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Estudo  n°  04  sobre  o  MROSC  –  CAOP  CFTS  -  “Considerações

pontuais sobre a Lei n.º 13.019/14 e sobre as balizas legais para a

atuação do Ministério Público no que concerne ao período inicial

de sua vigência”.

Curitiba, 15 de dezembro de 2016.

Senhores(as) Promotores(as) de Justiça,

O  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça

Cíveis, Falimentares, de Liquidações Extrajudiciais, das Fundações e do

Terceiro  Setor,  coordenado  pela  Procuradora  de  Justiça  que  ao  final

subscreve, respeitosamente,  vem  tecer  algumas  considerações

compreendidas como relevantes acerca da Lei n.º 13.019, de 31 de julho

de 2014,  alterada  pela  Lei  n.º  13.204,  de  14 de  dezembro  de  2015,

divulgadas por este Setor por meio do Ofício Circular nº 04/2016.

Destarte,  a  julgar  pelo  cenário  de  novidade  conduzido  pelo

advento  da  Lei  n°  13.019/14,  entendeu  este  Centro  de  Apoio  pelo

cabimento e utilidade de se redigir e publicar o presente estudo acerca

dos principais conceitos, procedimentos e requisitos recém-introduzidos
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no ordenamento jurídico brasileiro, fornecendo possíveis subsídios para

a atuação ministerial.1

1. Breve introito  sobre a Lei  n.º  13.019/142 e  sobre as

balizas legais para a atuação do Ministério Público

A  Lei  Federal  n.º  13.019/14,  intitulada  como  Marco

Regulatório  das  Organizações  da  Sociedade  Civil  (MROSC)3,

estabelece um conjunto de regras gerais definidoras do regime jurídico

das  “parcerias  entre  a  administração  pública  e  as  organizações  da

sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de

finalidades  de  interesse  público  e  recíproco,  mediante  a  execução de

1 Neste  documento,  há  o propósito  subjacente de  promover  o  contato  inicial  dos
Promotores  de  Justiça  e  equipes  de  apoio  com a Lei  nº.  13.019/14,  voltando-se  à
familiarização com alguns aspectos da Lei n.º 13.019/14 que não raro são objeto de
questionamento, sem o intuito de esgotar o conteúdo dela.
2 Rememora-se que este Centro de Apoio Operacional tem se debruçado sobre a Lei n.º
13.019/14 desde o seu trâmite no Congresso Nacional. Por isso, o presente estudo não
se ocupa em deslindar as questões já enfrentadas em estudos anteriores, que estão
disponíveis  em
<http://www.fundacoes.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?
conteudo=93>.
3 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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atividades  ou  de  projetos  previamente  estabelecidos  em  planos  de

trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou

em acordos de cooperação” (cf. art. 1º).

Prefalada lei tem abrangência nacional, ou seja, as suas regras

são  válidas  para  as  novas  formas  de  parcerias  celebradas  entre  as

organizações  da  sociedade  civil  (OSCs)  e  a  Administração  Pública

Federal,  Estadual,  Distrital  e  Municipal.  Neste  ponto,  rememora-se

que a Lei n.º 13.019/14, já com as alterações promovidas pela Lei

n.º 13.204/15, está em vigor desde 23 de janeiro de 2016 na União,

nos estados e no Distrito Federal,  e,  em relação aos municípios,

entrará  em  vigor  em  1º  de  janeiro  de  2017,  ressalvada  a

possibilidade  de  antecipar-se  esta  data  por  ato  administrativo

próprio do ente municipal.

Ao  anunciar  as  normas  gerais  para  parcerias  voluntárias

celebradas, sob a forma de  termo de fomento,  termo de colaboração ou

acordo de cooperação, entre a Administração Pública e as Organizações

da  Sociedade  Civil  (OSCs),  o  novo  diploma legal  enuncia  como  seus

fundamentos  a  gestão  pública  democrática,  a  participação  social,  o

fortalecimento  da  sociedade  civil,  a  transparência  na  aplicação  dos

recursos  públicos,  os  princípios  da  legalidade,  da  legitimidade,  da

impessoalidade,  da moralidade,  da publicidade,  da economicidade, da

eficiência e da eficácia. (cf. caput do art. 5º), destinando-se a assegurar,

nos termos dos incisos do art. 5º:

I  -  o  reconhecimento  da  participação  social  como  direito  do
cidadão;
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II - a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para
a  construção  de  valores  de  cidadania  e  de  inclusão  social  e
produtiva;
III - a promoção do desenvolvimento local, regional e nacional,
inclusivo e sustentável;
V  -  a  integração  e  a  transversalidade  dos  procedimentos,
mecanismos e instâncias de participação social;
VI - a valorização da diversidade cultural e da educação para a
cidadania ativa;
VII - a promoção e a defesa dos direitos humanos;
X  -  a  preservação  e  atrimônio  cultural  brasileiro,  em  suas
dimensões material e imaterial.

Os pilares da legislação em apreço refletem-se, sobretudo, na

garantia de ampla oportunidade para as OSCs apresentarem propostas

de ação nos processos de seleção promovidos pelos entes públicos, os

quais devem ser dotados de ampla transparência e publicidade, desde o

início  do  certame  até  a  obtenção  dos  resultados  da  relação  público-

privada.

De modo geral, o MROSC tem sido saudado como ferramenta

positiva  no  estabelecimento  de  relações  mais  transparentes  entre

governo e sociedade civil em assunto de crescente importância: o manejo

de recursos públicos por organizações privadas que realizam ações de

interesse social.

Segundo  os  dados  fornecidos  pelo  Instituto  de  Pesquisa

Econômica  Aplicada  (IPEA)  no  ano de  2013,  existem 24.216 (vinte  e

quatro mil, duzentas e dezesseis) entidades do terceiro setor no estado

do Paraná4. Esse número significativo corrobora, em um cenário mais

4 Consoante o levantamento realizado pelo Setor do Serviço Social  deste Centro de
Apoio, com base nos dados disponibilizados pelo IPEA a partir da Relação Anual de
Informações (RAIS), estima-se que no estado do Paraná existam 24.216 (vinte e quatro
mil, duzentas e dezesseis) entidades do terceiro setor, sendo que nesse total inserem-se
376 (trezentas e setenta e seis) fundações privadas (registradas no Sistema de Cadastro
de Prestações de Contas – SICAP, administrado por este CAOP), e, por subtração desse
total de fundações, resulta-se a estimativa de 23.840 (vinte e três mil, oitocentas e
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amplo, a tendência observável, nas últimas três décadas, que revela o

avanço dessas organizações no Brasil e a consolidação de seu crucial

papel na consecução de políticas públicas prestadas de modo deficitário

pelo Estado. 

Tal  como se nota em outros estados brasileiros,  muitas das

entidades  estabelecidas  em  território  paranaense  continuamente

buscam o recebimento de verbas públicas ou outras formas de incentivo

promovidas pela Administração Pública para a realização de atividades

de interesse coletivo, como principal forma de custeio de seus projetos.

O espaço que o terceiro setor vêm paulatinamente ocupando

nos  municípios  paranaenses  sinaliza  que  nesse  campo  há  potencial

atuação do Ministério Público, tendo em conta, mormente, a sua missão

voltada  à  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos

interesses sociais e individuais indisponíveis, do patrimônio público e

social, dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na

quarenta) associações no território paranaense. Quanto às associações, levantou-se o
número de 499 (quatrocentas e noventa e nove) que possuem o Certificado Beneficente
de Assistência Social,  Saúde e Educação, o qual viabiliza o alcance de imunidades
tributárias;  511  (quinhentas  e  onze)  associações  que  detém  a  qualificação  de
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), que autoriza a realização
de  termos  de  parceria;  e  1.323  (um  mil,  trezentas  e  vinte  e  três)  associações
qualificadas com o Título de Utilidade Pública Federal, que concede vantagens fiscais e
financeiras –  tal  como a possibilidade de realização de rifas e  jogos.  Com o olhar
voltado à Lei  n°  13.019/2014,  cabe salientar  que um número ainda maior  de
associações poderá estar apto a firmar as novas parcerias com o Estado, uma vez
que  o  regulamento  estabelece  um novo  conceito  elastecido  para  as  entidades  que
integram o Terceiro Setor, qual seja: Organização da Sociedade Civil (OSC), e define que
aquelas que se amoldarem a este arranjo poderão se submeter a um procedimento uno
e  sistemático  para  a  obtenção  de  qualificações  e  recursos  públicos  nas  esferas
municipal, estadual e federal, por meio de termos de fomento e colaboração. Portanto,
de acordo com a apuração feita pelo Setor de Serviço Social, as 24.216 (vinte e quatro
mil,  duzentas  e  dezesseis)  entidades  apuradas  muito  possivelmente  poderão
assumir  a  roupagem  de  OSC  no  estado  do  Paraná  (desde  que  atendam  aos
requisitos legais do art. 2º, I, “a”), e, muitas delas, poderão ser interessadas em
realizar  os  novos  modelos  de  parcerias  com  a  Administração  Pública,
submetendo-se ao crivo da nova lei.
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Constituição Federal, entre outras atribuições que possam desdobrar-se

do  trato  da  matéria.  Deve-se  a  essa  razão  a  tecitura  das

considerações vertentes, em especial, aos membros e servidores do

Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná,  considerando  o  vasto

ambiente  de  regras  inéditas  que  podem  repercutir  em  diversas

frentes de atuação do Parquet.

É natural que o influxo das novidades legislativas que recaiam

sobre  questões  ainda  pouco  exploradas  pela  doutrina  nacional

despertem perplexidades e  acarretem desafios à comunidade jurídica,

demandando certo tempo para o amadurecimento das questões até que

estejam consolidados entendimentos confluentes sobre a interpretação

da lei e a sua correta aplicação fática. 

Quanto  a  isso  não é  exceção  a  Lei  n.º  13.019/14,  máxime

porque ainda não é possível colher as experiências correlatas das novéis

parcerias  entre  as  OSCs  e  os  municípios,  no  âmbito  dos  quais

tradicionalmente concentram-se a maioria dos ajustes entre o Estado e o

terceiro  setor.  Assim, há um longo caminho a percorrer  para que se

obtenham os substratos concretos para a análise mais balizada do texto

do MROSC, bem como para que se alcance a percepção de como os

diversos  setores,  poderes  constituídos  e  instituições  envolvidos  se

comportarão diante de sua vigência.

No cenário ora contemplado, sobressai a relevância da missão

conferida  ao  Parquet no  que  alude  ao  estímulo à  gestão  pública

democrática  nos  municípios,  com o  intuito  de  valorização  das  OSCs

como  parceiras  do  Estado  para  a  garantia  e  efetivação  de  direitos

basilares.  Sobretudo  no  âmbito  extrajudicial,  o  trabalho  atento  às
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parcerias propaladas pelo MROSC colabora para a  construção de uma

sociedade mais participativa, justa e igualitária, pois anseia o  bom uso

de recursos públicos e ao incremento de políticas públicas prestadas em

comunhão de esforços entre o setores primário e terciário. 

Entre outros contributos ao interesse público, frisa-se que o

Ministério  Público  Estadual  pode  agir  como  interlocutor  perante  a

sociedade,  terceiro  setor  e  Administração  Pública,  concitando  a

participação  comunitária  como  método  de  governo.  Nessa  toada,

aprimora-se  a  democracia,  tornando  mais  fértil  o  ambiente  para  a

tomada de decisões públicas voltadas à solução de problemas sociais

específicos, de forma criativa e inovadora, dentro dos limites da lei, ao

tempo em que se evita a prática de eventuais irregularidades no trato

das novas parcerias firmadas.

Nesse  panorama,  conquanto  por  ora  seja  incipiente  a

atividade  interpretativa  resultante  da  interação  da  Lei  n.º

13.019/14 com os  fatos  por  ela  regidos,  é  possível  e  necessário

eleger  alguns  de  seus  aspectos  merecedores  de  atenção  (sem  o

intuito  de  esgotá-la,  portanto),  já  tendo  em  mira  as  eventuais

repercussões para a atividade do Ministério Público sob o prisma da

matéria  de  Fundações  e  Terceiro  Setor,  conforme  as  reflexões

explanadas no tópico posterior. 

2.  Alguns  aspectos  gerais  da  Lei  n.º  13.019/14

merecedores de inicial atenção
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2.1 Destinatários da lei pertencentes ao terceiro setor: as

organizações da sociedade civil (OSCs)

 

2.1-A Em  relação  ao  eixo  formado  pelo  terceiro  setor  nas

parcerias disciplinadas pela Lei n.º 13.019/14, esta aplica-se a todas as

OSCs, considerando como tais as pessoas jurídicas de direito privado

elencadas no art. 2º, inciso I e alíneas:

Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se: 
I  -  organização da sociedade civil:  (Redação dada pela Lei  nº
13.204, de 2015)
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; (Redação dada 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;

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°  645 deste  Centro  de  Apoio

Operacional:

5 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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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. 

Faz-se  necessário,  porém,  tecer  algumas  considerações  em

relação à alínea “a” do art. 2º, inc. I, a fim de que se demarque com

clareza as entidades a que tal dispositivo possa se referir, as quais, por

sua vez, devem atender aos requisitos ali traçados.

A alínea “a” do inciso I do art. 2º preconiza que é considerada

OSC 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.

Após  a  leitura  do  precitado  dispositivo  combinada  com  a

compreensão prevalecente que se tem sobre as entidades que compõem

o terceiro setor, chega-se à serena conclusão de que ele se refere às mais

comezinhas  OSCs:  as  fundações  privadas e  as  associações  de

interesse social.
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Para a doutrina especializada predominante, as organizações

que integram o terceiro setor são pessoas jurídicas de direito privado,

dotadas de autonomia e administração própria, não têm fins lucrativos6

e  apresentam  imanente  interesse  público.  Como  objetivo,  buscam  a

realização  do  bem  comum  por  meio  do  cumprimento  de  finalidades

voltadas ao atendimento da sociedade, alcançadas no desenvolvimento

de projetos de interesse social desenvolvidos voluntariamente, em franca

cooperação com o Estado. Neste universo, tradicionalmente sobrelevam-

se  as  fundações  privadas  e  as  associações  de  interesse  social  como

principais entidades.

Traçados  os  pressupostos  elementares  sobre  as  instituições

que integram o terceiro setor, haja vista que não raro pairam dúvidas e

controvérsias sobre o assunto, é de se registrar que:

i) Consideradas as três espécies de fundações existentes, salienta-se que

podem fazer  parte  do  setor  terciário  apenas  as  fundações  privadas.

Evidente, assim, que não são consideradas OSCs as fundações públicas

lato sensu (fundações públicas de direito público e fundações públicas

de direito privado), que são entes da Administração Pública Indireta, e

que fazem parte, portanto, do chamado primeiro setor. Frisa-se que a

própria Lei n.º 13.019/14 prevê, no inc. X do art. 3º, que ela não se

aplica às pessoas jurídicas integrantes da Administração Pública;

ii) No que tange às associações, a sua identificação com o terceiro setor

perpassa pela necessária avaliação da natureza de suas atividades e do

6 Embora as entidades do terceiro setor não possam ter o lucro como razão de ser e
existir, elas podem realizar atividades com expressão econômica para a consecução das
finalidades  sociais,  podendo  auferir  superávit  econômico,  que  é  reaplicado  para  a
realização daquelas.
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alcance social  que apresentam. Com amparo na doutrina majoritária,

este  Centro  de  Apoio  considera  que  integram  o  setor  terciário  as

associações de interesse social, entendimento que não tem se aplicado

às associações de ajuda mútua, cujo escopo volta-se à concretização de

interesses específicos  de  seus associados.7 Outrossim, compreende-se

que para os fins propalados pelo MROSC, são consideradas OSCs as

entidades  voltadas  à  consecução  de  objetivos  de  interesse  público,

conforme extrai-se do rol do art. 2º, inc. I. 

 Em que pese a necessária correlação existente entre as OSCs

e o terceiro setor, o mero fato de uma entidade desenvolver atividades

típicas daquela  esfera não basta  para que estejam aptas a firmar as

relações  de  parceria  abrangidas  pela  lei  em  tela;  para  tanto,  as

interessadas  devem  cumprir  vários  requisitos  legais.  E,

especificamente no caso de fundação privada e de associação de

interesse social que tenham disposição para celebrar algum tipo de

parceria preconizada pela nova lei, para além do cumprimento de

vários outros requisitos envolvidos, de plano já devem observar ao

disposto no art. 2º, inc. I, alínea “a”.

7 Acerca da distinção que se faz entre associações de interesse social e associações de
ajuda mútua,  é  salutar  a  lição  de  José  Eduardo Sabo Paes: “São constituídas [as
entidades de interesse social] visando atender os interesses e necessidades de pessoas
indeterminadas, ou à sociedade em geral, por exemplo, nas áreas de educação, saúde,
assistência social e cultura, sendo este seu requisito indispensável para caracterizar
uma  associação  como  uma entidade  de  interesse  social.  Para  uma associação  ser
caracterizada como de interesse social, indispensável é que ela exerça, por meio de
seus  objetivos,  missão  de  relevância  para  a  sociedade  como  um  todo  (…)  Caso
contrário, ou seja, se a associação tiver objetivos estatutários voltados especificamente
para seus associados, não será ela considerada como de interesse social (…) Nesse caso
estão, por exemplo, as associações de classe, que têm por objetivo a defesa de uma
classe específica, ou uma associação comunitária que de igual modo tenha objetivos
centrados  na  defesa  dos  interesses  específicos  de  seus  associados.”  (PAES,  José
Eduardo  Sabo.  Fundações,  associações  e  entidades  de  interesse  social:  aspectos
jurídicos,  administrativos, contábeis,  trabalhistas e tributários.  8.  ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2013. pp. 16-17).
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Feitas  essas  observações  iniciais,  assinala-se  que,

doravante,  no  desenvolvimento  da  permanente  atribuição  de

velamento  de  fundações  privadas  ou  de  eventual  atividade  de

acompanhamento8 ou de fiscalização repressiva9 de associações de

interesse social,  é importante que o Promotor de Justiça verifique

se a entidade partícipe de alguma das formas de parcerias previstas

na Lei n.º 13.019/14, ou que estejam em via de pactuá-las com a

Administração Pública, atende aos requisitos previstos em seu art.

2º, I, “a”. 

Caso  sejam  constatadas  irregularidades  correlatas  à

espécie  – distribuição e/ou aplicação irregular do patrimônio so-

cial –, mostra-se necessária a adoção de providências extrajudiciais

e/ou judiciais cabíveis ao caso concreto sob o prisma da matéria de

Fundações  e  Terceiro  Setor  10  ,  sem  prejuízo  de  eventuais
8 Em relação à possibilidade de que o Ministério Público Estadual realize atividade de
acompanhamento das associações de interesse social beneficiárias de verbas públicas
ou  acordos  de  cooperação,  ou  que  se  mantenham,  no  todo  ou  em  parte,  com
contribuições de populares, sugere-se a leitura do Informativo n.º 71 do CAOP CFTS,
veiculado  aqui:  <http://www.fundacoes.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?
storyid=111&tit=Informativo-n-71--Do-acompanhamento-pelo-MP-das-entidades-de-
interesse-social-e-assistencial-beneficiarias-de-verbas-publicas-ou-acordos-de-
cooperacao-ou-que-se-mantenham-no-todo-ou-em-parte-com-contribuicoes-de-
populares>.
9 A fiscalização repressiva pelo  Parquet em relação às organizações do terceiro setor
pode  ocorrer  independentemente  de  prévio  acompanhamento  das  atividades  da
entidade, podendo ser deflagrado quando houver notícia de irregularidade em relação a
qual haja atribuição ministerial para investigação e providências correlatas.
10 Em caráter teórico, visualizam-se as possíveis providências em relação à hipótese de
distribuição  e/ou  aplicação  irregular  do  patrimônio  da  fundação  privada  ou  da
associação social beneficiária de verbas públicas: retificação do estatuto; anulação dos
atos  contrários  ao  estatuto  e  à  lei  praticados  pelos  administradores  e  dirigentes;
responsabilização  de  dirigentes  e  ex-dirigentes  pela  prática  de  irregularidades  na
condução da vida patrimonial, econômica e financeira das instituições, entre outros.
Ademais,  mesmo nos casos em que a fundação velada pelo Ministério  Público não
esteja em vias de celebrar ou tenha celebrado as parcerias em destaque, é assente o
entendimento  doutrinário,  tradicionalmente  replicado  pelos  Promotores  de  Justiça
curadores de fundações privadas no regular e permanente velamento, de que não pode
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providências  que  possam  ser  tomadas  concomitantemente  em

outras  esferas  de  atribuição,  notadamente  a  voltada  à  defesa  do

patrimônio público  11.

2.1-B  Da  desnecessidade  de  qualificações,  títulos  ou

certificações pelas OSCs para a pactuação dos novos instrumentos

jurídicos

Importa  frisar  que  a  lei  não  exige  que  as  OSCs  tenham

qualificações,  títulos  ou  certificações  específicas  para  que  possam

concorrer nos editais de seleção pública referentes às parcerias. Acerca

disso, vale esclarecer que:

i) Organizações da Sociedade Civil (OSCs), definidas pelo art. 2º, inc. I,

da  Lei  n.º13.019/14,  não  se  confundem  com  as  denominadas

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), estas

últimas tratadas pela  Lei n.º 9.790/  19  99, regulamentada pelo  Decreto

n.º 3.100/  19  99. A qualificação jurídica de OSCIPs pode ser conferida

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  normas  estatutárias  atendam  aos

requisitos instituídos por esta Lei nº 9.790/1999, com a finalidade de

prestar uma das atividades previstas em seu art. 3º, por meio de relação

formalizada por Termo de Parceria. Referidas legislações concernentes às

haver  distribuição  e/ou  aplicação  irregular  de  seu  patrimônio,  no  mesmo  sentido
preconizado  pelo  MROSC.  Por  isso,  o  membro  responsável  pelo  velamento  deve
observar se a fundação encontra-se regular nesse sentido.
11 Também em caráter abstrato, no que toca a eventual irregularidade em parceria já
firmada, distinguem-se eventuais providências ministeriais voltadas ao ressarcimento
ao erário e ao ajuizamento de ação por ato de improbidade administrativa.
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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  esta  não  se  aplica,  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;

ii) As Organizações Sociais (OSs) estão disciplinadas, no âmbito federal,

pela  Lei.  n.º  9.637/1998,  a  qual  define  em seu art.  1º  que o Poder

Executivo  poderá  qualificar  como  tal  as  pessoas  jurídicas  de  direito

privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino,

à  pesquisa  científica,  ao  desenvolvimento  tecnológico,  à  proteção  e

preservação  do  meio  ambiente,  à  cultura  e  à  saúde,  atendidos  aos

requisitos  previstos. A  entidade  qualificada  como  OS  pode  realizar

contrato  de  gestão com  a  Administração  Pública.  Outrossim,  o

contrato  de  gestão  trata-se  de  instrumento  jurídico  distinto  das

parcerias regidas pela Lei n.º 13.019/14, em relação ao qual esta

não se aplica, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei n.º

9.637/98 (cf. art. 3º, inc. III, da Lei n.º 13.019/14);

iii) Em  relação  à  Certificação  de  Entidades  Beneficentes  de

Assistência  Social  (CEBAS),  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 12.101/2009;
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iv) Com a Lei n.º 91/1935, as sociedades civis, associações e fundações

que  serviam  à  coletividade,  sem  interesses  lucrativos,  para  se

diferenciarem das demais,  poderiam ser  agraciadas  com o título  de

entidade de utilidade pública,  com a concessão do  Certificado de

Utilidade  Pública  Federal  (UPF).  No  âmbito  estadual  e  municipal

também poderia ser concedido o título de utilidade pública, por meio das

leis próprias. Cumpre registrar que a Lei. n.º 91/35 foi revogada pela

Lei  n.º  13.204/15.  As  leis  estaduais  e  municipais  de  utilidade

pública continuam a existir até que eventualmente sejam revogadas

pelas respectivas unidades federativas.12 

Observa-se, assim, que o conceito de OSCs delineado na Lei n°

13.019/2014 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, para a

eventual celebração dos novos modelos de parceria lançados pelo

MROSC,  podem  ou  não  ter  prévia  ou  posterior  qualificação,

titulação ou certificação acima mencionadas. Destarte,  consoante

sublinhado  alhures,  esses  atributos  não  são  requisitos  para  a

pactuação dos novos modelos de parceria lançados pelo MROSC.

2.2 Dos destinatários da Lei n.º 13.019/14 pertencentes à

Administração Pública

12 A  Lei  Federal  nº  91/1935  e  seu  Decreto  regulamentador  (Decreto-Lei  n°
50.517/1961)  foram  revogados  pela  Lei  nº  13.204/15,  de  modo  que  foi  extinta  a
titulação  de  utilidade  pública  no  âmbito  federal.  A  Lei  Estadual  nº  17.862/2013
permanece vigente, mas sua funcionalidade restará prejudicada. 
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De acordo com o art. 2º, inc. II, a Lei n.º 13.019/14 aplica-se a

todos os entes da Administração Pública interessados (União, estados,

Distrito  Federal,  municípios  e  respectivas  autarquias,  fundações,

empresas  públicas  e  sociedades  de  economia  mista  prestadoras  de

serviço público, e suas subsidiárias, alcançadas pelo disposto no § 9  o     do

art. 37 da Constituição Federal  ).

A aplicação da lei em âmbito nacional confere mais segurança

jurídica  aos  partícipes  das  parcerias  por  ela  regidas,  haja  vista  a

uniformização  do  tratamento  jurídico  para  todas  as  esferas  da

Administração Pública. Sem embargo, isso não impede o acolhimento de

questões  singulares  de  municípios,  estados  e  do  DF,  que  detêm

competência para editar normas específicas e regulamentar a legislação

geral  para  atender  às  necessidades  locais,  desde  que  observadas  as

normas gerais. 

Por outro lado, ausente o interesse em ter regulamentação

própria,  é  possível  que  tais  entes  federados  utilizem  o  decreto

federal13, não obstante permaneça o dever de que todos os estados e

municípios se ajustem à nova legislação a curto prazo.

No que concerne especialmente aos municípios, quanto mais

interesse  houver  no  desenvolvimento  das  relações  de  parceria  com o

terceiro  setor  apregoadas  pela  Lei  n.º  13.019/14,  mais  se  revela

oportuna e conveniente a edição de decreto regulamentador, a fim de

que as  singularidades  da urbe  sejam contempladas à  luz  das  regras

gerais, facilitando-se, assim, a execução das parcerias.
13 O Governo Federal regulamentou a Lei nº 13.019/14 por meio do Decreto nº 8.72  6,
de 27/04/2016. No cenário local, o Estado do Paraná editou o  Decreto nº 3.513, de
18/02/2016; e o Município de Curitiba expediu o Decreto nº 1.067/2016.
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Assim,  com  especial  atenção  dirigida  aos  municípios

paranaenses, é pertinente que o Ministério Público deflagre trabalho

fomentador do debate perante o poder público e a sociedade no que

concerne  ao  processo  de  regulamentação  local  das  relações  de

parcerias  previstas  no  MROSC,  ou  que  participe  do  processo  de

discussão  de  eventual  proposta  legislativa,  podendo  apresentar

sugestões e verificar se o teor daquela está afinado com as regras

gerais.

 Movido pelo afã de fortalecer a gestão pública democrática e o

papel  do  terceiro  setor  no  desenvolvimento  de  políticas  públicas  que

demandem mais atenção na municipalidade, o Parquet pode estimular o

amplo diálogo sobre os aspectos merecedores de regulamentação. Nesse

particular, a atividade ministerial pode comportar interesse em várias

frentes de atribuição para além do terceiro setor, a exemplo das searas

da defesa do patrimônio público e social, da educação, da defesa dos

direitos da criança e do adolescente, das pessoas idosas e das pessoas

com deficiência.14

2.3 Das hipóteses em que não se aplica a Lei n.º 13.019/14

De acordo com o art. 3º do MROSC, ele não se aplica:

i)  às transferências de recursos homologadas pelo Congresso Nacional

ou  autorizadas  pelo  Senado  Federal  naquilo  em  que  as  disposições

14 Para  a  realização  do  mister  suscitado,  sugerem-se  reuniões  promovidas  com
representantes do poder público e dos conselhos municipais de direitos, abertas ao
público.
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específicas  dos  tratados,  acordos  e  convenções  internacionais

conflitarem com a Lei n.º 13.019/2014;

ii) aos contratos de gestão celebrados entre a Administração Pública e

OSs, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.637/  19  98

(seguem disciplinados em sua inteireza por esta);

iii) aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e

sem fins  lucrativos  nos  termos  do  §  1o do  art.  199  da  Constituição

Federal (prestação de serviços de saúde de forma complementar ao SUS);

iv) aos termos de compromisso cultural referidos no  § 1o do art. 9o da

Lei no 13.018/2014 (Lei Cultura Viva);

v) aos termos de parceria celebrados com OSCIPs, desde que cumpridos

os requisitos previstos na Lei no 9.790/1999 (seguem disciplinados em

sua inteireza por esta);

vi) às transferências referidas no art. 2o da Lei n  o   10.845/2004 (Programa

de  Complementação  ao  Atendimento  Educacional  Especializado  às

Pessoas Portadoras de Deficiência – PAED), e nos arts. 5º e 22 da Lei n  o

11.947/2009 (Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  –  PNAE,  e

Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, respectivamente);

vii)  aos pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições ou

taxas associativas em favor de organismos internacionais ou entidades

que sejam obrigatoriamente constituídas por: a) membros de Poder ou

do  Ministério  Público;  b)  dirigentes  de  órgão  ou  de  entidade  da
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Administração Pública; c) pessoas jurídicas de direito público interno; d)

pessoas jurídicas integrantes da Administração Pública;

viii) às parcerias entre  a Administração Pública  e  os serviços sociais

autônomos  (serviço  vinculado  e  financiado  por  um  determinado

segmento produtivo, prestado por entidades do Sistema S).

2.4  Modalidades  de  parcerias  previstas  na  Lei  n.º

13.019/14

A Lei  n°  13.019/14,  em seu art.  2º,  inc.  III,  apresenta  um

conceito geral acerca das tratativas entre o Poder Público e as OSCs – as

parcerias, em sentido amplo, definindo como tal o:

conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes
de  relação  jurídica  estabelecida  formalmente  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
atividade15 ou de projeto16 expressos em termos de colaboração,
em termos de fomento ou em acordos de cooperação.

Nota-se que referido dispositivo legal estabelece três espécies

de parcerias:

i)  Termo  de  Colaboração: instrumento  por  meio  do  qual  são

formalizadas as parcerias estabelecidas pela Administração Pública com

OSCs para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco
15 Art. 3º, III-A - atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo
ou permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de
interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade
civil.
16 Art.  3º,  III-B  -  projeto:  conjunto  de  operações,  limitadas  no tempo,  das  quais
resulta  um  produto  destinado  à  satisfação  de  interesses  compartilhados  pela
administração pública e pela organização da sociedade civil.
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propostas pela Administração Pública que envolvam a transferência

de recursos financeiros; portanto, concerne à execução de projetos

ou atividades parametrizadas pela Administração Pública.

ii) Termo de Fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas

as parcerias estabelecidas pela Administração Pública com OSCs para a

consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas

pelas OSCs,  que envolvam a transferência de recursos financeiros;

portanto,  concerne  ao  incentivo  ou  reconhecimento  de  projetos

desenvolvidos ou criados por OSCs;

iii)  Acordo  de  Cooperação: instrumento  por  meio  do  qual  são

formalizadas as parcerias estabelecidas pela Administração Pública com

OSCs para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco

que não envolvam a transferência de recursos financeiros; portanto,

concerne a parcerias sem transferências de recursos financeiros ou

de compartilhamento de recurso patrimonial.

É  de  suma  importância  frisar  que, os  modelos  de

parceria inaugurados pelo MROSC passam a substituir os convênios,

de modo tal que este deixa de ser o modelo típico pelo qual são

entabuladas as relações contratuais entre a Administração Pública e

as entidades do terceiro setor. Com o fim da utilização do convênio

como instrumento de  parceria  com entidades  privadas,  fica  este

restrito às parcerias entre entes federados e à participação de OSCs

em serviços de saúde de forma complementar ao SUS, nos termos

do artigo 199, §1º, da CF.17

17 A excepcionalidade de utilização dos convênios nas relações entre as entidades do
terceiro setor e o poder público é assim justificado no Portal  do Governo Brasileiro
referente ao MROSC: “Atualmente, o convênio é o instrumento jurídico mais utilizado
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Desse  modo,  em  decorrência  da  Lei  n.º  13.019/14,  no

ordenamento jurídico pátrio passam a existir as seguintes espécies de

parcerias (lato sensu) entre a Administração Pública e o terceiro setor:

i) contratos  de  gestão,  celebrados  com  entidades  qualificadas  como

Organizações Sociais (OSs), nos termos da Lei n.º 9.637/98;

ii) termos  de  parceria,  celebrados  com  entidades  qualificadas  como

Organizações  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público  (OSCIP),  nos

termos da Lei n.º 9.790/99;

iii) termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação,

celebrados com organizações da sociedade civil em geral (qualificadas ou

não), nos termos da Lei n.º 13.019/14.

2.5  Fases  da  lei:  seleção  de  OSCs;  celebração  das

parcerias; execução das parcerias; prestação de contas

A  Lei  n.º  13.019/14  compreende  quatro  grandes  fases

referentes às parcerias:

para as relações entre as organizações da sociedade civil e o Poder Público. No entanto,
ele foi criado inicialmente para regular as relações entre entes do governo federal e
entes estaduais e  municipais.  A sua aplicação para as parcerias com organizações
muitas vezes trata as OSCs como se fossem estados ou municípios,  apesar da sua
natureza jurídica de direito privado. A criação de instrumentos jurídicos específicos
para as relações de parceria com as organizações contribui para que se reconheçam as
suas peculiaridades, evitando analogias indevidas com os entes federados e a aplicação
de regras inadequadas. Com esta mudança, substitui-se a utilização do convênio como
instrumento  de  parceria  com  entidades  privadas  sem  fins  lucrativos,  ficando  este
restrito às parcerias entre entes federados, como era seu propósito original.” Disponível
em:  <http://www.participa.br/osc/perguntas-frequentes-faq>  (acesso  em
07/12/2016).
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i) Primeira  fase: Pode-se  dizer  que  o  MROSC  cunhou  um  modelo

especial de licitação para selecionar as OSCs aptas para firmar parceria:

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  suas  propostas.  O

processo de chamamento público corresponde à primeira fase da lei, a

fase de seleção de OSCs e de suas propostas, envolvendo as seguintes

etapas:  a) publicação  do  edital  de  chamamento  público  para  a

celebração de termo de fomento ou de termo de colaboração (será acordo

de  cooperação  quando  não  envolver  transferência  de  recursos

financeiros); b) apresentação das propostas pelas OSCs; c) avaliação das

propostas pela Administração Pública;  d) homologação dos resultados

definitivos;

ii) Segunda fase: Corresponde à celebração dos instrumentos jurídicos,

que  envolve  as  seguintes  etapas:  a) convocação  da(s)  OSC(s)

selecionada(s)  na  fase  de  chamamento  público;  b) OSC  apresenta

documentos  para  a  celebração  (plano  de  trabalho  e  requisitos

documentais);  c) aprovação  do  plano  de  trabalho  e  documentos;  d)

assinatura do termo; e) entrega do manual de prestação de contas;  f)

publicação do extrato no Diário Oficial;

iii) Terceira fase: Corresponde à execução da parceria, que envolve as

seguintes  etapas:  a) liberação  dos  recursos  para  execução  do  objeto

(podem  ser  depositados  em  conta  corrente  específica  ou  são

automaticamente aplicados em cadernetas de poupança ou fundos de

investimentos);  b) monitoramento e avaliação, com caráter preventivo e
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saneador,  objetivando  a  adequado  e  regular  gestão  das  parcerias

(compreende: visita in loco, uso de ferramentas tecnológicas, pesquisa de

satisfação, plataforma eletrônica);

iv) Quarta fase: Compreende a prestação de contas, consistente em: a)

OSC apresenta o relatório final de execução do objeto; e, se não forem

cumpridas as metas e  resultados,  OSC apresenta o relatório  final  de

execução financeira; b) emissão de parecer técnico conclusivo (aprovação

de contas, aprovação de contas com ressalvas ou rejeição de contas); c)

se  for  o  caso,  desenvolvimento  de  ações  compensatórias  ou

ressarcimento ao erário.

Referida fases são detalhadas de forma minuciosa pela Lei

n.º  13.019/14  de  modo  que,  por  economia  e  brevidade,  sugere-se  a

leitura  das  publicações  exaradas  pela  Secretaria  de  Governo  da

Presidência da República, colacionadas na nota de rodapé (atualizadas

de  acordo  com  a  Lei  n.º  13.204/15  e  com  o  Decreto  Federal  n.º

8.726/2016).18

2.5.1 Outros aspectos relevantes sobre as fases da Lei

n.º 13.019/14

Traçado breve panorama acerca das fases estabelecidas no

MROSC, desde o chamamento público até o controle de resultados das

18 http://www.participa.br/articles/public/0047/1190/20160627_MROSC_Apresentac
_a_o_Padrao_geral__sem_logo_.pdf.

http://www.participa.br/articles/public/0039/9448/LIVRETO_MROSC_WEB.pdf.
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parcerias,  por  ora  compreende-se  necessário  salientar  os  seguintes

pontos merecedores de atenção do Ministério Público:

i) O chamamento público, segundo a ordem do artigo 35, seria o primeiro

passo  a  ser  vencido  no  processo  de  formalização  de  um  termo  de

parceria ou de colaboração.

i.a) Salienta-se que previamente ao chamamento público é

possível  (não obrigatório,  portanto)  que se institua o  procedimento de

manifestação de interesse social, nos termos dos arts. 18 a 21.  Com a

manifestação de interesse social, não somente as OSCs, mas também

movimentos  sociais  e  cidadãos  poderão  apresentar  ao  poder  público

propostas que podem culminar  na concretização de um chamamento

público para a celebração de parceria. Contudo, cumpre ressaltar que a

realização  de  procedimento  de  manifestação  de  interesse  social  não

implica necessariamente na execução de chamamento público, pois este

ocorre  em  conformidade  com  a  oportunidade  e  a  conveniência

analisadas pela Administração.  Em relação a este ponto, é desejável

que o Promotor de Justiça com atribuição na seara das fundações e

do  terceiro  setor  estimule  a  adoção  desse  procedimento,  como

mecanismo  que  possibilita  a  participação  popular  na  busca  e

apresentação  de  soluções  para  a  municipalidade,  fundamentado,

sobretudo  no  prévio  conhecimento  de  resultados  positivos

alcançados por entidades locais, o que sinaliza potencial êxito na

pactuação de parcerias previstas no MROSC.

i.b) O  chamamento  público,  ao  contrário  da  manifestação  de

interesse social,  é, via de regra, imprescindível para na celebração
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dos  termos  de  colaboração  e  de  parceria,  porém,  traz  a  Lei  n°

13.019/14 as hipóteses em que se dispensa (hipóteses do art. 30  19  )

ou não se exige (hipóteses do art. 29  20   e art. 31  21  ) a consecução da

referida etapa. 

Nas hipóteses  do  art.  30 (dispensa)  e  31 (inexigibilidade),

deverá  o  administrador  público  apresentar  sua  justificativa  para  a

ausência  do  chamamento  público. A  lei  comina  nulidade à  parceria

formalizada caso as justificativas elaboradas pelo administrador público

não  estejam  disponíveis  no  sítio  eletrônico  oficial  da  Administração

Pública  correspondente,  na  mesma  data  em que  for  efetivado  o  ato.

Ainda, as justificativas apresentadas poderão ser objeto de impugnações
19 Vislumbra-se  como pano de  fundo comum entre  os  três  incisos  do  artigo  30,  o
intento de proteção dos interesses públicos, sobretudo em função da repercussão em
direitos fundamentais e sociais (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, pelo prazo de
até  cento  e  oitenta  dias;  II  -  nos  casos  de  guerra,  calamidade  pública,  grave
perturbação  da  ordem pública  ou  ameaça  à  paz  social;  III  -  quando  se  tratar  da
realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa
comprometer a sua segurança; VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a
serviços  de  educação,  saúde  e  assistência  social,  desde  que  executadas  por
organizações  da  sociedade  civil  previamente  credenciadas  pelo  órgão  gestor  da
respectiva política).
20 É o caso das emendas parlamentares (Art.  29.  Os termos de colaboração ou de
fomento  que  envolvam  recursos  decorrentes  de  emendas  parlamentares  às  leis
orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento
público,  exceto,  em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a
celebração  de  comodato,  doação  de  bens  ou  outra  forma  de  compartilhamento  de
recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará o
disposto nesta Lei). 
21 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 da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas
por uma entidade específica, especialmente quando: em acordo, ato ou compromisso
internacional, no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos; II - a
parceria  decorrer  de  transferência  para  organização  da  sociedade  civil  que  esteja
autorizada  em lei  na  qual  seja  identificada  expressamente  a  entidade  beneficiária,
inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3  o   do art. 12 da Lei n  o

4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar n  o   101,
de 4 de maio de 2000.
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a  ser  apresentadas  em até  cinco  dias  a  contar  de  sua  publicação  e

analisadas em até cinco dias da data do protocolo, as quais, se aceitas,

levarão  à  revogação  do  ato  de  dispensa  ou  de  reconhecimento  de

inexigibilidade,  com o início subsequente de um chamamento público

(cf. art. 32, § 1º a § 3º).

Outro detalhe fundamental a ser frisado corresponde à regra

do § 4º do art. 32:  “a dispensa e a inexigibilidade de chamamento

público, bem como o disposto no art. 29, não afastam a aplicação

dos demais dispositivos desta Lei”. 

Neste particular, é muito importante que   o Promotor de

Justiça com atribuição na seara das fundações e do terceiro setor,

ao se deparar com os casos que se amoldem às hipóteses dos arts.

29 (emendas parlamentares), 30 (dispensa) e 31 (inexigibilidade), as

quais prescindem de chamamento público, diligencie com o intuito

de:    i)   checar  se  houve  o  cumprimento  das  regras  referentes  à

apresentação  das  justificativas  para  a  dispensa  do  chamamento

público (cf. art. 32, § 1º a § 3º), uma vez que é considerada nula a

parceria formalizada sem o atendimento das regras correlatas;    ii)

verificar  se  as  etapas  subsequentes  ao  chamamento  público

(dispensado,  no  caso)  foram  observadas  para  a  realização  das

parcerias.

Se acaso forem constatadas irregularidades em relação à

dispensa  do  chamamento,  são  imperiosas  as  providências

extrajudiciais e/ou judiciais cabíveis ao caso concreto, podendo ser

impulsionadas sob o prisma da matéria de fundações e do terceiro

setor,  e  eventualmente  sob  o  prisma  da  matéria  de  defesa  do
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patrimônio  público22,  sem prejuízo  de  possíveis  repercussões  em

outras esferas de atribuição do Ministério Público.

ii) Com o fim de gerar transparência e permitir o exercício do controle

social,  conferindo mais publicidade e  clareza à  aplicação de recursos

públicos  em parceria  com  OSCs,  o  MROSC estabelece  que  todas  as

etapas da parceria, desde a seleção até a prestação de contas, deverão

ser registradas em uma plataforma eletrônica.  Atualmente,  o governo

federal conta com a plataforma denominada SICONV23, que vem sendo

aprimorada para atender às necessidades dos usuários e será adaptado

para  receber  em  suas  funcionalidades  o  novo  regime  jurídico  das

parcerias. Os estados e municípios podem criar sistemas próprios. Além

dos sistemas eletrônicos,  as parcerias podem ser acompanhadas pela

comissão de monitoramento e avaliação24 do órgão correspondente. 

Sublinha-se que, devidamente  assinados,  os  termos  de

fomento  e  de  colaboração  somente  passarão  a  produzir  efeitos

jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no meio oficial

de publicidade da Administração Pública. Esta e as OSCs pactuantes

22 Sobre  a  hipótese  vertente,  é  possível  cogitar  que:  i)  no  plano  da  atribuição  em
matéria de Fundações e Terceiro Setor o membro possa tomar providências orientadas
às  irregularidades  sanáveis,  como  a  substituição  de  dirigente  ou  ex-dirigente  que
praticou a irregularidade; ii) na esfera de atribuição da defesa do patrimônio público,
pode  haver  necessidade  de  medidas  voltadas  à  recomposição  do  erário  e  ao
ajuizamento de ação por ato de improbidade administrativa.
23 Portal dos Convênios – Siconv: <http://portal.convenios.gov.br/>.
24 Trata-se  de  instância  colegiada  responsável  pelo  monitoramento  do  conjunto  de
parcerias,  pela  proposta  de  aprimoramento  dos  procedimentos,  padronização  de
objetos, custos e indicadores e homologação do relatório técnico de monitoramento e
avaliação.  Terá  a  participação  de  pelo  menos  um  servidor  efetivo  ou  empregado
permanente da administração pública.
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têm os deveres de manterem em seus  sites  oficiais todas as parcerias

celebradas, conforme os arts. 1025 e 1126.

Em relação ao presente subtópico, desdobra-se eventual

atribuição ministerial no que tange ao velamento da transparência e

ao controle preventivo das parcerias, cogitando-se de trabalho que

possa ser desenvolvido em dúplice esfera de atuação do Ministério

Público:   a)   no campo das fundações e do terceiro setor, a realização

de acompanhamento de OSCs pactuantes, a fim de que se verifique

se  há  observância  ao  art.  11;    b)   na  área  do  patrimônio  público,

quanto  à  verificação  de  cumprimento  do  art.  10  pelos  entes

públicos pactuantes.

2.6  Tratamento  jurídico  conferido  às  parcerias

existentes no momento da entrada em vigor da Lei n.º 13.019/14

Segundo  a  dicção  do  art.  83,  as  parcerias  existentes

anteriormente à entrada em vigência da Lei n.º 13.019/14 permanecerão
25 Art. 10. A administração pública deverá manter, em seu sítio oficial na internet, a
relação das  parcerias  celebradas e  dos  respectivos  planos de  trabalho,  até  cento  e
oitenta dias após o respectivo encerramento.
26 Art. 11. A organização da sociedade civil  deverá divulgar na internet e em locais
visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas
as parcerias celebradas com a administração pública.

Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e o art. 10 deverão
incluir, no mínimo: I - data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e
do órgão da administração pública responsável; II - nome da organização da sociedade
civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB; III - descrição do objeto da parceria; IV -
valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso; V - situação da prestação
de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para a sua apresentação, a
data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo. VI -
quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor total
da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham
e a remuneração prevista para o respectivo exercício
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regidas pelas legislações vigentes à época em que foram celebradas, sem

prejuízo da aplicação subsidiária daquela, naquilo em que for cabível,

desde que em benefício do alcance do objeto da parceria. Permite-se,

assim, a aplicação subsidiária do MROSC, naquilo que for cabível às

parcerias já firmadas, se verificado que tal expansão da aplicação da

lei é benéfica à consecução dos objetivos acordados.

Assinala-se que as parcerias ajustadas antes da vigência

do Marco Regulatório poderão ser prorrogadas de ofício, somente no caso

de atraso na liberação de recursos por parte da Administração Pública,

por período equivalente ao atraso (cf. art. 83, § 1º).

Por fim, coloca-se em evidência o § 2º do artigo 83:

§ 2o As parcerias firmadas por prazo indeterminado antes da
data de entrada em vigor desta Lei, ou prorrogáveis por período
superior ao inicialmente estabelecido, no prazo de até um ano
após  a  data  da  entrada  em  vigor  desta  Lei,  serão,
alternativamente:
I - substituídas pelos instrumentos previstos nos arts. 16 ou 17,
conforme o caso; 
II - objeto de rescisão unilateral pela administração pública.

Nota-se que nas hipóteses de  parcerias preexistentes à

nova  lei  firmadas  por  prazo  indeterminado,  ou  prorrogáveis  por

período  superior  ao  inicialmente  estabelecido, direciona-se  à

Administração  Pública  o  cumprimento  dos  seguintes  deveres

alternativos, em até um ano após a data da entrada em vigor da Lei

n.º 13.019/14:  i) repactuação de parcerias preexistentes, na forma

de termo de colaboração (art.  16)  ou de fomento (art.  17);  ou  ii)

rescisão da parceria preexistente.
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Repise-se que  a  Lei  n.º  13.019/14,  já  com as  alterações

promovidas pela Lei n.º 13.204/15, está em vigor desde 23 de janeiro de

2016 na União,  nos estados e no Distrito Federal,  e,  em relação aos

municípios,  entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017,  ressalvada a

possibilidade de antecipar-se esta data por ato administrativo próprio do

ente municipal.

 

Eventual  descompasso  identificado  pelo  Promotor  de

Justiça  atuante  na  matéria  de  Fundações  e  Terceiro  Setor,  no

tocante ao fiel cumprimento das regras acima enunciadas, demanda

providências no sentido de:

i) comunicar  às  fundações  privadas  sob  seu  velamento  e  às

associações de interesse social (e/ou outras OSCs) que estejam sob

acompanhamento  ou  fiscalização,  que  sejam  pactuantes  em

parcerias com o Estado anteriores ao MROSC, sobre a importância

de estarem atentas aos prazos,  considerando a potencialidade de

que o gestor público responsável pela parceria preexistente venha a

cancelar – por ato unilateral – os repasses de verbas às entidades;

ii) diligenciar  para  que  eventualmente  sejam  levadas  a

conhecimento  do  agente  ministerial  correlato,  eventuais

irregularidades que reclamem providências ministeriais no âmbito

da defesa do patrimônio público, a exemplo do que possa ocorrer no

caso  em  que  o  ente  público  mantenha-se  inerte  quanto  à

observância das regras em destaque.
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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 sugestões no que concerne à esfera

de atribuição referente às fundações privadas e o terceiro setor.

Ao ensejo, renovam-se expressões de respeito e cordialidade.

 

TEREZINHA DE JESUS SOUZA SIGNORINI
Procuradora de Justiça – Coordenadora

Maria Clara de Almeida Barreira
Assessora Jurídica
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