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RESUMO 
 
 

O principal objetivo do trabalho é esclarecer as mudanças esperadas com o advento da Lei nº 
13.019/2014, que terá vigência a contar de ....de novembro de 2014. O novo diploma legal trata 
do regime jurídico das parcerias voluntárias entre os entes da administração pública e as 
organizações da sociedade civil. Antes da sobredita lei, era escassa a disciplina legal das 
parcerias voluntárias, inexistindo, até então, lei específica. As parcerias voluntárias visam a 
apoiar e fortalecer o trabalho que as entidades sem fins lucrativos empreendem ao colaborar e, 
muitas vezes, executar, de fato, o próprio serviço público. É sabido também que, com a 
Constituição Federal de 1988, os serviços públicos e programas sociais destinados à parcela 
vulnerável em termos socioeconômicos cresceu consideravelmente. Em que pese essas 
demandas sociais, o Poder Executivo por vezes não consegue manter a oferta de seus 
serviços, ou atende-los a contento (aparelhamento do Estado). Assim, o auxílio dos entes do 
chamado terceiro setor mostra-se providencial, quando não pontualmente necessário, na 
implementação das políticas públicas. Já os entes do terceiro setor, por seu turno, necessitam 
de custeio e apoio financeiro e não-financeiro por parte da Administração Pública, a fim de 
poder manter-se e realizar suas diversas atividades. Diante desse cenário, era de fato 
necessário legislação reguladora, a fim de evitar-se desvios, abusos nos acordos e atividades 
relacionadas ao serviço público. A Lei nº 13.019/2014 objetiva regular a concorrência justa e 
leal entre todos que queiram fazer o serviço, através do chamamento publico, instrumento 
importante para a imparcialidade, por meio do qual se buscam critérios de avaliação. Outro 
fator importante a se destacar é o plano de trabalho que determinará se deverá ser firmado o 
termo de fomento ou o termo de cooperação. O plano de trabalho deve ser bem detalhado e 
um guia prático para a execução das atividades, que deve ser fiel. Conforme o art. 17 da 
referida lei, o termo de fomento deve ser adotado pela administração púbica em caso de 
transferência voluntárias de recursos para consecução de planos de trabalho propostos pelas 
organizações da sociedade civil. De outra parte, o art. 16 diz que o termo de colaboração deve 
ser adotado em planos de trabalho propostos pela própria administração, em regime de mútua 
cooperação. Isso facilitará nos casos em que o poder público, por suas secretarias, realizar 
seus diagnósticos e determinar o que realmente aqueles cidadãos precisam, e não apenas 
trazendo projetos de interesses apenas das entidades. Outro ponto importante na lei é a 
avaliação das prestações de contas, que deverão ser regulares, de forma objetiva, e deverão 
seguir os mesmos princípios da Constituição, ou seja, a legalidade, a legitimidade e a 
economicidade. Deverá atender não só ao aspecto contábil-financeiro, mas deverá existir 
também um controle mais rígido com relação às metas a serem atingidas. Coloca de forma 
explicita também os critérios das penalidades que deverão ser imposta nas parcerias em 
desacordo com o plano de trabalho e as normas da lei, garantindo o contraditório e ampla 
defesa. Para concluir, a norma determina em seu art. 35 que o processo deve ter um parecer 
jurídico que conclua pela possibilidade de celebração da parceria, confiando assim na 
advocacia pública a responsabilidade no processo de controle da legalidade dos negócios 
públicos.  


