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 O assunto entrou novamente em pauta, dada a proximidade da vigência da Lei nº 

13.019/2014, que trata de parcerias voluntárias entre órgãos e entidades públicas e 

organizações da sociedade civil, para fins públicos. Essa vigência vem sendo objeto de novas 

propostas de adiamento, não só pelas contradições que a norma contém, como pela não 

correspondência de sua redação final com a que foi apresentada pelo projeto de lei.  

 Na última edição (2015), atualizada em 2014, de nosso Curso de Direito 

Administrativo (Saraiva), antes, portanto da vigência da Lei nº 13.019/2014 (360 dias de sua 

publicação, 31-7-2014, art. 88, nova redação), considerávamos os convênios mas também as 

parcerias voluntárias regidas por essa lei como acordos de cooperação, que são aqueles em 

que todos os partícipes desenvolvem atividades preordenadas para o fim desejado pela 

Administração, ou de colaboração com a Administração Pública. 

 Na realidade, tais parcerias, realizadas com Organizações da Sociedade Civil (OSC- 

art. 2º) ou Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP, ART. 4º), sem 

deixar de objetivar cooperação com a Administração, se configuram mais na categoria 

colaboração, pois delas decorrem Termos de Colaboração, quando é a Administração quem 

propõe o objetivo de interesse público a ser alcançado, ou Termos de Fomento, quando o 

objetivo de interesse público é proposto ou sugerido pelas OSC ou OSCIP, que por definição 

são pessoas jurídicas de direito privado, e em qualquer caso com as pessoas desempenhando 

atividades-meio, preparatórias, auxiliares ou complementares da atividade ou interesse estatal, 

coincidentes com a intenção da organização privada proponente. Não vou dizer que não 

existam casos em que particulares ou entidades privadas proponham objetivos, serviços ou 
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obras públicas a se realizar por meio de licitação ou sua dispensa, contratação administrativa 

ou até de convênios entre entes púbicos, na prática. Mas isto já é outro assunto, embora 

tenhamos certeza  da desnecessidade dessa lei, frente à legislação já existente, que pode 

oferecer as mesmas soluções com maior agilidade e transparência.  

 

A celebração desses acordos é precedida por um procedimento administrativo de seleção 

denominado “chamamento público” (evitando portanto a palavra certame ou licitação), 

descrito e detalhado pela Lei nº 13.019/2014, com múltiplas exigências formais e técnicas aos 

partícipes público e privado, do qual resulta não um contrato (que não é a natureza desses 

acordos) ou um convênio (termo de convênio, que é geralmente entre entidades públicas ou 

entre entidade pública e particular, também possível), mas os já citados termos de colaboração 

ou de fomento , descritos e detalhados na referida Lei nº 13.019/2014.Para chegar a essa 

solução e execução do acordo, há a instituição de um verdadeiro regime jurídico para essas 

avenças com as Administrações federal, estaduais, municipais e distrital, com especial 

destaque para as prestações de contas (melhor dizendo, “encontro” de contas), pois as 

parcerias voluntárias são em sua maioria executadas com recursos públicos transferidos para 

as entidades não governamentais (todas são ONGs, embora tenha se evitado esse nome na Lei 

13.019, pois é vedada parceria por essa norma entre entidades públicas), e não obstante a 

possibilidade da cooperação/colaboração ocorrer sem transferência de recursos. 

Portanto, quando se fala em Responsabilidades e Sanções, é sobre a desobediência ou 

inobservância dos aspectos, requisitos e características descritos e detalhados na referida lei 

que, na realidade, seria de constitucionalidade duvidosa a sua extensão às demais unidades 

federativa, pois como vimos não se trata de contrato nem de licitação públicas, pois o art. 22, 

XXVII, da Constituição Federal diz ser da competência da União legislar normas gerais sobre 

contratos da Administração, sempre observado o princípio da licitação, aplicáveis às unidades 

federativas, que adotarão normas complementares (este e outros casos, de estatutos 

funcionais, organização administrativa e suas estruturas disciplinares, p. ex. são baixados 

pelas unidades da federação, em sua autonomia constitucional). 
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Ora, a Lei nº 13.019/2014 é clara ao dizer que à matéria não se aplicam a Lei nº 

8.666/93 (licitação e contratos administrativos), a legislação sobre convênios (cf. seu art. 84), 

que são entre órgãos e entidades públicas, podendo retratar eventualmente entre estes e 

particulares (o que abrangeria o assunto desta lei), e nem mesmo as Parcerias Público-

Privadas (Lei nº 11.079), que são contratos de concessão. Dizer que os termos de cooperação 

são contratos é forçar um pouco a interpretação, embora sejam “acordos” (entre Poder Público 

e ONGs). 

E se não pode ser aplicada às demais unidades da federação, para que a nova lei ? 

Responsabilidade. Quando se vê, p. ex., um acidente com veículos, a primeira pergunta 

é: quem foi o culpado? Quem é o responsável? Isto significa que alguém deve repor as coisas 

no seu devido lugar, onde se encontravam antes do evento. Responsabilidade, então, está 

intimamente ligada à inobservância ou infringência das normas aplicáveis à hipótese, podendo 

ser responsabilidade penal, quando a infração é de normas legais de conduta na sociedade, 

civil (ou patrimonial), quando houve prejuízo ou dano e o responsável deve reequilibrar os 

patrimônios envolvidos, administrativa na hipótese de infringência de normas disciplinares 

ou de comportamento na corporação a que pertence o agente, ou mesmo das atividades 

relativas ao próprio agente, como contábeis, médicas, de engenharia ou arquitetura, de clubes, 

e assim por diante. 

Ultimamente, quando se fala em responsabilidade por atos de improbidade 

administrativa como sendo especial, que, não obstante, preferimos considerar como 

responsabilidade administrativa com efeitos eventualmente penais, políticos, administrativos 

propriamente ditos ou patrimoniais, e embora a Lei nº 13.019/2014 contenha uma Seção III 

do Capítulo V (arts. 77 e 78) sobre atos de improbidade, parece claro que esta lei não é uma 

lei penal, assim como a lei que ela modifica (Lei nº 8.429/92 sobre os atos de improbidade) 

também não é uma lei penal, cuja responsabilidade concorrente é expressamente ressalvada. 

Mas sabemos que as responsabilidades (as três, ou as quatro) são relativamente 

independentes em princípio, podendo uma falta administrativa, por exemplo, ser tipificada 

como ilícito penal, causar prejuízos a outrem ou ao Estado, gerando o ilícito civil, e ainda se 
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enquadrar como ato de improbidade, sendo promovida sua responsabilidade em todos esses 

campos, sem que com isso se agrida o princípio do non bis in idem, pois se tratam de 

responsabilidades diferentes, em campos diferentes, com fundamentos distintos e efeitos 

jurídicos diferentes, apesar de se tratar do mesmo fato. 

Portanto, as faltas relativas à Lei nº 13.019/2014 podem ser também ilícitos penais, com 

fundamento por exemplo no art. 319-A do Código Penal, fraude em certames de interesse 

público (caso dos vestibulares e outros concursos, p. ex., além de licitações com disciplina 

própria), incluído no CP pela Lei nº 12.550/2011.  

Também as faltas “indiretamente” referidas pelo art. 73 da Lei nº 13.019, com sanções 

puramente administrativas, dada sua generalidade, não estão livres de qualificação em outro 

tipo de responsabilidade que não a administrativa, por infringência das exigências da lei, pois 

os arts. 75 e 76 (pareceres e execução), aplicáveis também às demais hipóteses, fala 

expressamente nas demais responsabilidades, inclusive a civil/patrimonial, que, não obstante, 

já encontra fundamento no art. 927 do Código Civil. Aliás, falando-se em Código Civil, a 

responsabilidade solidária de que fala o art. 37 da Lei nº 13.019 sobre a execução e 

cumprimento de metas por um “dirigente” da OSC não se enquadra nas noções de obrigações 

solidárias do art. 264 e segs do Código Civil, nem da fiança (art. 818 e segs) e de um suposto 

aval prévio solidário (art. 897 e segs), faltando a menção aos requisitos para sua configuração 

(arts. 889 e segs). 

Os arts. 77 e 78 deram nova redação aos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92 (Improbidade 

Administrativa), para incluir comportamentos relativos a parcerias (parcerias em geral, não 

apenas “voluntárias”, desculpando o pleonasmo) da Administração Pública com entidades 

privadas, podendo sujeitar os incursos nos arts. 10 e 11 citados, penalidades dessa lei, que, de 

acordo com o art. 37, § 4º, da CF, podem envolver suspensão de direitos políticos, perda de 

função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento do erário, sem prejuízo da 

responsabilidade penal cabível, conforme o caso (agente público ou pessoa particular da 

entidade parceira). O MP tem utilizado com algum sucesso a ação civil pública para 

caracterizar tais comportamentos. 
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Em conclusão, as sanções do art. 73 (advertência e suspensão de participação em 

certame e celebrar os tais termos de colaboração ou fomento pelo prazo de 2 anos- com a 

entidade publica parceira), ou declaração de inidoneidade (esta para todas as esferas de 

governo ), serão aplicáveis enquanto perdurarem os motivos da punição, até reabilitação, 

aplicáveis pelo Ministro ou Secretário estadual ou municipal, à sociedade civil (a ONG deve 

se constituir em sociedade civil para ter existência legal) parceira.  

Já a responsabilidade pela execução da avença ou pela emissão de pareceres 

(descontando-se a jurisprudência sobre não responsabilidade por pareceres não vinculantes 

expressamente pela lei) parece claro, pela redação dos arts.75 e 76, que poderá gerar punições 

nas esferas penal, civil e administrativa aos agentes públicos do órgão ou entidade pública 

parceiros, não esquecendo a possibilidade de delegação de competências, quando esta for 

possível (como se sabe, há competências, como segurança, diplomacia e outras, que são 

indelegáveis, como se diz nos arts. 40/41 da própria Lei nº 13.019). 

E as responsabilidades por atos de improbidade, como dissemos há pouco, poderão ter 

também como resultado sanções da Lei nº 8.429/92 abrangendo não só pessoas da sociedade 

civil parceira como também agentes de órgãos públicos. 

Ou seja, responsabilidade e sanção no caso em estudo, decorrem basicamente da 

inobservância ou infringência dos ditames da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, apoiada 

nas demais normas jurídicas citadas. 

Portanto, concluindo, não vamos indicar, um a um, quais os dispositivos da lei que 

poderão ocasionar responsabilidades e as respectivas sanções pois isto significaria efetuar 

comentários sobre cada um dos mais de 80 artigos, quando na verdade isto dependerá da 

interpretação do fato concreto pelas autoridades técnicas e/ou jurídicas da entidade ou órgão 

que celebra o respectivo termo de parceria e consequente decisão, sempre, entretanto, como 

assegura o art. 73 da lei, garantida prévia defesa da organização ou da pessoa, agente público 

ou privado, nos termos constitucionais (art. 5º, LV, da CF). 

 


