
PPEEDDRROO  DDUURRÃÃOO  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CCOONNVVÊÊNNIIOOSS  EE  CCOONNSSÓÓRRCCIIOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS::    
AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  GGEESSTTÃÃOO  AASSSSOOCCIIAADDAA  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  

PPÚÚBBLLIICCOOSS  DDAA  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA.. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife 
2002 



 
2 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  FFEEDDEERRAALL  DDEE  PPEERRNNAAMMBBUUCCOO  --  UUFFPPEE  
CCEENNTTRROO  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  JJUURRÍÍDDIICCAASS  

CCUURRSSOO  DDEE  PPÓÓSS--GGRRAADDUUAAÇÇÃÃOO  EEMM  DDIIRREEIITTOO  
MMEESSTTRRAADDOO  EEMM  DDIIRREEIITTOO  

  
  
  
  
  
  

PPEEDDRROO  DDUURRÃÃOO  
  
  
  
  

CCOONNVVÊÊNNIIOOSS  EE  CCOONNSSÓÓRRCCIIOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS::  
AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  GGEESSTTÃÃOO  AASSSSOOCCIIAADDAA  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  

PPÚÚBBLLIICCOOSS  DDAA  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA.. 
 

 
 
 
 
 

Dissertação de Mestrado apresentado ao curso 
de Mestrado em Direito da Universidade Federal 
de Pernambuco, realizado sob orientação do 
Professor Dr. Francisco de Queiroz Bezerra 
Cavalcanti, como requisito parcial à obtenção 
do grau de Mestre. 
 
  

 
 
 
 

Recife 
2002 



 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Agradecimentos 
 
 

Ao Prof. Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti, pelo privilégio de poder 
partilhar dos seus conhecimentos e de sua orientação.  

Ao Prof. Ivo Dantas, pelo admirável magistério e incentivo. 

Aos Profs. Carlos Ayres Britto e Alice Gonzalez Borges pelo carinho e apoio 
que tanto aperfeiçoaram este trabalho. 

Ao Procurador Geral do Estado de Sergipe, Dr. José Garcez Vieira Filho e ao 
Desembargador, Dr. Roberto Eugênio da Fonseca Porto que me permitiram sacrificar 
horas de serviço da Consultoria Pública em prol deste trabalho. 

Aos amigos e colegas Wellington Matos do Ó e Maria Rosa Oliveira pela 
disposição e sugestões pertinentes ao tema. 

Aos colegas Ticiane Santana, Liana Menezes Santos e Gilvan Menezes pelo 
desprendimento e colaboração. 

A todos Professores, colegas e funcionários do Mestrado. 
 



 
4 

 

RESUMO 

 

 

Pesquisa dos convênios de cooperação e os consórcios públicos no Brasil, espécies de 

cooperação administrativa. Enfrenta a primazia da pública administração em atender os 

interesses da coletividade, partindo do princípio de Estado Democrático de Direito e as 

peculiaridades da cooperação em geral. Discorre sobre o sistema de cooperação 

administrativa e seus atuais modelos, como meio gerencial associativo do qual o Estado lança 

mão para consecução de seus objetivos de proporcionar serviços públicos de melhor 

qualidade, respeitada a autonomia dos entes federados. As figuras administrativas aqui 

destacadas são as formas de ajustes livres e voluntárias – os convênios e consórcios 

administrativos – para tanto, dá ênfase ao enfoque constitucional e legal pátrio 

contemporâneo, bem como, a experiência inspiradora do direito alienígena (italiano, alemão, 

francês e espanhol). Enfrenta suas distinções, atento aos princípios gerais e setoriais de sua 

efetividade na realidade social. A sedimentação destas formas de descentralização estatal é 

primacial para planear o papel dos entes públicos e privados envolvidos nos convênios e 

consórcios administrativos, seus modelos e a sua dissimulada caracterização, de igual 

maneira, seus objetos, finalidades e controles, garantindo a vinculação ao ato constituído. 

Delineia a relevância das consultorias e procuradorias da administração pública de maneira a 

examinar sua coeva instrumentralidade. Esta investigação trata especificamente dos atos 

conveniais e consorciais de direito público que conjugam interesses convergentes no sentido 

de provir uma nova dimensão gerencial associada de serviços públicos, sem contudo, 

esterilizar a cultura regional dos entes em colaboração, mantendo incólume a real formação de 

uma cooperação administrativa hodierna.  

 

Palavras-chaves: convênios de cooperação e consórcios públicos; princípios setoriais; sistema 

de cooperação administrativa; espécies e peculiaridades; modelagem formal; controle. 
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ABSTRACT 

 

 

Research about cooperation councils and public consortia in Brazil, as administrative 

cooperation. This work approach the public administration superiority to assist collectivity’s 

interests,  from the principle of democratic right State, and peculiarities of cooperation as all; 

discours about administrative cooperation system and his present examples, like a way of 

management associative, that the State utilizes to get his goals, as to offer best quality in 

public services, to respect the Federates States autonomy. Administrative roles in evidence are 

all free and voluntary association forms – administrative councils and public society. Then, 

the constitutional and legal view in contemporary Brazil is very important, as the experience 

with the alien law, (italian, german, french and spanish). The basic premiss of colaboration 

with public right came to the contract form existent in public administration, with all her 

peculiarities. This work meet face to his distinctions, careful the general and sectorial 

principles of his existence in social reality. Fixation of this sectorial public  form is 

fundametal  to explain the role of public ad private departements involved in administrative  

councils and public society, his models and his caracterization, at the same way, his objects, 

goals and controls, to guarantee his vinculation to the constitute act. The research draws the 

relevance of consultants and attorney of public administration, to examinate his 

instrumentality. This investigation is about, especially, council and public society acts in 

public right, who conjugate convergent interests, to realize a new dimension of public services 

management, without sterilize the regional culture of departements in colaboration, to safe the 

real formation of an modern administrative cooperation. 

  

Keywords: cooperation councils and public consortia; sectorial principles; cooperation 

administrative system; peculiarities and species; formal model; control. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1 Visão geral da cooperação administrativa 

 

 

Há épocas, o homem se une para superar seus conflitos, encontrando na colaboração 

uma forma de afastar as adversidades do meio.  Aliás, a questão da cooperação tem-se 

revelado de suma importância desde as sociedades antigas até as contemporâneas, permitindo 

uma assistência mútua entre povos. Esse laço benéfico uniria as comunidades consagrando a 

integração. 

Na sua evolução, sempre percebemos a existência humana numa visão associativa. 

Diante dessa função, a cooperação geral é um meio em busca de igual fim, encontrando na 

cooperação administrativa, a formalidade que auferisse êxito no alcance comum. Daí tenham 

surgido os primeiros passos edificadores dos institutos em estudo. 

Nessa concepção foram inseridas regras para concretude dessa interação. Com a 

dinâmica dos fatos sociais, as transformações constitucionais demonstraram a freqüente 

preocupação com a sua inclusão nas Normas Ápices. 

É, portanto, inegável a aplicação das formas de convênio e consórcio administrativos 

no direito pátrio efetuada no perfil da atual Carta Magna. Sem, contudo, admitir uma forma 

perfeita e acabada, mesmo por que é imaturo o dispositivo que as admite.  

Ao lado disso, cambiante são suas expressões nas Cartas Políticas Federal e 

Estaduais, autorizando uma adversidade de nomenclaturas. Essas edições foram direcionadas 

aos estorvos regionais de cada ente. Hoje, entretanto, não há dúvida de sua persecução como 

gestão associada de serviços públicos.  

Se os convênios de cooperação e os consórcios públicos são uma realidade da 

administração pública, também deveria ser a certeza de seu correto emprego. Assim, 

constatamos um desprovido tecnicismo neste âmbito.  
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No emaranhado das causas decompõem-se alguns fatores. Ao Adornarmos essas 

peculiaridades constatamos os convênios dissimulados e o descumprimento dos moldes 

preconizados à espécie. Nessa linha, vemos atos conveniais e consorciais assoberbados de 

vícios protagonizando supostos “interesses públicos” em mácula aos princípios basilares e 

setoriais do direito. 

Sob exame, pretende-se reunir os enunciados pertencentes à matéria com o intento de 

impedir ou minimizar a sua proliferação desprovida e o distanciamento das formas admitidas.  

Esclarecer é o que se espera sobre as particularidades conveniais e consorciais de 

direito público. Eis por que desenvolvemos em maior extensão a modelagem formal, tema que 

sobeja muitas dúvidas, sem desprezar algumas reflexões correlatas.  

Enfim, esse trabalho não se propõe a propagar a implantação desses atos, nem suprir 

todos os óbices, pelo contrário, almeja a sua aplicação nos limites do direito positivo e nos 

fins estabelecidos. 

 

 

2 As questões orientadoras e metodológicas do trabalho 

 

 

O presente trabalho versa sobre o conteúdo técnico-jurídico aplicado ao tema 

escolhido para estudo dos convênios de cooperação e consórcios públicos patrocinados pela 

pública administração, numa tentativa de traçar seus aspectos singulares e suas concepções 

distintivas. 

A definição final do seu título levou vários ajustes até tomar a presente forma de 

dissertação. Percebemos, até alcançarmos a escolha do tema propriamente dito, que o estudo 

dos itens selecionados não foi fácil e exigiu dedicação do pesquisador para atingir os 

elementos conclusivos do objeto eleito diante da pequena ou quase inexistente bibliografia 

especializada. Constatamos isso quando se iniciou a peregrinação às diversas bibliotecas e 

livrarias em busca de obras que possibilitassem nossa pesquisa. Por outro lado, tornou-se 

imperioso limitar o campo de pesquisa e o próprio objeto de investigação diante dos inúmeros 

assuntos que o envolvem e outros  existentes na atualidade. 
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Em verdade, a justificativa da escolha do tema proposto foi provocada pela 

inexistência de obras atentas à especificidade do objeto em estudo e sua importância na gestão 

pública atual como cooperação administrativa com entes estatais. 

Acentue-se, por oportuno, que esboçamos objetivos gerais e específicos com vistas a 

nortear todo o trabalho metodológico que será desenvolvido. Com efeito, no primeiro 

momento, analisaremos as considerações propedêuticas acerca da cooperação e seus 

princípios, seguidamente, as idéias de redução do Estado, patrocinando o Estado Mínimo, e a 

autonomia dos entes-federados como elemento permissivo dos ajustes administrativos. 

Afinada com essa aspiração, traçaremos sua evolução no direito constitucional pátrio 

e a experiência inspiradora do direito alienígena italiano, alemão, francês e espanhol, para 

mais a à frente, centrarmos a nossa atenção na abordagem do atual regime jurídico dos 

convênios de cooperação e consórcios públicos no contemporâneo enfoque normativo, 

descrevendo os institutos na Constituição Federal, do mesmo modo, nas Constituições 

Estaduais e outros diplomas pertinentes. 

Além disso, demonstraremos seus pressupostos teóricos alinhados para definição de 

aspectos distintivos e formais, até alcançarmos o estudo dos procedimentos administrativos 

pertinentes à espécie e seus elementos práticos. 

Examinaremos o papel das consultorias diante do adorno imposto as formas 

conveniais e consorciais administrativas, bem como, o controle externo e interno, e por 

último, o alcance do diploma de responsabilidade fiscal. 

Assim, utilizaremos o marco teórico de administrativistas brasileiros e do direito 

comparado que atentam especificamente sobre a matéria, com o propósito de desenvolvermos 

seus conceitos e conhecimentos para descobrirmos as respostas para os problemas comuns 

sobre a cooperação administrativa, com emprego de técnicas científicas que permitam 

descobrir suas noções. 

No sentido de não se restringir o presente estudo às bases teóricas, relacionaremos 

recente pesquisa realizada na Procuradoria do Estado de Sergipe, mediante dados obtidos no 

período 1999, 2000 e 2001, e suas relações fáticas e normativas neste campo. 

Buscamos, na presente dissertação, enveredarmos no campo almejado através de um 

trabalho persistente, sempre no ensejo contínuo de solucionar possíveis indagações levantadas 
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e patrocinar algumas conclusões obtidas pelos métodos da observação, documentação, 

experimento e pesquisa. 

Trata-se, finalmente, de uma modesta sistematização de estudos e pronunciamentos, 

acrescidos de relatos de experiências vividas em situações concretas, em sua maioria, no 

exercício das funções consultivas na pasta encarregada da análise dos convênios e consórcios 

administrativos desenvolvidas na Subprocuradoria Geral da Procuradoria do Estado de 

Sergipe. 

O texto, naturalmente, não esgota a matéria. É, portanto, mero ponto de partida. 
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CAPÍTULO 1 

CONSIDERAÇÕES PROPEDÊUTICAS ACERCA DA COOPERAÇÃO 

 

 
Sumário: 1.1 A origem do conflito e da desigualdade na sociedade 
carente. 1.2 Surgimento da cooperação no conflito. 1.3 Peculiaridades 
da cooperação geral. 1.4 Os princípios específicos da cooperação 
administrativa. 1.4.1 Princípio da cooperação acordada. 1.4.2 
Princípio do ingresso livre e voluntário. 1.4.3 Princípio do interesse 
público primário. 1.4.4 Princípio da vinculação ao ato convenial ou 
consorcial. 1.4.5 Princípio da responsabilidade dos seus partícipes. 

 

 

1.1 A origem do conflito e da desigualdade na sociedade carente 

 

 

Impõe-se considerar a necessidade de apoiarmos o estudo sobre convênios de 

cooperação e consórcios públicos nas lições propedêuticas do conflito e  da desigualdade na 

sociedade carente, e ainda, as peculiaridades, formas e o surgimento da cooperação no 

conflito, como forma de alcançarmos os atuais modelos de cooperação administrativa. 

Inicialmente, aduzindo sobre esse assunto, levantamos diversas dúvidas para fins de 

esclarecimento do objeto delimitado. Como se apresentam o conflito, a interação e a 

cooperação? Como se perfaz a origem dos conflitos na sociedade contemporânea? Seus 

conflitos podem ser solucionados pela interação e a cooperação?  Em outras palavras, quais os 

significados atualmente existentes entre conflito, interação e cooperação? A experiência dos 

convênios e consórcios administrativos existentes entre os entes da República Federativa do 

Brasil pode ser aproveitada na forma de cooperação social? 

Tais inquirições denotam meditação e ampla análise para alcance de suas respostas 

diante do confronto de alguns manuais pertinentes ao assunto e a própria preocupação de 

atender ao estudo da convivência humana até alcançarmos a cooperação entre entes estatais. 

Em verdade, o conflito surge quando há entrechoque de interesses, quer os agentes 

desejem o mesmo, quer pretendam impor o seu aos demais. É inegável que esse surja em 
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função de um embate ao representar o momento de cume em que a sociedade entreolha-se e 

perceba-se profundamente em suas carências e desigualdades.  

É este o panorama propício que o conflito persegue o meio: a tentativa de viabilizar a 

cooperação a fim de alçar a interação entre as sociedades. Sob este ponto de vista, percebemos 

que é através das desigualdades e carências que o conflito encontra esteio e manifesta-se.  

Esta é a perspectiva socialmente benéfica que o conflito é capaz de proporcionar, no 

sentido de viabilizar ao meio a busca pela cooperação e lograr a plena interação. Mas, se a 

vida dos homens em sociedade encontra no conflito e na competição seus sinalizadores para a 

satisfação de suas precisões, resta uma questão: Onde estão suas causas? É o sentir-se 

desigual o esteio da solidariedade? Em que se assenta esta desigualdade? 

Para tanto, respondendo os questionamentos declinados, é bom consignarmos que 

para efeito de atenção à temática abordada e estrita compreensão de seus efeitos dentro da 

perspectiva deste trabalho, não será desdobrada muito a questão da estratificação social, vez 

que seu estudo requer um amplo conhecimento propedêutico a respeito da constituição de 

sociedades de classes, e  só este capítulo, por si, seria matéria de um único trabalho científico. 

A primeira explicação sociológica da origem das desigualdades mostrou-se 

desapontante, embora durante um século ela tenha reaparecido numa sucessão de formas 

novas.  Constitui numa figura de pensamento que pode ser demonstrado por Rousseau, digno 

de prêmio: 
 
Enquanto numerosos homens reunidos se consideram como um corpo único, sua 
vontade também é única e se relaciona com a comum conservação e o bem-estar 
geral. Todas as molas do Estado são estão vigorosas e simples, suas sentenças claras 
e luminosas, não há interesses embaraçados, contraditórios; o bem comum mostra-se 
por toda parte com evidência [...].1 

 

A afirmativa de Rousseau para embasar a desigualdade se coaduna com  sua idéia a 

respeito do surgimento da sociedade civil e muito se aproxima da compreensão de uma 

sociedade de castas, calcada no conflito do “sentir-se desigual”.  Entretanto, goza mais da 

virtude de ser contemporânea a uma época em que a propriedade privada passava por uma 

redimensionalização, do que a veracidade de seu efeito prático. 

A própria idéia do Contrato Social de Rousseau representou um marco em prol da 

vontade geral, a qual hoje chamamos de cooperação.2 A idéia de “amenização de conflito”, 
                                                           
1 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social e outros escritos. 16. ed. São Paulo: Cultrix, 1999. p. 109. 
2 SALDANHA, Nelson. Formação da teoria constitucional. 2. ed. atual. e amp. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 
p. 72. 
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baseada no pacto social de ceder à sociedade um pouco de sua possibilidade cidadã em troca 

da plena integração foi uma profunda transformação, à sua época, haja vista a situação 

política que se vivenciava. Sabe-se que no período absolutista não havia possibilidades 

alternativas de amenização de conflitos.  

Deveras, a própria concentração de poder nas mãos da “divindade real” tornava a 

sociedade inócua em suas próprias forças e, não raro, minava o meio em guerrilhas 

infrutíferas, até condicioná-las ao estágio do “sentimento de precisão” total que os levaria às 

guerras. 

De Rousseau a Max, a explicação para a origem das desigualdades estaria situada na 

propriedade privada e, por muito tempo, permaneceu inconteste. Todavia, por mais que esta 

seja para alguns atraente (e fascinante!), ela não resiste ao teste da experiência que a história 

nos reservou.  

Tenhamos como paradigma a União Soviética (poderíamos citar outros Estados que 

tentaram contrapor-se ao capitalismo, reduzindo ao máximo do que poderiam a influência da 

propriedade privada). Este Estado tentou, nos limites da possibilidade de qualquer Estado que 

se encontrasse cercado pelas forças do capital, virtualizar a propriedade privada, a ponto de 

torná-la quase sem forças, insignificante, dentro de sua política.  

Mesmo assim, ainda é perceptível as desigualdades e, por muitas vezes, a história das 

últimas décadas acusou focos de guerrilhas nestas comunidades. O conflito não estava 

contido. O sentimento de precisão minava suas forças e havia uma disparidade visível entre 

Estados. Uma necessidade quase gritante que fazia os Estados vacilarem entre guerra e 

cooperação. Como as forças políticas estavam mais interessadas em se sustentarem, a guerra 

era a alternativa menos aviltante.  

Ralf Dahrendorf confirma a assertiva: 
 

Se a desigualdade social fosse realmente baseada na propriedade privada, a abolição 
da propriedade privada resultaria na eliminação das próprias desigualdades. Os focos 
de conflito estariam, em tese, contidos. Seria uma sociedade amplamente integrada e 
solidária em seu complexo de atividades.3 

 

Não foi, entretanto, o que a história registrou. Tanto na URSS quanto na Iugoslávia e 

Israel, Estados em que a falta de cooperação ocasionou, em diversos momentos de percepção 

de carência e da desigualdade, a guerra foi um meio de solução. 

Pode-se, portanto, encarar tal tese como não confirmada. 

                                                           
3 DAHRENDORF, Ralf. As classes e seus conflitos na sociedade industrial. Brasília: UNB, 1982. p. 183. 
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Em verdade, já se compreendeu que a sede para o conflito repousa no “sentir-se 

desigual”, na percepção de carências intrínsecas que podem levar o meio à completa 

estagnação. Aí se assenta a possibilidade dicotômica do conflito: em sua manifestação 

maléfica que seria a guerra, ou em uma alternativa mais voltada para a integração das 

sociedades, a alternativa benéfica que é a  cooperação.  

O conflito na sociedade carente e desigual é inevitável. Mas, seguramente, o conflito 

existe em qualquer meio onde a civilização encontrou permeabilidade. 

Não necessariamente seja a propriedade privada um ensaio nefasto para a 

desagregação do meio e a instalação do caos. A referência histórica do quanto a sociedade, 

ainda que as menos civilizadas, são capazes do “sentimento de precisão”, do “sentir-se 

desigual” torna a cooperação um meio não utópico, todavia possível. 

Foi neste sentido que os filósofos do século XVIII conceberam alternativas que mais 

beiravam a utopia do que a realidade. A experiência demonstra que o “sentir-se desigual” 

povoa todas os grupamentos que se encontrem em atividade. Esse chavão tem a ver com o que 

há de mais humano, que é a indagação do sentido de alteridade entre o que lhe é 

proporcionado e o que gostaria de ter. 

O sentir-se carente é o viés que torna o ser humano menos auto-suficiente do que ele 

gostaria de ser. É a cooperação a teia que nos faz sociedade. É a interação o grau máximo de 

solidariedade social que o meio pode lograr. 

 

 

1.2 O Surgimento da Cooperação no Conflito 

 

 

Em alusão anterior, nos referimos que o conflito é capaz de manifestar-se no “sentir-

se desigual”, na percepção das carências mais intrínsecas de um grupamento social. Estes são 

os momentos de pico da manifestação de um conflito no meio. Entremostra-se que a 

cooperação se opera como uma possibilidade a mais de neutralização deste estágio de 

inquietação social. Seria a cooperação o laço benéfico que uniria as comunidades, com o 

objetivo de consagrá-la à integração.  

Portanto, seria a percepção deste “sentir-se desigual” um momento intermediário 

entre a crise social e a dicotômica possibilidade de aniquilamento (guerra) e a cooperação 

propriamente dita. 
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Não obstante, seja a cooperação um meio ainda muito requisitado para a 

neutralização de conflitos, tem esta passado por uma redimensionalização que em várias 

situações tem exigido uma maior diligência tanto dos grupamentos de apoio à integração 

social (ONGs, associações, cooperativas, cooperações administrativas, etc.), como do próprio 

Direito.  

Vale ratificar, o que temos vivenciado é uma completa modificação no “sentir-se 

desigual”, que nos tem levado às novas crises sociais, novos focos de tensão, postos em 

xeque, principalmente, em tempos de globalização. 

Atualmente, as crises de caráter mundial têm afetado a todos, tornando-nos cada vez 

mais vulnerável. A própria guerra fria sinalizou este momento de polarização pacífica.    

Pode-se, sem dúvida, afirmar que a guerra fria dimensionou o “sentir-se desigual” e ao 

mesmo tempo propôs uma nova alternativa de cooperação: as alianças políticas.  

Assim, o conflito, que até então encontrava em guerras (1° e 2° Grandes Guerras) a 

única alternativa de driblar os focos de tensão, condicionou o mundo em outra maneira de 

pensar nas crises. Sim, significava uma redimensão do conflito, até então, por nós nunca 

vivido. 

Douglas Gerson Braga, comentando a negociação dos conflitos em época de escassez 

de recursos, principalmente no que tange aos problemas de saúde pública, diz: 
 
No atual contexto de crise econômica, além de buscar de novas formas de 
organização em rede, em face dos recursos de saúde existentes em um espaço 
população, procura-se provocar um novo perfil de gestão desconcentrada que 
permita reorientar a atuação para integração de todos os atores sociais em nível 
local, regional e nacional, em função dos objetivos comuns de produção de saúde 
pessoal e comunitária. 4 

 

Do contexto, apura-se que em momentos de crise econômica ou social é necessário 

uma articulação intersetorial com participação social como forma de buscar alternativas para 

solução dos conflitos existentes.  

Por outro lado, a globalização tem nos trazido o conflito de “ter de ser igual” em um 

mundo que dita um modo deformado, estruturada para o revés de seu propósito, que é 

segregar enquanto alardeia a “integração dos povos”.  

As crises, os conflitos já não são mais os mesmos e isso requer da sociedade uma 

reflexão maior sobre as alternativas de cooperação. Como e de que maneira esta cooperação 

                                                           
4 BRAGA, Douglas Gerson. Conflitos, eficiência e democracia na gestão pública. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1998. 
p. 145-156. 
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pode ser veiculada em um sistema minado pelo “sentir-se desigual”? Será que estamos 

preparados para estarmos integrados? A cooperação se funda nos princípios democráticos? 

 

 

1.3 Peculiaridades da cooperação geral 

 

 

O encadeamento e o pleno entendimento dos assuntos só proporcionariam um pleno 

esclarecimento com uma abordagem genérica sobre os conceitos relativos à cooperação. É o 

que faremos agora. 

Diz Eva Maria Lakatos, identificando a cooperação como a solidariedade social em 

ação: “cooperação é um tipo particular de processo social em que dois ou mais indivíduos ou 

grupos atuam em conjunto para a concepção de um objetivo comum. É requisito essencial 

para manutenção e continuidade dos grupos sociais”. 5  

Observa-se, de logo, que ao contrário do egoísmo que incrementa relações 

competitivas, o altruísmo e a solidariedade favorecem a cooperação, modo pelo qual os 

indivíduos atuam para alcançar um fim comum em benefício próprio ou do grupo. 

O conceito de ação cooperadora apresenta-se do estudo realizado com coordenação 

do Professor Limongi França: “a cooperação é a atitude com duas ou mais pessoas  atuando 

os seus modos de agir para alcançar os mesmos fins”. 6 

Enfim, concluímos que de todas as concepções colhidas sobre a cooperação, 

convergem para o que poderíamos conceituar de solidariedade ou capacidade de integração. 

Neste último sentido, a cooperação seria uma força latente em qualquer organismo social, 

capaz de conduzi-lo à completa satisfação dos seus interesses. 

A cooperação está intimamente ligada à participação consciente e à própria liberdade 

de consenso para solução dos problemas comuns. Neste sentido, Valdiki Moura esclarece com 

veemência:  
Cooperação implica liberdade, traduz participação consciente, voluntária e justa da 
coletividade em um empreendimento comum. Dentro desta interpretação, que nada 
tem de novidade, torna-se mais compreensível o reparo de certo comentarista ao 
desclassificar o trabalho realizado em comum, pelos sentenciados das galeras, como 

                                                           
5 LAKATOS, Eva Maria. Sociologia geral. São Paulo: Atlas, 1992.  p. 86. 
6 COOPERAÇÃO. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia saraiva do direito. São Paulo: Saraiva, 
1977. p. 387. 
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um esforço cooperativo. Disso resulta que a cooperação tem sua sede no arbítrio 
individual, no foro íntimo da vontade [...]. 7 

 

É, entretanto, no conceito sócio-político que encontramos maior permeabilidade 

científica e adequação ao propósito real da cooperação. Assim, Valdiki Moura assegura sobre 

esse paradigma, dizendo:  

 
[...] a cooperação como meio efetivo de melhoramento da vida social dos 
cooperadores. Os partidários deste conceito também acreditam que as reformas 
sociais dependem do partidarismo político, organizando-se, então em alguns países, 
os Partidos Socialistas e Cooperativistas (Inglaterra, 1918), que representam o 
pensamento social dos seus correligionários, sobretudo na Europa. 8 

 

Denota-se, a partir do conceito sócio-político, que as correntes partidárias, sobretudo 

as oriundas dos movimentos socialistas, elegeram o cooperativismo9 como uma forma de 

amenizar as dificuldades enfrentadas no meio. Esta teoria foi preconizada de maneira não 

muito elaborada antes dos movimentos que questionaram o capitalismo.  

De modo geral, a maneira de cooperação preconizada por Adam Smith tem mais a 

ver com uma maneira de  driblar as intempéries trazidas pelo capitalismo do que com um 

meio eficaz de neutralizar as forças de “dispersão social”.  

Assim, do ponto de vista econômico, mais do que uma força de coesão político-

partidária, seria a cooperação um processo de tornar mais desafogadas as condições de 

existência coletiva e com vistas a elevar o padrão econômico de um povo.  

Temos visto, portanto, que a cooperação está diretamente vinculada aos interesses 

humanos. Em todas as etapas construtivas e reformistas da vida dos povos, o movimento 

coletivo de solidariedade assume o papel congregador e consolidador.  

Na época atual, em que presenciamos um mundo em ebulição ideológica, batendo-se 

cada grupo pelo primado do seu sistema econômico, não devemos esquecer o conceito 

humanitário da cooperação, no sentido de significar solidariedade econômica em base moral. 

E ela se torna indispensável, sobretudo nas camadas populares, urbanas ou rurais, que têm 

problemas de produção, distribuição, crédito e consumo, os quais não podem ser resolvidos 

isoladamente. 

                                                           
7 MOURA, Valdiki. Democracia  econômica: introdução à economia cooperativa. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1942. p. 4. 
8 Ibidem, p. 5. 
9 Aliás não devemos confundir a cooperação e o próprio cooperativismo, este fruto entrega da produção do 
associado, com venda do seu produto diretamente, pelo custo real, e recebendo pelo pagamento da contraentrega. 
Cf. MAIA, Isa. Cooperativa e prática democrática. São Paulo: Cortez, 1985. p. 23-25.  
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Assinala, ainda, Valdiki Moura, sobre o auxílio mútuo nas cooperações: 

 
Se a biologia tem provado o auxílio mútuo, no mundo irracional, é imperativo da 
coexistência harmoniosa, nenhum motivo prevalecerá contra o egoísmo dos que se 
isolam no mundo, para negar um princípio que nasceu com a espécie e não 
desaparecerá do quadro das necessidades sociais e biológicas. 10 

 

Gerald Richardson explica a forma simples de estabelecer a cooperação:  

 
A cooperação é a coisa mais simples do mundo para se entender. Não há nada 
complicado. A cooperação, no senso do trabalho em conjunto, para um resultado 
comum, é tão velha como a natureza humana. No mundo moderno, cooperação é 
juntar o povo para realizar seus próprios negócios, como seu próprio dinheiro, para o 
seu próprio benefício mútuo. 11 
 

A palavra cooperativismo tem a ver com o movimento de cooperação experimentado 

não só pelo Brasil, através das cooperativas, mas também por outros países, como EUA. 

Assim, pode-se dizer que estes movimentos significaram a institucionalização das diversas 

cooperações empreendidas nos setores de integração de classes, sob uma apreciação 

econômica.  
As iniciativas dos cooperativistas se mantém à margem de toda atividade estatal e a 

intervenção desta se perfaz pelo desenvolvimento dos cooperados e suas instituições para 

concessão de privilégios e subvenções. 12 

 

 

1.4 Os princípios específicos da cooperação administrativa13 

 

 

Robert Alexy anota que “los principios son siempre razones prima facie”14 

formulados para indicar o que deve ser. Em verdade, os princípios cumprem o papel 

                                                           
10 MOURA, Valdiki. op. cit, p. 6. 
11 RICHARDSON, Gerald. ABC of  cooperative – longmans. New York: Green& Co., 1940.  p. 47-48. 
12 Cf. CALVO, Recaredo F. de Velasco. Resumen de derecho administrativo y de ciencia de la administración. 
2. ed. Barcelona: Librería Bosch, 1931. t. 2. p. 67-68. BUGARELLI, Waldirio. As sociedades cooperativas e sua 
disciplina jurídica. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 15. ROSE. Marco Túlio de (org.). A 
interferência estatal nas cooperativas: aspectos constitucionais, tributários, administrativos e societários. Porto 
Alegre: Fabris, 1988. p. 37-39. 
13 É prudente deixar claro que deixamos de abordar os demais princípios por serem de interesse geral e 
amplamente conhecidos na doutrina administrativista, só abordando aqueles reconhecidos nas formas de 
cooperação administrativa.  
14 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constituinales, 1993. p. 
85 e 101 
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delineador do arcabouço essencial com vistas a tornar efetiva a norma. Nesse sentido, Nelson 

Sandanha acrescenta: “os princípios têm relação com os valores; e se estendem, por outro 

lado, sempre em relação às normas. As vezes se apresentam como base da norma, vez são 

fundantes [...]”.15 

Conquanto a idéia de princípio possa se sedimentar como diretriz angular de algum 

instituto jurídico por ser seu elemento fundante, nos interessa, aqui, os princípios que dão 

alicerce aos convênios e consórcios administrativos. 

Não há na doutrina pátria delineamento específico de princípios exclusivos à 

cooperação administrativa. Aproveita-se, portanto, todos aqueles inerentes a administração 

pública como um todo, até mesmo os princípios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, enunciados pelo art. 37 da atual 

Constituição Federal. 

Ao lado desses estão outros de tamanha relevância, reconhecidos, portanto, os 

princípios da descentralização, controle ou tutela, continuidade do serviço público, finalidade, 

controle judicial dos atos administrativos, dentre outros diversos caracterizados como 

princípios administrativos. 

Além disso, defluem outros princípios informadores da licitação e contratos 

administrativos, hauridos na doutrina e na Lei nº8.666/93, estando estes apoiados na 

amplitude do interesse público. 

Assim, importa patentear alguns princípios que entendemos pertinentes à espécie, 

denominados como princípios administrativos setoriais16 para desenvolvimento do estudo. 

 

 

1.4.1 Princípio da cooperação acordada 

 

 

A aplicação deste princípio garante a colaboração comum entre entes para fins de 

serviços públicos assegurados pelo Estado. A propósito, a cooperação com entes estatais 

                                                           
15 SALDANHA, Nelson. Filosofia do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 216-217. 
16 A esse respeito Ivo Dantas e Manoel Messias Peixinho indica nomem iuris de princípios administrativos 
setoriais. PEIXINHO, Manoel Messias; GUERRA, Isabela Franco; NASCIMENTO FILHO, Firly. Os princípios 
da constituição de 1988. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2001. p. 452-454.  
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sempre se firma pela forma escrita. Nesse instrumento de ajuste originário serão traçados os 

fins mútuos concretos e suas cláusulas em ato formal e transparente da parceria.17 

Não se pode negar, dessa forma, a existência da integração dos serviços públicos e a 

participação sem fins lucrativos das atuais formas de cooperação administrativa. É evidente 

que essa parceria18 tem relevância crescente na sociedade complexa hodierna e revela que a 

administração pública promove seus serviços públicos com maior amplitude.  

 

 

1.4.2 Princípio do ingresso livre e voluntário 

 

 

A cooperação administrativa é aberta àqueles entes voluntários que operem o 

interesse geral. Por se apresentar como categoria de avença entre partícipes aptos, firmada na 

autonomia dos seus colaboradores, por efeito, pressupõe uma participação espontânea e de 

esforços comuns. 

Isso se deve a possibilidade de ingresso para sua conformação do ato convenial ou 

consorcial, sem qualquer meio imperativo e a possibilidade de afastamento sem designação de 

penalidades. 

Na prática, tem-se observado minutas conveniais inócuas, delineando cláusulas 

sancionadoras a saída de partícipes.  

 

 

1.4.3 Princípio do interesse público primário  

 

 

A cooperação é um veículo que conduz as populações à paz social, esta se sedimenta 

em solidariedade, no reconhecer-se vulnerável e na necessidade de coexistência. A 

cooperação administrativa ratifica-se pelo uso de convênios e consórcios administrativos 

como meio demonstrativamente viável entre entes em busca do bem comum. 

                                                           
17 Esta parceria, por via de regra, se firma para retificação dos problemas e na troca de habilidades numa relação 
contínua, conforme oportuno registro de Sylvie Trosa. TROSA, Sylvie. Gestão pública por resultados: quando o 
estado se compromete. Rio de Janeiro: Revan; Brasília: ENAP, 2001. p. 121-122.  
18 MODESTO, Paulo. Reforma administrativa e marco legal das organizações sociais no brasil: as dúvidas dos 
juristas sobre o modelo das organizações sociais.  Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 16, p.186, 
jan../mar. 1996.  
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Se o que impera é o bem comum, por efeito, seus atos sempre terão como primazia o 

interesse coletivo público. O próprio Renato Alessi19 nos oferece essa orientação, distinguindo 

o preponderante ‘interesse coletivo primário’ firmado pela sociedade que se coloca acima das 

partes, dito como público, e um ‘interesse público secundário’ inerente ao aparelho estatal e 

da administração. 

Dessa maneira, Héctor Jorge Escola confirma o exposto: “la nocion de interés 

público, pues, contribuye en forma destacada a cerrar la extensión de la zona de acción 

administrativa, y salvaguardar a los particulares”.20 

Trata-se da supremacia do interesse público sobre qualquer outro interesse.  

 

 

1.4.4 Princípio da vinculação ao ato convenial ou consorcial 

 

 

A cooperação administrativa sempre se apoia na forma escrita, declarando todos os 

atos de sua constituição. Torna-se, portanto, indispensável aos partícipes o conhecimento de 

todas as cláusulas para a sua saudável aplicação. 

Só se deve realizar o que foi avençado. É preciso analisar o ato como instrumento de 

regência do ajuste administrativo formulado e a necessária referência às regras e aos objetivos 

colimados.  

Essa parte deve permitir, ainda, o cumprimento de cláusulas pertinentes ao atual 

diploma licitatório para firmar a identificação do objeto, as metas a serem atingidas, o plano 

de trabalho e de aplicação dos recursos financeiros, cronograma de desembolso, vigência e, 

finalmente, as compromissos dos partícipes, na forma indicada do art. 116 da Lei nº 8.666 de 

21 de junho de 1993, como detalharemos em capítulo específico. 

 

 

 

 

 

                                                           
19 ALESSI, Renato. Principi di diritto amminitrativo. Milão: Giuffré, 1974.  v. 1. p. 226-227. 
20 ESCOLA, Héctor Jorge. El interés público: como fundamento del derecho administrativo. Bueno Aires: 
Depalma, 1989. p. 56.  
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1.4.5 Princípio da responsabilidade dos seus partícipes e executores 

 

 

O Estado não pode se eximir de reparar o prejuízo provocado por seus atos, mesmo 

porque este ente é solidário aos vícios cometidos por qualquer dos partícipes.  

Esses partícipes são gênero dos entes colaboradores nos convênios, do qual em 

espécies21 podemos detalhar outras modalidades, para fins de um melhor esclarecimento: a) 

concedente: é o ente que repassa as verbas públicas, com incumbência de controlar e fiscalizar 

os atos dos partícipes convenentes; b) convenente: é o ente que pactua a execução de 

programa, projeto/atividade ou evento mediante celebração convenial. Em suma: é aquele que 

recebe os recursos, executa o convênio e perfaz a prestação de contas. Inicialmente é chamado 

de proponente, como o ente que propõe o apoio, através do convênio de cooperação. Após 

assinado o ato convenial, o proponente afina-se com o convenente, no termo formal de 

colaboração; c) interveniente: é aquela instituição facultativa que pode intervir ou participar 

do convênio para assumir obrigações em nome próprio, de uma forma complementar; e d) 

executor: é o responsável direto pela execução do objeto convenial. Por vezes, coincide com o 

próprio convenente. 

A Constituição Federal cidadã homenageou o princípio da moralidade como uma das 

regras norteadoras da administração pública, inclusive para proporcionar a reparação por 

danos provocados ou para impor conduta proba ao agente público22 que represente qualquer 

partícipe acima esboçado. 

Assim, surgiu a Lei nº 8.429/92 com abrangência a toda e qualquer pessoa que se 

envolva com a administração pública, principalmente por enriquecimento ilícito ou 

locupletamento ilícito, até para caracterizar as espécies legais de improbidade administrativa. 

Enfim, digno de nota é apontar a responsabilidade daqueles envolvidos no ajuste 

administrativo que patrocinam o desejo da coletividade com desvio ou desonestidade, com o 

                                                           
21 Sob tal peculiaridades, nos fala as instruções normativas Federal e de alguns Estados-membros que 
disciplinam a celebração de convênios de natureza financeira que tenham por objeto a execução de projetos. Cf. 
art. 1º, §1º, II, III, IV e V da Instrução normativa nº1 de 15 de janeiro de 1997. publicada no DOU nº22 de 
31.01.1997. Assim, como o art. 3º, §2º, III, IV, V e VI da Instrução Normativa nº001 de 28 de julho de 2000, da 
Controladoria Geral do Estado de Sergipe, aprovada através do Decreto Estadual  nº18.994 de 28.07.2000.  
22 Cabe referir, a propósito, a observação de Francisco Octavio de Almeida Prado, ao registrar a figura do “jus 
puniendi” estatal, atribuindo as penalidades contempladas no §4º do art. 37  da Constituição da República.  
PRADO, Francisco Octavio de Almeida Prado. Improbidade administrativa. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 30-
31. 
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fito de penalizar o ofensor dos princípios gerais da pública administração e para que não haja 

prejuízo patrimonial ao erário. 

Após perlustrarmos sobre as considerações preliminares e os princípios setoriais, 

iniciaremos o traçado dos institutos correlatos com a cooperação administrativa. 
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CAPÍTULO 2 

TAMANHO DO ESTADO E ALGUNS INSTITUTOS CORRELATOS À 

COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

 
Sumário: 2.1 Influência histórica. 2.2 Atual perfil do Estado – Estado 
Mínimo. 2.3 Transformações constitucionais após o pensamento 
liberal. 2.4 Rumos do Estado Mínimo. 2.5 Globalização: um novo 
conceito de cooperação. 2.6 Integração regional. 

 

 

Buscamos, neste capítulo, analisar as formas de evolução do Estado em função da 

teoria do Tamanho do Estado. Pretende-se, portanto, extravasar os interesses utilitários do  

Estado, da maneira que foi preconizado originariamente, favorecendo uma construção de um 

Estado Mínimo capaz de implementar formas de gestão associada de serviços públicos. 

O Estado tolerável é o Estado Mínimo. A idéia de redução do Estado não pode 

sacrificar a prestação de serviços públicos e as formas de cooperação administrativa. 

Por outro lado, percebemos que o Estado em mudança permitiu a eliminação 

excessiva de funções básicas para que fossem transferidas a terceiros devidamente autorizados 

e sob gerência da administração pública sem se afastar do seu escopo originário.  

Não podemos esquecer que nessa nova estruturação estatal, o novo Estado Mínimo 

permitiu a dinamização de institutos jurídicos como: Desestatização e  Privatização, e ainda, a 

maior fixação dos atuais convênios de cooperação e consórcios públicos. 

Escoa-se, nessa vertente, a necessidade de apurarmos a influência do instituto da 

Globalização, visualizando um novo conceito de cooperação e integração regional para traçar 

o regime jurídico de cooperação, a partir da definição do Estado Mínimo, declarando sua 

evolução e existência de um Estado modesto dentro da atual concepção de acordos entre os 

entes estatais. 

Impende observar que se vive em um momento de profunda e revolucionária 

redimensionalização de paradigmas. Nesse sentido, os governos nacionais galgaram  de um 
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referencial que por muito tempo nortearam sua perspectiva de identidade cultural (o excessivo 

nacionalismo)  para uma transmodificação que, ainda hoje, sente-se de maneira contundente.  

Adaptar-se às exigências de mercado, aos avanços do progresso da cultura, dos 

valores ou acompanhá-los paralelamente não tem sido nada fácil para as nações, 

principalmente, as menos desenvolvidas, ou ainda, aquelas em estágio de desenvolvimento. 

Isto ocorre porque as conquistas sociais logradas com o advento do Novo 

Pensamento Liberal, trazido pela onda revolucionária francesa, colocaram todas as nações em 

uma situação similar ao novo modelo econômico que pretendia instalar-se, sobrepujando os 

resquícios de absolutismo monárquico que remanescia em plena era contemporânea. 

Os países mais coetâneos à onda privatística e liberal que se acomodava no final do 

século das luzes, logo acharam de se adaptar a esta realidade que já se manifestava mais do 

que em tempo cabal as suas necessidades, passando pois, a tornar viável a permeabilização do 

pensamento liberal em toda a sua extensão.  

Difícil, decerto, foi situar os países de desenvolvimento tardio ou em vias de 

desenvolvimento a esta estrutura que tanto lhe parecia estranha e tanto se insistia em adentrar-

lhe as suas complexidades econômicas, políticas e, de maneira irreversível, sociais.  

Daí surge uma das dificuldades que, acreditamos, tornará mais fecundo este trabalho: 

o de tentar entender todo o progresso (e processo) do princípio participativo, permeando 

sociedades que tiveram sua infância maculada pela necessidade de logo se adaptar à dura 

realidade do mundo privado. Das reivindicações que tanto tornam a nossa era tão complexa e 

mágica. Tão dispare e tão globalizada. Tão ingenuamente insuflada em um mundo que se 

pretende integrar os desintegrados, tornando-os mais cientes de suas diferenças.  

Nesse rol de contradições, entender como é (im)possível estabelecer  ajustes, 

acordos, convênios em um país que teve o processo de formação cultural anômalo, ou talvez, 

pouco elaborado para entender a necessidade que encerra a adequação legislativa de tais 

expedientes. Mesmo porque, ajustar, acordar, conveniar deriva de uma prática pouco usual em 

países cuja historiografia tem recentemente registrado um período ditatorial, ou seja, difícil, 

também, por exigir uma série de predicados não comuns nessa forma de governar. 

Assim, a questão aqui é estabelecer os paradigmas que informam o nosso Estado 

contemporâneo, de que maneira o princípio participativo, tão homenageado pelo novo modelo 

de Estado Mínimo, nos é permeável, e acomodando esta perspectiva à possibilidade de se 

estabelecer formas de mediações entre os povos oriundos desta mesma cultura, deste mesmo 

processo cultural. 
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O presente capítulo, portanto, versa sobre a consecução do Estado Mínimo, como 

organicismo favorável aos convênios e consórcios administrativos, numa tentativa de traçar 

seus aspectos peculiares e suas concepções distintivas.  

 

 

2.1 Influência histórica  

 

 

Já na primeira metade do século XVI,  houve um considerável fortalecimento da 

autoridade pessoal dos governantes da Europa Ocidental. Tem-se, neste particular, a 

conhecida alusão ao governo personalíssimo de Luís XIV, déspota francês. 

Acreditava-se nesta época, e esta era uma referência teórica ventilada em toda 

Europa, que a defesa dos reis através da soberania do Estado constituiria a máxima de todas as 

administrações. Jean Bodin (1529-1596), o  primeiro pensador a romper definitivamente com 

a concepção medieval de autoridade, defendeu, pioneiramente, esta idéia.  

Esta soberania estatal tinha uma extensão muito ampla e significava em linhas gerais 

que o Estado tinha uma personalidade própria (a figura real); que esta personificação advinha 

das próprias palavras das escrituras (uma verdadeira divinização do Poder) e que a 

concentração do poder se operava de maneira jurídica, executiva e legislativa.   

Nesse sentido, em vias de acontecer a Revolução Francesa, o panorama europeu se 

encontrava absolutamente concentrado. O Estado se afogava em uma série de atividades que 

se desenvolviam paralelamente e, não raro, em concomitância às guerras. 

Há de se notar que ainda no século XVIII, os confrontos de repercussão européia se 

desenvolviam de maneira freqüente, impossibilitando a real efetividade das vias diplomáticas 

entre os Estados.  

A administração do Tesouro encontrava na via fiscal sua única alternativa, o que 

tornava cada Estado em constante alerta para as reivindicações sociais. Cumpre assentir que 

as corporações de ofício já não tinham tanta força corporativa (vivia-se as vésperas da 

Revolução Industrial) e que a mais conhecida  maneira em que a sociedade civil se agrupava 

com o fundamento de ajuda recíproca era a maçonaria. Consistia esta em uma espécie de 

sociedade de finalidade não muito precisa,  mas de um notório caráter filantrópico. Destacou-

se neste particular, pois as obras de caráter assistenciais eram mitigadas pela captação de 

recursos para a Coroa.  
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A nosso pensar as políticas incentivadoras do desfacelamento das atividades estatais 

com o fito de desafogá-lo só foram estimuladas com o crescimento do Estado (no sentido de 

ampliação e distribuição de tarefas), com o objetivo de torná-lo  mínimo.  

Parece um paradoxo, todavia, quando se analisam as estruturas de distribuição de 

tarefas que preconizaram a Revolução Francesa, percebe-se que o Estado era grande em suas 

dimensões de acúmulo de atividades (ausência de setorização de atividades que melhor 

atendesse aos objetivos sociais do Estado) e pequeno em sua complexidade dinamizadora.  

É pertinente a alusão sobre a revisão do papel do Estado a que se refere Arnold 

Wald, Luzia Rangel de Moraes e Alexandre de M. Wald, citada por Ivo Dantas:  

 
Uma ampla literatura oriunda de políticos, sociólogos, economistas e até juristas se 
insurge contra o Estado megalônomo, onipresente, o Estado hipertrofiado e super-
desenvolvido, defendendo-se uma ampla redução do seu papel e exigindo 
simultaneamente maior eficiência no exercício de suas funções básicas. Desenvolve-
se assim, a tese de que precisamos de menos Estado e de mais Justiça comutativa e 
distributiva, devendo ser anotada a fórmula que assegure a existência do Estado 
Mínimo, do Estado Moderno, que é o Estado modesto.23 

 

Com a difusão das idéias iluministas, o pensamento de origem privada, que deriva, 

em última análise, do pensamento de minorar o Tamanho do Estado, começou a ser divulgado 

com uma roupagem ainda estranha aos parâmetros atuais de Estado Mínimo.  

A idéia que se auferia era a de encontrar um caminho que neutralizasse as 

inquietações de um povo que não tinha incutido o princípio norteador da atividade privada: o 

princípio da auto-determinação. Além disso, era necessário  que se encontrasse um meio de 

facilitar a busca para o progresso social no plano interno.  

Percebe-se, à conta disso, que as idéias norteadoras dos principais paradigmas que 

informam a sociedade contemporânea só foram suscitadas com o advento da  intervenção 

privada na sociedade como um todo. 

 

 

2.2 Atual perfil do Estado – Estado Mínimo 

 

 

O embasamento do Estado Mínimo consiste na idéia de enxugamento das atividades 

estatais, com o fito de tornar este mesmo Estado mais ágil, mais eficiente e mais provedor das 

                                                           
23 DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico: globalização & constitucionalismo. Curitiba: Juruá, 1999. 
p. 158-159. 
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atividades que assim se fazem imprescindíveis  para a manutenção da sociedade como um 

todo.  

Com efeito, estas idéias são contemporâneas aos princípios aludidos pela ascensão 

do Estado liberal que tanto preconizava a extensão das atividades privadas e a possibilidade 

sempre crescente de seu alastramento  por todo o globo.  

Assim, tornando-se o Estado mais atuante e centrado nas preocupações econômicas, 

poderia tornar o cidadão mais participativo das demais atividades que tanto lhe absorvia. 

Nesse toar Átila Brilante afirma em sua obra: “o Estado mínimo  (seja por razões políticas, 

seja por razões econômicas) admite que o âmbito de ação do Estado é inversamente 

proporcional a extensão da liberdade humana. Entre eles há um certo consenso de que o 

Estado deve reduzir-se a promoção da defesa externa, da segurança pública e à manutenção da 

justiça”.24 

Nota-se, nesse aspecto, a clara decisão de desafogar o Estado de tantas atividades que 

poderiam torná-lo menos apto à luta pela conquista de mais mercados e de outras estruturas 

para consolidar de vez a atividade privada em suas dimensões.  

No dizer de Ivo Dantas:  
 
são pontos ou caminhos a serem alcançados na formulação do Estado Mínimo: 
transferência de serviços que, atualmente, se encontram sob sua responsabilidade, o 
que seria possível através da desestatização; a redução dos direitos sociais e 
previdenciários; corte, via flexibilidade, dos denominados Direitos Sociais e 
Trabalhistas (sobretudo, no tocante às normas referentes ao Contrato de Trabalho).25  
 

Além disso, a parceria e a gestão associada servem ao objetivo de diminuição do 

Tamanho do Estado na medida em que transfere algumas atividades da administração pública, 

como observa Maria Sylvia Zanella Di Pietro.26  

Nesse sentido, fica claro que a diminuição do Estado implica, necessariamente,  em 

medidas que por uma questão de carência de alguns países, seja tão difícil permear-lhes a 

idéia que pouco a pouco recebeu as insígnias de neoliberalismo e globalização.  

Países como o Brasil, mais acostumados com as políticas assistencialistas estatais, 

que tanto se desdobraram nos governos da “Nova República”, tem, sem dúvidas, dificuldades 

em se adaptar a estas políticas de conclamação social e de reivindicação participativa.  

                                                           
24 BRILANTE, Átila Amaral. Liberalismo e ética: a crítica de john stuart mill ao estado mínimo. Fortaleza: 
EUFC, 1998.  p. 134. 
25 DANTAS, Ivo.  Direito constitucional econômico: globalização e constitucionalismo. Curitiba: Juruá, 1999. 
p.159. 
26 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parceria na administração pública: concessão, permissão, franquia, 
terceirização e outras formas. São Paulo: Atlas, 1999. p. 32. 
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2.3 Transformações constitucionais após o pensamento liberal 

 

 

A evolução do constitucionalismo assentado em bases liberais funde-se a um 

processo concomitante ao enfraquecimento do poder temporal da igreja e, outrora, de sua 

fundamental interferência no comportamento social. A razão, tão mitigada durante a Idade 

Média, e a virtude tinham pilares cristãos.   

Desse modo, dava-se à cooperação administrativa um sentido eminentemente 

religioso, o que dificultava o elogio à livre iniciativa e a perspectiva de um novo modelo 

estatal, que já se fazia necessário em meados da Era Moderna.  

Nesse particular, fundamental se faz a menção do advento das transformações 

trazidas pelo protestantismo que teve uma base burguesa fundamental para facilitar o processo 

de permeabilização do pensamento privado nas sociedades modernas. 

Por outro lado, a difusão do pensamento liberal desenvolveu na sociedade uma 

evolução de direitos, ou uma consciência de evolução de direitos. Assim, valores como a 

consagração de Direitos Individuais, a supremacia Constitucional e a idéia, ainda embrionária, 

de um Estado de Direito, começaram a alcançar o ideário das sociedades que ainda se 

libertavam do remanescente absolutismo.  

Não se pode olvidar, nesse rol de transformações, que o pensamento supervalorizado 

do direito à propriedade privada (que se desdobra no direito à herança de acumular capitais) 

começa a encontrar esteio na consciência coletiva, no Direito Naturalístico. Principiava, 

portanto, a ser esboçado o conteúdo que seria o norte das Constituições liberais, já 

preconizada pela Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão.  

Cabe assinalar que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão  proposta em 

1789, inaugurando a Revolução Francesa e seus pressupostos iluministas, estabeleceu o 

direito à igualdade de todos perante a lei, à liberdade individual, à propriedade privada e o 

direito de resistência à opressão.  

Muito embora tenha servido como um festejo para a abertura da mais profunda 

revolução de efeito global, foi fecunda no sentido de tornar público e transparente os novos 

rumos constitucionais que se estabeleceriam  a partir de então.  
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Definitivamente, o sentido de cooperação, convênios e consórcios administrativos 

ainda era embrionário. Não havia uma dimensão histórica madura suficiente para viabilizar a 

idéia de interação estatal. 

Defende Norberto Bobbio:  
 
os direitos do Homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou 
seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas 
liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez 
e nem todos de uma vez por todas.27 
 

As conquistas dos direitos inerentes ao cidadão tomaram, gradativamente, a real 

complexidade da evolução histórica dos tempos, como foi demonstrado. 

Impende observar que o Código Civil Napoleônico, modelo civilista privado tão 

elogiado nos Estados Ocidentais, é que preconiza a supervalorização da propriedade privada, 

além de ratificar a consolidação de Direitos e Garantias Individuais que outrora acirrava os 

ânimos franceses em plena Revolução (apesar de trazer o paradoxo de proibir a organização 

sindical, prevendo sérias punições aos grevistas). Daí por diante o que irá ser assistido é uma 

constante redimensionalização do pensamento liberal. 

Temos, a respeito, exemplos que exteriorizam esse exato pensamento em 

consonância com o momento histórico social. A Constituição americana (1787) que se tornou 

um paradigma de conquista do pensamento liberal, bem preconiza as exatas bases de uma 

sociedade que se emancipou sobre o signo privatístico e, desde logo, num verdadeiro ensaio 

de conquista do seu espaço vital, alicerçava a influência sobre os demais Estados latino-

americanos que, posteriormente, teriam-no como o irmão rico, e sobre o qual lançariam suas 

perspectivas de um alcance (utópico) futuro e similar dentro do novo estágio histórico que 

para estes Estados se inaugurava.  

É interessante frisar que a própria Constituição Americana, nitidamente inspirada nos 

princípios iluministas do século XVIII e que tanto representou o exemplo pioneiro da 

concretização dos ideais liberais de direito à vida, à felicidade, restringiu substancialmente os 

direitos dos trabalhadores, pois estabelecia o voto censitário e não levava em consideração o 

interesse dos escravos e dos índios, deixando claro, desde já, a real prevalência das 

prioridades burguesas.  

                                                           
27 BOBBIO, Norberto.  A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.  p. 5. 
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A palavra “liberalismo designa, uma doutrina e ao mesmo tempo um movimento, 

este representa um processo, largo e longo, que envolveu tendências e alterações sociais, 

revoluções e recomposições”.28 

Tem-se, em realidade, uma transparente exteriorização dos propósitos daquela época. 

De um lado, a consagração dos interesses liberais, revestidos de uma profunda e evidente 

valorização da propriedade privada; de outro o paradoxo trazido pela própria bandeira 

iluminista: “o laissez faire, laissez passer” não é para todos, especialmente para excluídos 

deste sistema privilegiador. A liberdade natural alcançada pelos povos não é de todo 

permeável a maioria. 

Não é à toa que Carlos Garcia Oviedo, examinando o conceito de direito  

administrativo e a sua ação pública dita:  
 

Es el ‘laissez faire, laissez passer’, mas, en rigor, su ‘laissez faire’ no debe 
entenderse en el sentido de no hacer nada, sino mejor en el acepcióninglesa del ‘fair 
play’, de decir, dejar el campo libre. La acción pública debe limitarse a remover 
todos los obstáculos que se oponnen al libre juego de la actividade privada”.29 
 

As garantias individuais tão festejadas na maioria das Constituições liberais 

encontram os primeiros entraves nos antagonismos trazidos pelo próprio monopólio 

capitalista. Assim, podemos indagar: Como é possível ter direito à aludida felicidade que 

enseja a Constituição dos Estados Unidos, se não é possível ter acesso aos bens que esta 

sociedade oferece?  

Nesse rol de contradições, as doutrinas socialistas encontram espaços para 

penetrarem em terreno liberal e assinalar suas deficiências, além de evidenciar, de maneira 

contumaz, as crises do Sistema liberal . 

É de se notar que a paridade entre as conquistas sociais e a documentação 

constitucional de seus postulados guardam uma íntima identidade, principalmente no tocante 

aos direitos que consubstanciam o sistema econômico da época.  

Assim, tornar-se-ia muito difícil se conceber um Estado imaturo de consciência 

social e, principalmente, de carência no que se refere à consciência política cidadã, lograr 

consideráveis êxitos na cooperação mútua.  

                                                           
28 SALDANHA, Nelson. Estado de direito, liberdades e garantias: estudos de direito público e teoria política. 
São Paulo: Sugestões Literárias, 1980.  p. 81. 
29 OVIEDO, Carlos Garcia. Derecho administrativo. 6. ed. Madrid: Imprenta Provincial Murcia, 1957. p. 6. 
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Reitere-se, o Estado estava afogado em suas largas dimensões. Acordar, cooperar, 

conveniar no caos de uma sociedade afogada em si mesmo é conceber uma queima de etapas 

de um meio que estava ainda madurecendo politicamente.  

 

 

2.4 Rumos do Estado Mínimo 
 

 

Já foi observado em outros momentos desse trabalho que a função da nova 

perspectiva de Estado Mínimo se consubstancia no desafogamento das atividades, até então 

consideradas de exclusividade do exercício do Estado. Foi também visto que as conclusões 

que hoje orientam esta idéia difundida da diminuição do Estado30 se encontram consoante 

com a dinâmica de seu tempo, com o recrudescimento dos ideários que tornam um Estado 

verdadeiramente organizado como nação, capaz de autogerir-se e, por fim, facilitar sua 

proximidade com outros demais Estados e motivar o real sentido de cooperação.  

Assim, o fortalecimento de preceitos que orientam a autodeterminação de um povo 

está vinculada a sua consciência de liberdade. Nesse sentido, pontifica Rodriguez-Arana:  
 

Pienso que estos derechos tienen una función que se encuentra al servicio de la 
dignidad de la persona y del libre desarrollo de su personalidad. Así, el polémico 
binomio libertad-igualdad no se encuentra en franca oposición. Se complementa, eso 
sí, al servicio del pleno desarrollo de la sujetividad humana. 31 

  

As políticas que bem orientam esta nova perspectiva vem ora tendendo a um 

desafogamento que põe o cidadão em uma ampla parceria com o Estado, ora desfacelando as 

atividades que insuflavam a máquina estatal em pequenas ações com o fito de torná-las mais 

efetivas e dinâmicas aos olhos da sociedade. 

É nesse sentido que emerge a concepção de Manuel Díaz Sanchez do Estado 

benfeitor como: 
[...] é algo case comunmente aceptado - veu supor na súa implantación e 
desevolvemento, unha crecente confluencia en torno à idea de compatibilidade entre 
libre mercado e sistema democrático de representación, en suma, entre a 
desigualdade económica e a igualdade xurídica. Sen embargo, na actualidade, 
comeza a cuestionarse abertamente se a racionalidade económica do sistema, a 
necessidade de acumulación económica para a saída da crise, é compatible coa 

                                                           
30 DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico: globalização & constitucionalismo. Curitiba: Juruá, 1999. 
p. 135. 
31 RODRIGUEZ-ARANA, Jaime. La privatizacion de la  empresa publica. Madrid: Montecorvo, 1991. p. 24. 
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amplitude das tarefas administrativas do Estado benfeitor e cos elementos 
introducidos polas prácticas deste no conxunto do sistema. 32 

 

Trata-se de uma perspectiva que põe o Estado em uma situação capaz de canalizar 

esforços para possíveis desafogamentos de atividades. Desse modo, as desestatizações por 

privatizações ainda tem sido uma opção possível.  

Vale ressaltar que o Estado desafogado é sempre um bom estágio que precede uma 

sociedade capaz de cooperar-se. Ora, bem se sabe que a cooperação administrativa indica 

esforços para uma possível integração entre os Estados-membros e outros entes da pública 

administração. Esta integração é plenamente possível quando se tem por base uma sociedade 

com atividades mínimas e eficientes.  

O processo de desestatização, em uma visão mais ampla significaria este 

enxugamento das atividades estatais. Nessa linha, Ivo Dantas afirma:  

 
alheando-se o estado do sistema protetivo, afastado do intervencionismo na área 
econômica, os problemas sociais são remetidos à  própria sociedade, cuidando o 
Estado das funções essenciais: saúde, educação, segurança e justiça em nível de uma 
disciplina básica. Isto por que  grande parte delas está afetada, também  à iniciativa 
privada representada pelos planos de saúde e hospitais privados; ensino particular; 
normas produzidas por entidades intermediárias – as empresas; sistemas de 
arbitragens e negociações”. 33 

 

É através desta abertura que o Estado proporciona às empresas e manifestações civis, 

que se torna possível  a cooperação entre as mesmas ou até mesmo com a mediação do 

Estado. É, aliás, com esta maneira de desafogamento das atividades estatais que os próprios 

Estados se sentem mais liberados, no sentido de promoverem a sua “co-gestão”, mediante 

subsídios recíprocos, viabilizando, por fim, uma ampla integração. 

A privatização, tem sido a forma de desestatização mais reclamada nos últimos 

tempos. Entretanto, como requisitos deste processo de dinâmica social, é necessário que o 

Estado esteja em sintonia com a proposta de privatização. Este tem sido um constante 

obstáculo quando se tem por objetivo trabalhar a privatização em países em desenvolvimento. 

Pontua Rodriguez-Arana:  

 
El éxito de la privatización en los países llamados en vías de desarrollo, no es el 
número de Empresas traspasadas al sector privado, sino el mejoramento de la 

                                                           
32 SÁNCHEZ, Manuel Díaz. Ética pública e estado do benestar. Santiago de Compostela: Escola Galega de 
Administración Pública, 1994.  p. 59. 
33 DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico: globalização & constitucionalismo. Curitiba: Juruá, 1999.  
p. 161. 
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asignación de los recursos, reflejado en un mayor crecimiento, dividendos más 
jugosos de los poryectos de capital y reducción de los défcits del sector  público.34 

 

Percebe-se que países como o Brasil tem uma certa dificuldade no sentido de se 

proporcionar melhoramentos com os benefícios da privatização. Um exemplo bem 

contornador dessa resistência pode ser representado pelas várias manifestações que se 

multiplicaram há pouco com o advento das privatizações das empresas de telefonia.  

Dessa forma, se pudéssemos ventilar tais hipóteses que antecederam, ou até mesmo, 

foram contemporâneas ao processo de privatização, teríamos conseguido driblar uma das 

questões que mais afligem  quando se almeja privatizar empresas em países em 

desenvolvimento: a imaturidade de mercado e cultural que alijam qualquer manifestação de 

arrancar do Estado uma função que não lhe é essencial. 

 

 

2.5 Globalização: um novo conceito de cooperação 
 

 

De acordo com este novo modelo econômico, aspira-se aglomerar núcleos de 

produção com o objetivo de formação de blocos, unidos por características culturais e 

econômicas que os ponham em uma situação de similaridade tal que a simples repercussão em 

um destes países-membros provoque conseqüências no  outro. 

A globalização pretende um paradoxo: unir nações para a finalidade precípua de 

estabelecerem laços que viabilizem da maneira mais fácil esta ampla integração e, ao mesmo 

tempo, que abram frente de competição econômica a demais blocos econômicos  que se 

ponham na mesma situação. 

Octavio Ianni em sua obra sobre a Teoria da Globalização explica:  

 
A formação da sociedade global reabre a problemática da modernidade em suas 
implicações filosóficas, científicas e artísticas. No âmbito da globalização de coisas, 
gentes e idéias, modificam-se os quadros sociais e mentais de referência. Tudo que é 
evidentemente local, nacional e regional revela-se também global.35 

 

A questão é como tornar o mundo uma aldeia global, capaz de canalizar todos seus 

esforços para esta nova forma de cooperação, se em suas particularidades, na sua situação 

interna ainda se encontram tão dessemelhante? 
                                                           
34 RODRIGUEZ-ARANA, Jaime. La privatización de la empresa pública. Madrid: Montecorvo, 1991. p. 120. 
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Apresenta-se, assim, a cooperação administrativa como meio de integração regional 

e de associação de serviços públicos: 

 
Do modelo de cooperação ao comunitário, temos várias fases de integração, nas 
quais os Estados que pretendem formar um grupo regional escolhem, a partir de seus 
interesses, o grau pretendido. De se destacar que cada nível de integração 
corresponde a uma renúncia crescente de competências inerentes à soberania 
nacional. 36 

 

Temos, por conseguinte, uma redefinição de cooperação, de convênios entre países, 

uma nova perspectiva de se redesenhar o mapa de maneira que as integrações sócio-políticas 

sejam  o ponto determinador destas alianças. 

Sob o ponto de vista de viabilizar a formação crescente de convênios de cooperação 

ou consórcios públicos temos uma perspectiva otimista. Ora, ao que vamos assistir é um 

verdadeiro incentivo a estas práticas.  

Basta perceber que o fundamento maior do neoliberalismo encontra sede na 

transmutação destas divergências que fazem parte do painel interno de cada Estado e o 

mesmo volta-se a uma constante busca de integração com os demais países que se encontram 

com ele unidos em objetivos e características  comuns, peculiares. 

Do ponto de vista externo, o que o neoliberalismo propõe é esta setorização de 

mercados, aglomeração de capitais, fortalecimento das contradições internas com o fito de 

logo apressar a sua corrida, com o seu bloco, que a globalização impinge aos países ligados a 

este modelo econômico. 

Assim, é condição indiscutível que os países membros atenuem as contradições 

internas. Além do mais, é de fato inerente a qualquer convênio de cooperação, a união por 

aspectos que tornem viável a solução interna de suas carências.   

Essa experiência é, no Brasil, ainda inédita (pelo menos sob esta nomenclatura). É 

interessante esta observação porque em plena era da globalização até então não temos 

experimentado uma integração em nível interno, capaz de colocar os Estados-membros em 

uma cooperação tal que viabilize em um plano micro a solução de seus antagonismos, para 

que posteriormente ingressem nos grandes mercados econômicos com seus problemas já 

atenuados.  

                                                                                                                                                                                     
35 IANNI, Octavio. Teoria da globalização. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1977. p. 163. 
36 DANTAS, Ivo; LIMA, Marcos Costa; MEDEIROS, Marcelo de Almeida. Processo de integração regional: o 
político, o econômico e o jurídico nas relações internacionais. Curitiba: Juruá, 2001.  p. 16. 
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Nessa menção, os consórcios públicos e os convênios de cooperação seriam uma 

etapa micro de neutralização de divergências e carências regionais.  

 

 

2.6 Integração Regional 
 

 

É preciso, de logo, insistir, que “as integrações econômicas, portanto, acompanham 

as necessidades regionais de cada grupo de Estados, que estabelecem [...] temas que por vezes 

fogem ao conceito quadro das fases de integração preestabelecidas”. 37 

O fato é que os consórcios públicos e os convênios de cooperação possibilitariam 

uma micro integração. Do ponto de vista regional, seria também plausível  considerar os 

núcleos que as mesmas tocariam.  

Como se sabe, os governos na intenção de facilitar estes processos de integração, não 

aventaram as possibilidades de cooperação interestaduais. Esse posicionamento se fortifica na 

afirmação: 
Os governos nacionais buscam corrigir essas assimetrias mediante políticas 
compensatórias. Mas, por outro lado, à medida que se avança para estágios mais 
elevados de integração, quando se busca a harmonização de políticas, os governos 
nacionais tem instrumentos de intervenção reduzidos. É nessa perspectiva que os 
processos de integração são prejudicados às regiões problemáticas. 38 

 

O próprio Octavio Ianni, discernindo sobre regionalismo e globalismo cita: “[...] o 

globalismo tanto incomoda o nacionalismo como estimula o regionalismo. Tantas e tais são as 

tensões entre o globalismo e o nacionalismo que o regionalismo aparece como a mais natural 

das soluções para os impasses e as aflições do nacionalismo”. 39 

É perceptível que os mecanismos de intervenção os quais os governos se utilizam, 

não raro, demandam esforços muitas vezes desgastantes para o próprio Estado e as aflições do 

nacionalismo. Assim, analisar o processo de regionalização que o Brasil, em especial, 

desenvolve é compreender as dimensões de sua estrutura dinâmica social e econômica.  

Dessa forma, da análise histórica e culturais da territorialização, afirma-se: “elas 

interagem, se reagrupam e se modificam de forma extremamente complexa dentro desses 

                                                           
37 Ibidem,  p. 37. 
38 LAVINAS, Lena; CARLEIAL, Liana Maria da Frota; NABUCO, Maria Regina (Orgs.). Integração, região e 
regionalismo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1994.  p. 71. 
39 IANNI, Octavio. A era do globalismo. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. p. 115. 
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sistemas. Muitos desses sistemas de produção sobrevivem por que parecem encarnar certas 

formas de eficiência econômica costumeiras e territorialmente enraizadas e específicas [...]”.40 

Tómas R. Villasante explicitando a descentralização, desburocratização e 

globalidade, afirma sobre a possibilidade de integração da administração local: “En las 

administraciones locales  constantemente se está discutiendo sobre organigramas de uno y 

outro tipo, y además se suele mezclar en ello los intereses personales y corporativos tanto de 

los políticos como de los técnicos”.41 

Atenuar, portanto, as disparidades que os Estados-membros apresentam frente ao 

país é tentar entender suas carências em profundo. É importante observar de que maneira os 

macros processos de integração podem dificultar a percepção de suas dimensões, ou até 

mesmo, complicar sua integração frente ao Estado. 

O próprio Josaphat Marinho já identificava conclusivamente que “o regime de 

cooperação entre a União e os Estados-membros, inclusive no plano financeiro, deve objetivar 

o desenvolvimento integrado, sem mutilação dos poderes próprios das entidades 

congregadas”.42 

Repita-se, é nesse particular que a experiência dos convênios de cooperação e 

consórcios públicos facultariam aos mesmos uma integração que lograria ao Estado a sua 

ampla e autêntica capacitação de atendimento de serviços públicos.  

Afinal, um Estado capaz de ingressar neste sistema de aldealização é aquele que se 

proporcionou, internamente, um estágio de harmonia e de atenuação de carências peculiares a 

sua constituição. Só um Estado resolvido em seus antagonismos é hábil de lograr êxito no 

mundo globalizado. 

Em linhas gerais, expomos alguns institutos correlatos à colaboração administrativa, 

agora, pautaremos nosso estudo sobre a configuração do Estado e a autonomia dos seus entes-

componentes. 

 

                                                           
40 Ibidem, p. 21. 
41 VILASANTE, Tomás R. Las democracias participativas: de la participación ciudadana a las alternativas de 
sociedad. Madrid: Ediciones HOAC, 1995. p. 230. 
42 MARINHO, Josaphat Ramos. Estudos constitucionais: da constituição de 1946 à de 1988. Salvador: Centro 
de Estudos Baianos da Universidade Federal da Bahia, 1989. p. 200. 
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CAPÍTULO 3 

CONFIGURAÇÃO DO ESTADO E A AUTONOMIA DOS 

SEUS ENTES-COMPONENTES. 

 

 
Sumário: 3.1 Identificação das formas estatais e autonomia. 3.2 
Caminhos do federalismo brasileiro. 3.3 Configuração do Estado 
brasileiro e a autonomia dos seus entes. 

 

 

3.1  Identificação das formas estatais e autonomia 
 

 

É imperioso asseverar que não trataremos das formas de governo – monarquia e 

república, nem tampouco, seus sistemas – parlamentarismo e presidencialismo, mesmo 

porque não é alvo do nosso trabalho, somente indicaremos as divisões territoriais existentes 

em Estado Federativo, para desenvolvermos o raciocínio de sua autonomia com vistas à 

consecução do presente estudo.  

A importância dessas distinções tem a enumeração magna de Raoul de La Grasserie43 

que assinala duas formas de Estado bem diferentes no mundo civilizado, pertinentes aos 

domínios geográficos: os Estados Federativos e Estados Unitários.  

Coube a Ivo Dantas,44 após o estudo de diversos doutrinadores, analisando a unidade 

ou pluralidade dos ordenamentos jurídicos, didaticamente, concluir sobre a estrutura 

morfológica do Estado: “Estado Unitário e  Estado Composto: Federação e Confederação”. 

Indiscutivelmente, o modo de exercício do poder político em função do território dá 

origem ao conceito de forma de Estado. Se existe unidade de poder sobre território, pessoas e 

bens, tem-se um Estado Unitário. São exemplos a França, a Inglaterra, o Uruguai e o 

Paraguai. 

                                                           
43 LA GRASSERIE, Raoul de. L’État fédératif: legislation comparée et sociologie. Paris: Fontemoing, 
1897. p. 1. 
44 DANTAS, Ivo. Teoria do estado: direito constitucional I. Belo Horizonte: Del Rey, 1989. p. 248. 
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Se, ao contrário, o poder se reparte no espaço territorial, gerando uma multiplicidade 

de organizações governamentais regionalmente distribuídas, tem-se um Estado Federal ou 

Federação de Estados. 

Daniel Antokoletz consigna corretamente que “El Estado federal es uno em el 

exterior y múltiple em el interior. Se compone de um Estado central o general, y de varios 

Estados locales”. 45 

No Estado Federal os poderes autônomos são repartidos, ao passo que no Estado 

Unitário existe apenas um centro de poder que se estende por todo o território e controla todas 

as atividades regionais e locais. É certo que os Estados unitários modernos têm uma espécie 

de descentralização e se apresentam como uma organização política singular, enquanto que o 

Estado Federal se perfaz de um Estado de Estados. 

Não podemos confundir autonomia com soberania. O Estado Federal, o todo, é o 

único detentor da soberania, do poder supremo consistente na capacidade de 

autodeterminação. 

A autonomia, advinda do grego, se perfaz pela faculdade de se governar por si 

mesmo, ou até mesmo pela possibilidade de regência por suas próprias leis, tendo seu 

vocábulo, segundo Plácido e Silva, um significado “em todo idêntico ao que expressa 

independência”. 46 

Ao comentar o significado da palavra Marcelo Caetano expressa que a “autonomia é 

antônimo de hierarquia”, afirmando, ainda, sobre o peculiar interesse diante de cada 

localidade: “a necessidade de peculiar interesse do Município como justificativa da sua 

própria existência na satisfação das necessidades coletivas privativas do agregado 

populacional”. 47 
A expressão “peculiar interesse” analisada anteriormente, afirma a própria autonomia 

municipal,48 descrevendo os serviços locais de relevância aos munícipes. O sentido próprio 

dessa expressão abraça o interesse próprio, exclusivo e privativo do Município. 

A autonomia citada, por derradeiro, corporifica-se quando a entidade local possui 

direito de se reger por suas leis, e ainda, de criá-las em benefício de sua comunidade. Desse 

                                                           
45 ANTOKOLETZ, Daniel. Tratado de derecho constitucional: derecho constitucional. Buenos Aires: Libreria y 
Editorial La Facultad, 1933. t. 1.  p. 18. 
46 AUTONOMIA. In: SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1991. p. 251. 
47 CAETANO, Marcelo. Direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1977.  p. 593 e 596. 
48 A contribuição Waldemar Martins Ferreira realça a administração própria, concernente ao seu peculiar 
interesse, sob manifesto da arrecadação de tributos de sua competência, aplicação de rendas e organização de 
serviços públicos locais. FERREIRA, Waldemar Martins. História do direito constitucional brasileiro. São 
Paulo: Max Limonad, 1954. p. 79. 
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modo, torna-se relevante determinar o peculiar interesse municipal para caracterização e 

garantia da autonomia. 
 
 

3.2 Caminhos do federalismo brasileiro 

 

 

O Brasil, inicialmente, sob regime colonial adotado de Portugal, foi dividido em 

capitanias. Estas regiões autônomas nasceram sob marcante influência da descentralização 

feudal característica da Idade Média. 

Na fase imperial, situada entre os períodos 1822 e 1889, era um Estado juridicamente 

unitário e as suas antigas regiões autônomas foram transformadas em províncias. 

 Note-se que a forma federativa passou a ser adotada pelo país desde a Proclamação 

da República, em 1889, transformando as antigas províncias do império para constituir os 

Estados Unidos do Brasil. 

Ao propósito, a Proclamação da República não era anseio popular, resultou de uma 

comunhão de interesses dos militares com aqueles que dominavam o cenário político nas 

províncias e almejavam a autonomia em relação à Coroa Portuguesa. 

Como já foi visto, a forma de Estado unitária foi convertida em federal. Em seguida, 

nas Cartas Políticas de 1934 manteve a divisão dos poderes do federalismo, havendo 

centralização legislativa em favor da União. A Constituição de 1937, fruto de golpe de 

Estado, limitou a autonomia dos Estados-membros, mas permanecia a forma federativa. A 

Constituição de 1946, não lhe determinou nenhuma alteração relativa ao federalismo vigente. 

A Constituição de 1967/69 estabeleceu um federalismo mais nominal do que real, pois houve 

esmagamento das autonomias locais e exacerbação do Presidencialismo. 

Vale ressaltar que a Federação como reunião de comunidades políticas autônomas se 

sedimentou ao longo das Cartas Políticas brasileiras, entretanto, durante a vigência da 

Constituição de 67 e de sua emenda 1/69, esse federalismo se tornou apenas formal teórico. 

Finalmente, a Constituição Cidadã de 1988 se instalou confirmando a democracia e 

pacto federativo brasileiro. Nesse contexto, Carmem Lúcia Antunes Rocha assegura: 

 
A Constituição de 1988 fez-se reflexo de um momento no qual se exigia o retorno à 
Democracia e o respeito ao Direito legítimo. O federalismo fazia-se impositivo 
como um dos pontos nucleares do quanto demandado social, política e 
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economicamente. A geografia brasileira impõe a descentralização e o federalismo 
mapeia-se territorialmente independente da ação de governantes. 49 

 

Inadequado seria esquecer que o federalismo brasileiro teve origem natural-histórica 

do resultado de um movimento de dentro para fora, ou seja, de força centrífuga, e não de fora 

para dentro. 

Resume-se o sistema federal brasileiro na coexistência; dentro da União goza de 

soberania, e no aspecto dos Estados-membros e Municípios gozam de autonomia, ou seja, do 

governo próprio. 

 

 

3.3 Configuração do Estado brasileiro e autonomia dos seus entes 

 

 

A Nossa atual Constituição Cidadã definiu claramente a forma de organização do 

Estado brasileiro, in verbis: 

 
Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal. 
[...] 
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 
autônomos, nos termos desta Constituição.50 

 

A autonomia, como já falamos, expressa-se pelo poder de autodeterminação dos 

Estados-membros, não se estabelecendo a soberania onde estes entes-componentes não 

possuem representações diplomáticas e não perfazem tratados internacionais, por serem 

somente pessoas de direito público interno. 

Raul Machado Horta, com afinco que lhe é devido, descreve a sedimentação da 

autonomia dos Estados-membros: 

 
O princípio da autonomia foi consagrado, sem discrepância, nas disposições 
preliminares das Constituições Estaduais, revelando-se, tecnicamente, a 
sedimentação alcançada pelo princípio no Direito Público estadual. A autonomia 
constitucional do Estado-membro encontra a matéria predileta de sua atividade na 

                                                           
49 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. Princípios constitucionais da administração pública. Belo Horizonte: Del 
Rey, 1994. p. 236. 
50 BRASIL. Constituição da república federativa do brasil. 27. ed. atual. e amp. São Paulo: Saraiva, 2001. 
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organização dos poderes do Estado e na organização política e administrativa dos 
Municípios, observadas as normas configuradas na Constituição Federal. 51 

 

Os Estados Federados possuem mera autonomia, esta compreendida como sendo 

aquela de governo próprio, dentro da esfera de competência traçada pela vigente Constituição. 

Essa limitação imposta pela supremacia constitucional é o marco da distinção entre autonomia 

e soberania. Esta é una e indivisível, e só o Estado como um todo a possui. As unidades da 

federação (Estados-membros) possuem mera autonomia, assentando-se em dois elementos 

básicos: a) na existência de órgãos próprios; e b) na posse de competências exclusivas. 

Ao comentar o Estado Federal e a autonomia dos seus entes, Sahid Maluf afirma:  

 
A forma federativa consiste essencialmente na descentralização política: as unidades 
federadas elegem os seus próprios governantes e elaboram as leis relativas ao seu 
peculiar interesse, agindo com autonomia predefinida, ou seja, dentro dos limites 
que elas mesmo estipulam no pacto federativo. 52 

 

Marcelo Caetano elucida qualquer dúvida que ainda possa subsistir, afirmando: “uma 

entidade autônoma administrativamente é aquela que possui poderes para tomar decisões 

executórias sem acatar ordens superiores, nem estar sujeita a superintendência, e à disciplina 

de outra entidade administrativa”.53 

Por sua vez, Juan Francisco Linares,54 vê a descentralização como forma de dispersar 

a competência administrativa, através de órgão dotado de personalidade jurídica, inserido na 

própria estrutura da administração. 

Falando sobre a Federação Estatal encontramos ressonância o dizer de Celso Ribeiro 

Bastos:  
No Brasil, os Estados federados, que detinham, no passado, amplos poderes de ditar 
a política municipal, praticamente eliminando a autonomia dos Municípios, viram 
estes surgir e firmar-se como entes federativos dotados de plena autonomia, ao lado 
da União e dos próprios Estados. 55 

 

Não há dúvida de que o Município é uma pessoa jurídica de direito público interno 

constitucionalmente definida como pessoa da Federação, dotada de autonomia política e 

administrativa. Do princípio constitucional da autonomia política municipal decorre a 

                                                           
51 HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1999. p. 449-450. 
52 MALUF, Sahid. Teoria geral do estado. São Paulo: Sugestões Literárias, 1984. p. 182. 
53 CAETANO, Marcelo. Princípios fundamentais de direito admiinstrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1977.  p. 
86. 
54 LINARES, Juan Francisco. Derecho administrativo. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1986. p. 281. 
55 BASTOS, Celso Ribeiro. As tendências do direito Público no limiar de um novo milênio. São Paulo: Saraiva, 
2000. p. 128.   
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condição de deter essa entidade federada estrutura sócio-política própria e condições 

financeiras suficientes à realização do objetivos locais consoantes com os princípios 

constitucionais positivados no atual sistema jurídico. 

Firmou-se, destarte, algumas premissas referentes a configuração do Estado e a 

autonomia dos seus entes-componentes, como subsídio geral, para ingressarmos no sistema de 

cooperação administrativa e seus modelos atuais, sobremais, em sua feição constitucional e 

legal. 
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CAPÍTULO 4 

SISTEMA DE COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVA E SEUS ATUAIS MODELOS 

 

 
Sumário: 4.1 Influências do direito constitucional comparado. 4.1.1 
Alemanha. 4.1.2 Itália. 4.1.3 França. 4.1.4 Espanha. 4.2 Evolução no 
direito constitucional pátrio. 4.3 Enfoque constitucional atual. 4.3.1 
Na Constituição Federal. 4.3.2 Nas Constituições estaduais e na Lei 
Orgânica do Distrito Federal. 4.4 Regime legal da matéria. 

 

 

4.1  Influências do direito constitucional comparado 

 

 

Com a preocupação de fornecermos um comparativo sobre as diversas formas de 

cooperação administrativa faremos, nesta seção, uma análise das formas similares no direito 

constitucional alienígena.  

Este capítulo se reveste de suma importância no sentido de sedimentar o estudo 

científico tratado pelo tema mediante a influência de alguns países. Nessa linha, escolhemos 

somente o direito comparado da Alemanha, Itália, França e Espanha, face a experiência 

inspiradora aos atuais ajustes administrativos brasileiros. 

O Direito só evolui como ciência quando há pesquisadores. Por efeito, na esteira 

desse raciocínio e para sua melhor sedimentação colheremos as diferenças entre os institutos 

similares e suas diversas denominações, até porque, como diz o mestre Jean Rivero: “o direito 

comparado é instrumento de conhecimento dos direitos estrangeiros, elemento de 

compreensão do direito nacional”.56 

Da experiência alheia, portanto, podemos construir um mosaico de conhecimento 

suficiente para permitir o desenvolvimento do tema. 

 

                                                           
56 RIVERO, Jean. Curso de direito administrativo comparado. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 1995. p.19. 
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4.1.1 Alemanha  

 

 

A República Federal da Alemanha (Bundesrepublik Deutschland) declara sua divisão 

político-administrativa em Estado-membro (Land ou Bundesland), Circunscrição (Kreis) e o 

Município (Gemeinde) Alemanha.57 

É marcante os traços integrativos previstos no item 2 do art. 2458 da lei fundamental 

alemã relacionados propriamente com o interesse da paz no direito comunitário Europeu. 

Konrad Hesse59 aduz sobre a existência de direito primário criado com base nas 

comunidades já referidas, diante do próprio direito nacional, existindo, ainda, um direito 

secundário previsto para tratados comunitários dos Estados-membros. 

Em verdade, a própria ordem constitucional dos Estados (Lander) propicia os 

agrupamentos de comunas (art. 28, item 2).60 Por efeito, a Landkreis, tipo básico de 

agrupamento de Municípios de circunscrição rural, com missões de prestar serviços do 

interesse de suas comunidades, adota a forma de pessoa jurídica de direito público interno, 

excluindo-se, evidentemente, as Cidades-estado.61 

O mesmo ocorre a respeito da possibilidade, dos Estados-membros, na esfera do 

poder legislativo, firmarem acordos com Estados estrangeiros com autorização do governo 

Federal.62  

Não há dúvida da existência da colaboração recíproca entre Federação e Estados 

garantida pela lei fundamental, traduzindo um mandamento geral de cooperação.63 

                                                           
57 Cf. MEIRELLES. Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 7. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 43. 
58 A Lei Fundamental Alemã de 23 de Maio de 1949, aduz o art. 24, item 2: “No interesse da paz, a República 
Federal pode integrar-se num sistema de segurança colectiva mútua, consentindo neste caso limitações de 
soberania destinadas a estabelecer e assegurar uma ordem pacífica duradoura na Europa e entre todos os 
povos do Mundo”. MIRANDA, Jorge. Constituições de diversos países. 3. ed. Lisboa: Imprensa Nacional da 
Casa da Moeda, E.P., 1986. v. 1, p. 55. 
59 HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da república federal da alemanha. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabriz Editor, 2000. p. 105-106. 
60 art. 28, item 2: “[...] Os agrupamentos de comunas têm também o direito livre de administração nos limites e 
sua esfera de atribuições e de acordo com as disposições da lei”. MIRANDA, Jorge. op. cit. p. 56. 
61 MEIRELLES. Hely Lopes. op. cit.  p. 46. 
62 Em consonância ao art. 32, item 2: “No âmbito do seus poderes legislativos, Os Estados poderão, como 
consentimento do Governo Federal, concluir acordos com Estados estrangeiros”. MIRANDA, Jorge. op. cit. p. 
57. 
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A inscrição do princípio da colaboração administrativa, no seio Constitucional 

alemão, por si só, já firma uma garantia de assistência mútua entre os entes estatais: “art. 35. 

Todas as entidades da República Federal e dos Estados prestar-se-ão mutuamente auxílio 

jurídico e administrativo”.64 

A expressão “Verwaltungsübereinkommen” representa os convênios colaborativos 

alemãos. Vimos, portanto, a título de exemplo, os atos associativos para colheita de lixo entre 

municípios (Gemeinde), definindo a escolha do local de apanha e depósito, com vistas a 

simplificar as administrações locais.  

Exemplifica Hartmut Maurer65 que um pacto realizado entre dois Municípios ou 

entre uma junção deles trata-se de contrato jurídico-coordenativos entre duas partes 

contratantes, diferindo dos contratos de transação, e sinalagmáticos, à luz do direito 

administrativo desse país.  

Aliás, Oswaldo Aranha Bandeira de Melo66 nos recorda a doutrina clássica alemã, 

destacando o ato unilateral plural como “Gesammtakt” que também se denomina de ato 

jurídico coletivo, perfeitamente enquadrado nas formas de cooperação administrativa. 

A confederação germânica, segundo José Cretella Júnior67 criou um vinculo estreito 

e mais duradouro para os diversos Estados que a compunha, inclusive, dando vida a um 

direito público alemão comum a todos entes. 

Confirmando o exposto, verificamos a atuação conjunta do governo Federal Alemão 

em recente convênio sobre a Segurança Nuclear68  (Convention on Nuclear Safety - CNS) 

para a Indústria Energética, apontando o término da energia nuclear, não autorizando a 

construção de novas centrais atômicas, permitindo a prevenção e a restrição dos acidentes 

com material radioativo, com a eliminação dos seus resíduos, dentre outros convênios de 

cooperação com finalidades diversas. 

                                                                                                                                                                                     
63 HESSE, Konrad. op. cit. p. 214. 
64 MIRANDA, Jorge. op. cit. p. 57. 
65 MAURER, Hartmut. Elementos de direito administrativo alemão. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabriz Editor, 
2001. p. 23. 
66 MELO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Pincípios gerais de direito administrativo. 2. ed. Rio de janeiro: 
Forense, 1979. v. 1, p. 671. 
67 CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de direito administrativo. 3. ed. rev. e amp. Rio de Janeiro: Forense, 1971. 
p. 138. 
68 A extensão dos diversos convênios de cooperação da República Democrática Alemã – RDA pode ser 
visualizada amplamente pelo comportamento do atual governo Federal. Presse-Und Informationsamt der 
Bundesregierung – Comunidado de prensa nº238/01. El Gobierno Federal y la industria energética firman el 
convenio. Disponível em: <http://www.bundesregierung.de>. Acesso em: 04 fev. 2002. 
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4.1.2 Itália 

 

 

A Carta Fundamental italiana vigente preconiza sua divisão em Região (Regione), 

Província (Provincie) e Comuna (Comuni), todos dotados de autonomia e em perfeita 

obediência à Constituição.69 

 A Constituição Italiana trabalha a cooperação entre seus entes com a delegação de 

funções administrativas às províncias e às comunas.70 

Não se discute o enriquecimento jurídico ofertado pela doutrina italiana, sob realce 

de Antonio Azara e Ernesto Eula71 ao descreverem os consórcios como movimento 

associativo com o fito de evitar a enclausura de setores: agrário (consorzi agrari), hidráulico 

(consorzi idraulici), fundiário (consorzi per la ricomposizione fondiaria), para irrigação 

(consorzi per l’rrigazione), portuário (consorzi portuali), florestal (consorzi per 

rimboschimenti), sanitário (consorzi sanitari), de estrada (consorzi stradali), para uso da água 

(consorzi per l’uso delle acque) e o consórcio administrativo (consorzi admministrativi). 

A respeito, nossa doutrina não aproveitou todas essas formas citadas. Alcançou no 

consórcio público uma das formas associativas de solução aos estorvos setoriais. Nesse 

sentido, o ensinamento técnico-jurídico italiano72 explicitou a natureza pública dos entes 

envolvidos nos consórcios administrativos (consorzi amministrativi) que certamente 

influenciaram o direito administrativo brasileiro. 

 É relevante o papel da doutrina italiana e a sua influência no estudo e na 

identificação dos institutos da cooperação administrativa brasileira, notadamente, na 

consecução dos nossos convênios de cooperação e consórcios públicos. 

                                                           
69 Cf. o art. 114: “A república se divide em Regiões, Províncias e Comunas”. MIRANDA, Jorge. Constituições 
de diversos países. 3. ed. Lisboa: Imprensa Nacional da Casa da Moeda, E.P., 1986. v. 2. p. 63. 
70 Ibidem, p. 64-65.Ver o art. 118: “[...] o Estado pode delegar, por lei, à região o exercício de funções 
administrativas. A região exerce normalmente as suas funções administrativas delegando-as às províncias, às 
comunidades ou a outras entidades locais ou utilizando os seus próprios serviços”.  
71 AZARA, Antonio; EULA, Ernesto. Novissimo digesto italiano. Roma: Vnione Tipografico, Editrice Torinese, 
1978.  v. 4.  p. 247, 265 e 284-290. 
72 Cf. ZANOBINI, Guido. Corso de diritto amministrativo. v. terzo: lórganizzazione amministrativa. Milano: 
Dotta Giuffrè editore, 1939. p. 513-521. VITTA, Cino. Diritto amministrativo. v. secondo. Torino: Unione 
tipografico-editrice torinese, 1937. p. 204-209. 
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4.1.3 França 

 

 

A Constituição francesa autoriza a cooperação entre entes públicos em perfeita 

avença administrativa em busca do mútuo engrandecimento, com base no art. 88 que aduz: 

Tanto a República como a comunidade podem ajustar com os Estados que desejem associar-

se-lhes com vista ao desenvolvimento de suas civilizações.” 73 

Simon-Louiz Formery, comentando o título XIV da Constituição Francesa – “des 

accords d´association” e o artigo referido, indica sua aplicabilidade como fundamento para 

participação na Comunidade Européia e na União Européia, afirmando: 

 

L´article 88 devait initialemente être utilisé pour permettre de nouer des liens 
privilégiés avec les anciennes colonies, celles qui avaient accédé à l´indépendance 
avant 1958. Cette procédure originale n´a jamais eté utilisée, même si certains em 
avaient envisagé la renaissance lors des événements de Nouvelle-Calédonie (em 
1985). Elle aurait pu servir de fondement à la construction européene ; mais la 
Constitution a longtemps ignoré ce processus, jusqu´à  l´aoption, em 1992, de titre 
XV. 74 

 

Por outro lado, do ponto vista interno, o sistema complexo e intenso do governo 

francês define o traço de cooperação administrativa para atendimento da grande diversidade 

de suas tarefas, como afirma Gabriela Nunes Ferreira e Valenciano Mendes Costa em seu 

estudo da administração pública francesa: “a grande estrutura administrativa francesa exige 

dos ministros um trabalho cooperativo para que não haja sobreposição de funções nem 

descontinuidades no fluxo dos serviços prestados pelo Governo”.75 

A colaboração é traço marcante, conforme os comentários de Georges Vedel e Pierre 

Devolvé sobre a organização administrativa francesa:  

                                                           
73 MIRANDA, Jorge. Constituições de diversos países. 3. ed. Lisboa: Imprensa Nacional da Casa da Moeda, 
E.P., v. 1, 1986. p. 390. 
74 FORMERY, Simon-Louis. La constitution commentée: article par article. 4 ed. Paris: Hachette Livre, 1998. p. 
143-145. 
75 ANDRADE, Régis de Castro; JACCOUD, Luciana (orgs.). Estrutura e organização do poder executivo: 
administração pública comparada: grã-betanha, frança, itália e alemanha. Brasília: Escola Nacional de 
Administração Pública (ENAP)/ Centro de Documentação, Informação e Difusão Graciliano Ramos, 1993. p. 91. 
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La coopération entre collectivités territoriales ne se limite à celes qui sont de même 
niveau : il est évident que, même situées à des niveaux différentes, elles peuvent 
avoir des intérêts communs dont la solution peut être trouvée non seulement dans les 
concours que les plus élevées apportent aux autres [...]76 

 

A concepção francesa de cooperação, como visto, define experiência própria e 

original que oferece um exemplo associativo digno de servir como paradigma. 

 

 

4.1.4 Espanha 

 

 

O Estado espanhol, como ente soberano, divide-se em Comunidades Autônomas, 

Províncias e Municípios, similares, respectivamente, às Regiões, Estados-membros e 

Municípios brasileiros. 

A Espanha não é Estado Federal. Tem sua estrutura concebida como Estado unitário 

autonômico, atualmente, organizado em comunidades autônomas que gozam de autonomias  

para gestão de seus interesses.77 As diversas experiências políticas, sociais e culturais 

permitiram a atual estrutura do Estado espanhol, marcada pela união de diversas 

nacionalidades, diferentemente da formação do Estado brasileiro. 

A experimentação alienígena espanhola tem suas características peculiares, marcadas 

por conflitos de nacionalidades, daí seu atual modelo atender à preservação da soberania do 

Estado Unitário como um todo, não afastando, portanto, as associações de interesse mútuo.78 

                                                           
76 VEDEL, George; DEVOLVÉ, Pierre. Droit administratif. 12. ed. Paris: Universitaires de france, t. 2, 1992. p. 
564.  
77 Teor claramente constatado pela leitura do art. 137: “O Estado organiza-se territorialmente em Municípios, 
em províncias e nas comunidades autónomas que venham a constituir-se. Todas estas unidades gozam de 
autonomia na gestão dos seus respectivos interesses.” MIRANDA, Jorge. op. cit. p. 320.  
78 Admite Hely Lopes Meirelles a existência de associação de Municípios (Mancomunidad municipal voluntaria) 
para realização de obras e serviços de interesse comum, ou ainda, um reunião imposta em determinadas 
situações, recebendo a denominação de Agrupación municipal forzosa. MEIRELLES. Hely Lopes. Direito 
municipal brasileiro. 7. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 36. 
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A atual Constituição espanhola de 29 de dezembro de 1978 garante a autonomia das 

nacionalidades e regiões que a integram, bem como a solidariedade entre todas elas, 

estabelecendo a possibilidade de acordos de cooperação79 através dos convênios: 

 

Art. 145º. 2- Os estatutos poderão prever as condições, os requisitos e os termos em 
que as comunidades autónomas poderão celebrar convénios entre si para a gestão a 
prestação de serviços próprios das mesmas comunidades, assim como o carácter e os 
efeitos da respectiva comunicação as Cortes Gerais. Nos demais casos, os acordos 
de cooperação entre as comunidades autónomas carecerão de autorização das Cortes 
Gerais.80 

 

Aqui e ali, com o mesmo destaque a cooperação se expressa em outros preceitos na 

Carta espanhola facilitando incentivos e associações por motivos comuns.81 A exemplo 

podemos registrar o convênio em matéria de assistência no regime geral da seguridade social 

em prol dos espanhóis emigrantes que retornam ao território nacional.82 

É preciso esclarecer que a expressão convênio tratada no direito espanhol atende aos 

anseios associativos desse país, apesar de suas divergências étnicas. 

 

 

4.2 Evolução no direito constitucional pátrio 
 

 

Conforme fora explicitado em outras ocasiões, a idéia de consórcios públicos e 

convênios de cooperação, espécies de cooperações administrativas em nosso direito pátrio, 

não tinha uma destinação nítida e bem delineada para o benefício dos Estados interligados. 

Recebia uma menção vaga e pouco simétrica quanto aos reais propósitos de integração estatal. 

                                                           
79 Em igual sentido Rafael Entrena Cuesta explica que os “convenios de colaboracion” permitem celebrar 
acordo entre o governo da nação espanhola e os órgãos dos governos das comunidades autônomas no âmbito das 
suas respectivas competências. CUESTA, Rafael Entrena. Curso de derecho administrativo. 10. ed. Madrid: 
Tecnos, 1994. v. I e II.  p. 42. 
80 MIRANDA, Jorge. op. cit. p. 323. 
81 Nesse sentido: “art. 149. 2- sem prejuízo das competências que poderão assumir as comunidades autónomas, 
o Estado considerará o serviço da cultura como dever e atribuição essencial e facilitará o intercâmbio cultural 
entre as comunidades autónomas, de acordo com elas.”  MIRANDA, Jorge. op. cit. p. 327. 
82 Aplicado a ordem de 18 de fevereiro de 1981 e a resolução de de 20 de agosto de 1986. Maiores detalhes 
observar anúncio disponível em: <http://www.dicoruna.es/bop/2000/12/05/13015-g-13012.htm>. Acesso em: 10 
out. 2002. 
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A Constituição do Império de 25 de março de 1824 não fazia alusão a qualquer 

forma de avença administrativa, tratada em governo monárquico hereditário, constitucional e 

representativo, apenas fazia referência a divisão territorial em províncias (art. 2 e 3º).83 

Na Constituição Republicana de 1891, os convênios recebiam um tratamento 

imaturo, que ainda não se destinava à ação social que este trabalho pretende alcançar enfoque. 

Assim, o seu art. 7º, § 3º faz referência a situações de aplicabilidade quanto as sentenças e 

atos normativos serem executados em ação conjunta por anuência.84 Aufere-se daí, uma 

menção ainda pouco definida e que nem dispunha de regras correspondentes para o Estado 

que tornasse definida a aplicabilidade do referente artigo, salvo a faculdade esboçada aos 

Estados para que possam “celebrar entre si ajustes e convenções sem caráter político” (art. 65, 

§1º e art. 48, n. 16).85  

Já a Constituição Getuliana de 1934 faz menção literal da expressão “acordo” e 

dispõe de maneira mais detalhada como se faz tal “acordo entre os respectivos governos” (art. 

5º, §1º e art. 7º, § único) 86 como fez ver Mirian Cavalcanti de Gusmão Sampaio Torres87 ao 

tecer comentários sobre a origem do convênio no Brasil. 

Na Constituição de 1937, ao que iremos assistir é uma verdadeira transmutação do 

anteriormente previsto. Aliás, obedecendo ao caráter despótico com que se revestiu esta 

Constituição, dos Estados foi subtraída a possibilidade de se manifestarem quanto aos atos da 

União. 88  A partir de então a lei federal obedeceria a um comando de caráter unilateral, 

revogando a possibilidade de anuência dos Estados, conforme previsto na Constituição de 

1934. 

De tal maneira, o art. 29 da Constituição de 10 de novembro de 1937 esboça a 

possibilidade de ocorrência de agrupamento de Municípios para instalação, exploração e 

administração de serviços públicos comuns, com personalidade jurídica limitada.89 

                                                           
83 CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Constituições do brasil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 
1987,  p. 654. 
84 Ibidem, p. 594. 
85 Ididem, p. 608. 
86 Ibidem, p. 525-528. 
87 TORRES, Miriam Cavalcanti de Gusmão Sampaio. Delineamento dos convênios administrativos. Livro de 
Teses – XXV Congresso Nacional dos Procuradores do Estado. Alagoas, Gazeta de Alagoas, p. 385-386, out. 
1999. 
88 Aqui, o art. 22 fixa a possibilidade de “mediante acordo com o Governo Federal, poderão os Estados delegar 
a funcionários da União a competência para execução de leis, serviços, atos ou decisões do seu governo”. 
CAMPANHOLE. op. cit. p. 444. 
89 Ididem, p. 445. Verifica-se, atualmente, a figura similar dos consórcios intermunicipais que agregam interesses 
comuns de algumas localidades, sem previsão, é claro, de personalidade jurídica. É o que pensa, igualmente, 
Diogenes Gasparini. GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 305. A 
respeito, citamos o “art. 29. Os Municípios da mesma região podem agrupar-se para instalação, exploração e 
administração de serviços públicos comuns. O agrupamento, assim constituído, será dotado de personalidade 



 
54 

Imbuída do espírito da redemocratização, a Constituição de 1946 ascende com o 

espírito de conferir aos Estados maior e mais legítima participação para com as regras de seus 

próprios atos. Assim, restabelece a possibilidade de anuência de Estados para a delegação de 

funções executivas, como também autorizou os mesmos a se valerem da mesma disposição 

para executar seus próprios atos, por meio de funcionários da União, desde que assim 

tivessem acordado (art. 18, §3º).90 Percebe-se, portanto, que em 1946 ampliam-se as formas 

de intercomunicação estaduais, como também um maior acesso e certa autonomia no que diz 

respeito à fisionomia dos Estados. 

Em 1967, em “meio à vigência dos primeiros ‘Atos Institucionais’ que implantaram a 

autocracia, outorgou-se um país uma nova Constituição, obra de alguns juristas aliados ao 

governo militar, que reformulava a estrutura das competências e alargava os meios de ação do 

poder executivo”, afirma, com erudição, Nelson Saldanha.91 

Na Emenda de 1969,92 em verdadeira consagração ao anteriormente previsto como 

acordo, é que agora recebe a denominação de convênio. Dantes a Constituição de 1967 fazia 

clara referência ao convênio, só que em um âmbito mais restrito.93 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto se reportando a integração administrativa 

brasileira expressa:   

Quanto aos convênios, a Carta de 69 omitiu as referências específicas que fazem a 
anterior aos convênios municipais (art. 16, §4º, CF/67), aos tributários (art. 19, §7º, 
CF/67), e os da programação de investimento e administração tributária (art. 27, 
CF/67), preferindo a adoção de um dispositivo amplíssimo que admite toda sorte de 
reunião em convênios – entre União, Estados e Municípios e, praticamente, para 
quaisquer efeitos executivos (art. 13, § 3º, CF/88).94 

 

                                                                                                                                                                                     
jurídica limitada a seus fins. Parágrafo único. Caberá aos Estados regular as condições em que tais 
agrupamentos poderão constitui-se, bem como a forma de sua administração.” CAMPANHOLE. op. cit. p. 333. 
90 CAMPANHOLE. op. cit. p. 233. Preceitua o art. 18, §3º da Carta Política de 1946: “art. 18. Cada Estado se 
regerá pela Constituição e pelas leis que adotar, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. §3º. 
Mediante acôrdo com a União, os Estados poderão encarregar funcionários federais da execução de leis e 
serviços estaduais ou de atos e decisões das suas autoridades; e, reciprocamente, a União poderá, em matéria 
de sua competência, cometer a funcionários estaduais encargos análogos, provendo às despesas necessárias”. 
91 SALDANHA, Nelson. Formação da teoria constitucional. 2. ed. atual. e amp. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 
p.226. 
92 Ao que se refere a “Constituição de 1969”, para efeito da matéria posta em enfoque, não mencionaremos 
maiores considerações, pois a mesma apenas amplia os dispostos já traçados anteriormente. 
93 CAMPANHOLE. op. cit. p. 143-144. Nesse sentido, insere-se o art. 13, §3º da Constituição de 24 de janeiro 
de 1967: “Para a execução, por funcionários públicos ou municipais, de suas leis, serviços ou decisões, os 
Estados poderão celebrar convênios com a União ou Municípios”. E ainda, o art. 16, §4º: “Os Municípios 
poderão celebrar convênios para a realização de obras ou exploração de serviços públicos de interesse comum, 
cuja a execução ficará dependendo de aprovação das respectivas Câmaras Municipais”. 
94 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo. 3. ed. rev. atual. e aum. Rio de 
Janeiro: Forense, 1976. p. 46. 
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É, por tudo, evidente que nunca foi encetado a expressão consórcio público e que a 

palavra convênio só foi abordada, como vimos, nas Cartas Políticas de 1946, 1967 e 1969, 

enquanto que nas Constituições de 1891, 1934 e 1937 somente se fez referência a forma de 

ajuste ou acordos. 

Diante disso que Campanhole95 perfaz índice comparativo, demonstrando a 

correlação da expressão convênio nas Constituições de 1969 (art. 13, §3º), 1967 (art. 13, §3º) 

e 1946 (art. 18, §3º).   

Em contraste, ao se considerar que o nascedouro da previsão constitucional sobre 

convênios está em 1891, na condição de ajuste, assiste-se a partir de então uma constante 

adaptação às reivindicações que cada momento histórico e constitucional preconizava. É ao 

menos otimista afirmar que muito embora não haja uma constante e profunda ampliação do 

instituto na legislação atual, é possível que o mesmo encontre permeabilidade para as 

exigências de nossa atual era.  

Aliás, se considerarmos, de maneira mais arriscada, que a doutrina fizesse amplas e  

profícuas considerações a respeito da matéria, poderíamos até chegar a um amadurecimento 

recrudescedor sobre a temática. 

Impende, enfim, em noção básica, diferenciar os ajustes ou acordos administrativos 

realizados entre os entes públicos durante todas as Constituições brasileiras com escopo de 

demonstrar possíveis influências históricas, culturais e dogmáticas.  

 

 

4.3  Enfoque constitucional atual 

 

 

4.3.1 Na Constituição Federal 

 

O tratamento constitucional coevo imposto a matéria foi estabelecido pela Emenda 

Constitucional nº 19 de 14 de julho de 1998, mencionando sua estruturação pelo poder 

constituinte derivado e as possíveis falhas decorrentes: 

 
                                                           
95 CAMPANHOLE. op. cit. p. 369. 
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Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por 
meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes 
federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a 
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 
continuidade dos serviços transferidos”.96 (grifos nosso) 

 

O texto constitucional se apresenta em mal redação. No primeiro grifo, a regra em 

análise estabelece a criação de lei em alusão à matéria, mas não define qual tipo de norma - 

complementar ou ordinária – aduziria à espécie. Por causa disso, a União não poderia elaborar 

diploma que submetesse os Estados-membros, sob risco de afrontar o princípio da 

independência e autonomia dos entes estatais.  

O Estado-membro não teria robustez para gerar norma que atrelasse outros entes 

estatais. Fica, portanto, a impossibilidade de criar uma ordem geral que dê regência a todos os 

ajustes administrativos e o impasse que cada ente deve criar sua norma específica, seja a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. 

Da inteligência do artigo 241 da Carta Magna depreende-se explicitamente o 

federalismo cooperativo, dispondo uma verdadeira cooperação entre os entes federados, na 

gerência dos serviços públicos como espécie de colaboração para um objetivo comum.  

No segundo grifo, indicado no texto constitucional em comento, percebemos que 

apesar deste teor designar a expressão “entes federados”, há de entender que este não exclui 

os entes privados, pois os ajustes serão realizados nos patamares das normas da administração 

pública para consecução de objetivos paralelos e mútuos, possibilitando, nos atos conveniais a 

participação de entes de direito privado. 

Outro aspecto, que causa espanto é o tropeço apresentado no presente preceito 

constitucional, no sentido da impossibilidade de conveniar dois países, por exemplo, sob 

obediência à mesma norma, e ainda, que os ajustes administrativos só seriam efetivados por 

entidades públicas, desconhecendo a existência de convênios de cooperação com entidades 

privadas.  

A referência à criação de convênios e consórcios administrativos ficou por conta do 

art. 241 e de disciplinamento por Lei. Ainda assim, menciona as formas de cooperação que 

remonta à idéia basilar de convênios de cooperação e consórcios públicos, autorizando uma 

gestão associada de serviços públicos.  

                                                           
96 BRASIL. Constituição da república federativa do brasil. 27. ed., atual. e amp. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 
138. 
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Não é sem razão que Recaredo F. de Velasco Calvo97 admite gestão administrativa 

por diversas finalidades agrupadas aos fins de condicionamento social, cultural, sanitários, 

econômicos e benefícios, enquanto que o serviço público, segundo Osvaldo Aranha Bandeira 

de Mello98 e Carlos Garcia Oviedo99 deduz-se em razão do fim e corresponde a um processo 

técnico especial de satisfação das necessidades coletivas e gerais, de comodidades públicas, 

sempre na conformidade do interesse público.  

O Estado, por exemplo, intervém com a polícia sanitária, exigindo condições 

higiênicas e as profilaxias necessárias, visualizando eliminar suas causas exteriores, ou até 

mesmo, impedir ou reduzir epidemias e enfermidades, com vistas a prorrogar a vida média da 

população. Fins econômicos envolvem relações de produção, transação e consumo com os 

entes estatais, com o escopo de garantir, inclusive, o desenvolvimento de comércio.  

Importa, também, ressaltar o enfoque constitucional manifestado na tentativa de 

solucionar normativamente a matéria para ponderar a forma do art. 23, parágrafo único, que 

impõe a  criação de textos legais por lei complementar para fixar normas de cooperação entre 

a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.100 

Assim sendo, o referido preceito da atual Carta Magna dispõe de maneira rudimentar 

a matéria, sem ter ao menos atribuído a cada um dos entes públicos a forma de sua 

institucionalização, apenas como regra de eficácia contida. Cumpre dizer que o federalismo 

cooperativo poderia ganhar maior expressividade se tivesse em cada Constituição estadual 

uma previsão para tal mister, como veremos em seção específica.  

A idéia de cooperação é forte no atual texto constitucional, firme no desígnio do seu 

poder constituinte. Essa noção se impõe desde dos princípios nas relações internacionais 

indicando a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade101 até nos objetivos 

da competência municipal com previsão para cooperação técnica e financeira da União e 

                                                           
97 CALVO, Recaredo F. de Velasco. Resumen de derecho administrativo y de ciencia de la administración. 2. 
ed. Barcelona: Librería Bosch, 1931. t. 2. p. 1. 
98 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. 2. ed. Rio de janeiro: 
Forense, 1979. v. 1. p. 160-161. 
99 OVIEDO, Carlos Garcia. Derecho administrativo. 6. ed. Madrid: Imprenta Provincial Murcia, 1957. p. 260. 
100 “art. 23. Parágrafo único. Lei complementar fixará normas para cooperação entre a União e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito 
nacional.” BRASIL. Constituição da república federativa do brasil. op. cit. p. 28. 
101 “art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios: [...] IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;” BRASIL. Constituição da 
república federativa do brasil. op. cit. p. 34. 
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Estado para manutenção de programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental, e a 

prestação de serviços de atendimento à saúde da população.102 

É interessante não olvidar que o poder constituinte originário consagrou sua intenção 

colaborativa entre os entes estatais, principalmente, sob o título da ordem social. Nessa 

alusão, também, constata-se a organização dos entes estatais na educação em regime de 

colaboração dos seus sistemas de ensino, sem adotar, contudo, a terminologia convênio.103   

Além do mais, podemos assinalar a possibilidade de celebração e controle do ato 

convenial em nossa Lei Fundamental. Nessa vereda, realçamos: a) aplicação de fundo de 

participação dos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios;104 b) manutenção de 

escolas de governo e o aperfeiçoamento dos servidores públicos;105 c) no controle externo, 

exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União;106 d) estabelecimento de incentivos 

fiscais de natureza setorial entre entes estatais.107 

Embora, todo o ajuste administrativo deve ser ditado pela pública administração, 

importa considerar sobre os convênios de cooperação relacionados à saúde, a Carta Política de 

1988 faz especial alusão: 

                                                           
102 Registre-se a informação contida na atual Carta Política Federal: “art. 30. Compete ao Município: [...] VI- 
manter, com a cooperação técnica e financeira da União  e do Estado, programas de educação pré-escolar e 
fundamental; VII- prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 
atendimento à saúde da população;” BRASIL. Constituição da república federativa do brasil. op. cit. p. 34. 
103 É  possível perceber a forte intenção colaborativa no texto constitucional: “art. 211. A União, Estados e os 
Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.”(grifo nosso) BRASIL. 
Constituição da república federativa do brasil. op. cit. p. 125. 
104 “art. 34. [...] § 2º. O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e o Fundo de Participação 
dos Municípios obedecerão às seguintes determinações. [...] § 8º - Se, no prazo de sessenta dias contados da 
promulgação da Constituição, não for editada a lei complementar necessária à instituição do imposto de que 
trata o art. 155, I, "b", os Estados e o Distrito Federal, mediante convênio celebrado nos termos da Lei 
Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão normas para regular provisoriamente a matéria. 
BRASIL. Constituição da república federativa do brasil. op. cit. p. 155. 
105 "art. 39. [...] § 2º. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e 
o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a 
promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes 
federados."(grifo nosso) BRASIL. Constituição da república federativa do brasil. op. cit. p. 42. 
106 “art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União, ao qual compete:[...] VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União 
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a 
Município;”(grifo nosso) BRASIL. Constituição da república federativa do brasil. op. cit. p. 59-60. 
107 “Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - art. 41. Os Poderes Executivos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor, 
propondo aos Poderes Legislativos respectivos as medidas cabíveis. [...] §3º - Os incentivos concedidos por 
convênio entre Estados, celebrados nos termos do art. 23, § 6º, da Constituição de 1967, com a redação da 
Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, também deverão ser reavaliados e reconfirmados nos 
prazos deste artigo.”(grifo nosso) BRASIL. Constituição da república federativa do brasil. op. cit. p. 155. 
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Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

§1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema 
único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

§2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 
instituições privadas com fins lucrativos.108 (grifos nosso) 

 

Sobre convênio administrativo de saúde pública, a sua idéia se consolida como ato 

plurilateral para atuação conjunta com obrigações recíprocas, sem licitação prévia e interesse 

patrimonial privado imediato ou qualquer tipo de remuneração.109 

Cumpre chamar a atenção para o fato de que o convênio foi referenciado por seis 

vezes em todo o atual texto constitucional, enquanto que o consórcio público só foi inscrito 

uma única vez.110 

Por cima das diferenças existentes entre uma e outras formas de cooperação 

administrativa, encontramos na Carta Cidadã de 1988, a Constituição brasileira que mais fez 

referências aos convênios e os consórcios administrativos, dentre todas as Cartas Políticas 

anteriores. 

 

 

4.3.2 Nas Constituições estaduais e na Lei Orgânica do Distrito Federal 

 

 

De posse das noções até aqui expostas, enfrentaremos o tratamento do ato convenial 

e consorcial em todas as Constituições estaduais e na Lei Orgânica do Distrito Federal para 

fins de aperfeiçoamento do tema. 

Há, na atualidade, acentuada tendência nas diversas Cartas estaduais terem como 

ponto comum a competência legislativa para fiscalização e aplicação dos recursos repassados 

e a competência do chefe do executivo estadual para a celebração das formas de cooperação 

administrativa. 
                                                           
108 BRASIL. Constituição da república federativa do brasil. op. cit. p. 119. 
109 Cf. Miriam Cavalcanti de Gusmão Sampaio. O convênio administrativo de saúde pública. Revista trimestral 
de Advocacia Pública, São Paulo, v.7, n. 16, dez. 2001. 
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São tais avenças administrativas percebidas nas vinte e seis Constituições 

Estaduais111 e na Lei Orgânica do Distrito Federal, em vários dos seus preceitos: 

 

1) Acre: art. 44, XVII, art. 45, XVII e XVIII, art. 61, V, art. 78, XI, art. 157, §2º, 

art. 195, art. 214 e art. 220; 

2) Alagoas: art. 45, II, art. 97, V, art. 188, § 3º, art. 204, art. 223, V e art. 277; 

3) Amapá: art. 12, § 4º, art. 15, art. 47, § 2º, art. 88, art. 95, XX, art. 112, VI e IX, 

art. 119, XIX, art. 188, XI, c, art.260, § 1º, art. 269, art. 306, II,  art. 26, §1º e §2º 

do ADCT; 

4) Amazonas: art. 54, XXII, art. 218, §1º; 

5) Bahia: art. 8º, art. 9º, art. 10, art. 34, I, art. 71, XIII, art. 91, VI, XI e XII art. 105, 

IX, art. 154, art. 235, VI, art. 281, II,  art. 29, § 3º e art. 57, V, do ADCT; 

6) Ceará: art. 49, XXV, art. 76, V e VI, art. 88, XVIII, art. 160, § único, art. 161, 

art. 200, art. 231 §§ 5º e  7º, art. 246 § 1º, art. 248 § 2º, art. 319, art. 324, § 

único; 

7) Espírito Santo: art. 38, § 2º, art. 56, XVI, ; art. 71, VI, art. 91, XIII, art. 163, § 1º, 

art. 258, § 3º, art. 276, art. 280, e, art. 39 do ADCT; 

8) Goiás: art. 5º, VIII, art. 11, IX, art. 26, V e X, art. 37, VI, art. 65, II, art. 77, VII, 

art.151, § 4º e art. 178, § único; 

9) Maranhão:  art. 31, XV, art. 121, art. 158, VII, art. 185; 

10) Mato-Grosso: art. 26, XXVII, art. 47, V, art. 56, art. 85, § único, art. 152, art. 

187, art. 214, art. 216, § 3º, art. 221, § 2º, art. 224, art. 236, art. 287, e, art. 15, § 

3º do ADCT; 

11) Mato Grosso do Sul: art. 9º, art. 63, XXIV, art. 77, VI, art. 89, XIV, art. 176, § 

1º, art. 208, § único, II, art. 236 e art. 7º, § 3º do ADCT; 

12) Minas Gerais: art. 62, § 3º, art. 10, III, art. 62, XXV e XXVI, art.76, VI e XV, 

art. 90, XVI, art. 97, I e II,  art. 151, art. 181, I e II, art. 182; § único, art. 188, V, 

art. 224, § 1º, II,  e, art. 30, I, art. 31, § único, art. 35, § 1º, art. 93 do ADCT; 

13) Pará:  art. 19, art. 30, § 2º, art. 53, art. 92, XIV, art. 115, § 2º, art. 116, V, art. 

132, §1º, art. 135, XXV, art. 265 § 2º, art. 278, § 3º, I, e, art. 37, § 3º do ADCT; 

14) Paraíba: art. 7º, § 1º, III, art.11, XI, XII e XIV, art. 54, XXII, art. 71, V, art. 86, 

                                                                                                                                                                                     
110 A saber,  no tocante aos convênios os art. 37, §2º; art. 39, §2º; art. 71, VI; art. 199, art. 241, e art. 41, §3º da 
ADCT; e aos consórcios, apenas, o art. 241 da Constituição Federal.   
111 Trataremos os Estados-membros por ordem alfabética para melhor compreensão.  
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VII, art. 201 e art. 258; 

15) Paraná: art.14, art.54, XXI e XXIII, art.75, V, art.87,  XVII, art.131, art.171, § 

único art.207, XI; 

16) Pernambuco: art. 30, V, art. 37, XXII, art. 86 § 1º, I, art.  97 § 2º, art. 99, §2º, art. 

161, caput, art. 164, caput, art. 190, § único, art. 218, § 1º e art. 233; 

17) Piauí: art. 15, caput e § único, art. 86, V, art. 102, XVIII, art.151, II,  a  e  b, 2 

art.205, § único e art. 19 do ADCT; 

18) Rio de Janeiro: art. 65, § único, art. 99, XX, art. 123, V, art.187, art.194,  §3º, 

art. 248, VII, art. 254, VII e VIII, art. 291, art. 339, art. 342, art. 350, § único, 

art. 361, caput e § único e art.24, § 3º do ADCT; 

19) Rio Grande do Norte: art. 5º, § 3º, art. 18, IV, art. 35, XIX, b, art. 129, caput, art. 

98, § 4º  e art.24  do ADCT; 

20) Rio Grande do Sul: art. 53, XXIV, art. 56, VII e § 3º, art. 82, XXI e § 2º, art. 

137, § 1º, art. 141, § único, art. 142,  § único, art.148, art. 149, § 6º, art. 211, § 

1º, art. 214, § 2º; art. 45, § 5º do ADCT; 

21) Rondônia: art. 8º, VI e XVIII, art. 29, XXVII, art. 49, V, art. 115, art. 134, art. 

250; 

22) Roraima:  art. 33, VII; art. 62, XVIII, art. 108, § 1º; 

23) Santa Catarina:  art. 8º , IX, art. 16, § 2º, art. 20, art. 59, VI, art. 136, VI, c, art. 

26 do ADCT; 

24) São Paulo: art. 20, XIX, art. 33, VII, art. 109, art. 205, V, art. 220, § § 4º e 5º e 

art.226;  

25) Sergipe: art. 7º, IX, art. 11, § 3º, art. 23, VI, art. 25 § 6º, I, art. 37, art. 47, XIX e 

XXXII, art. 68, V, art. 70, § único, art. 84, XII, art. 95, § 1º, art. 171, art. 193, III 

e IV, art. 218, § 1º, art. 267 e art. 20,  § 3º do ADCT; 

26) Tocatins: art. 6º, VI, art. 11, § 2º, art. 33, V, art. 40, XVI, art. 58, § 3º, art. 148, § 

1º e art. 158; 

27) Distrito Federal: art.15, VIII, art. 22, II, art. 60, XXVI, art. 78, VII, art. 100, 

XXIII, art. 125, § 5º, art. 131, § único, art. 135, § 6º, art. 149, § 8º, art. 198, art. 

206, § 1º, art. 219, art. 237, §§ 1º e 2º, e,  art. 252, § único. 
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Realmente, o que ocorre na verdade é citação da expressão convênio e consórcio 

como indicativos de cooperação administrativa, sem qualquer tratamento uniforme e 

específico. 

Pode-se, ainda, constatar nas Cartas estudadas uma alusão específica de convênios112 

com objetos diversificados: portadores de deficiências e seus censos periódicos,113 convênios 

de saúde ou serviços de saúde pública,114 convênios de tributos ou de incentivos fiscais,115 

seguridade social,116 informações gerais aos cidadãos sobre os convênios celebrados,117 

obrigatoriedade de manifestação pela Procuradoria Geral do Estado,118 execução de leis e 

serviços ou decisões, por intermédio de funcionários federais, estaduais ou municipais,119 

interesses próprios dos entes envolvidos.120 

É fácil perceber que o Poder derivado estatal procurou dar atenção aos tópicos que 

acreditava ser de maior ressonância. Para tanto, apoiaram o ato cooperativo com variadas 

expressões conforme anterior indicação.  

Parece tarefa difícil, senão impossível, elaborar textos constitucionais estaduais 

dentro de uma padronização técnica e doutrinária dos acordos de cooperação brasileiros. 

Precisaria somente fazer alusão a possibilidade de celebração das avenças administrativas 

para fins de cooperação,121 sem qualquer designativo expresso de convênio ou consórcio que 

automaticamente estaria implícito. 

Viu-se, ainda, que as Constituições estaduais preceituam os convênios de 

                                                           
112 Para fins de melhor compreensão da pesquisa realizada nas Constituições Estaduais procuramos 
compartimentar a atuação dos convênios e consórcios administrativos por área de incidência nos diversos 
Estados-membros. 
113 Acre (art. 220), Amapá (art. 306, II), Ceará (art. 248, §2º), Minas Gerais (art. 224), Mato Grosso do Sul (art. 
208, § único, II), Rio de Janeiro (art. 339 e 342) e Rio Grande do Sul (art.214, §2º). 
114 Alagoas (art. 188, §3º), Bahia (art. 235), Ceará (art. 246, §1º), Espírito Santo (art. 163, §1º), Goiás (art. 151, 
§4º), Mato Grosso (art. 221 e 224), Mato Grosso do Sul (art. 176, §1º), Minas Gerais (art. 188); Pará (art. 265, 
§2º), Paraná (art. 171), Pernambuco (art. 161 e 164), Piauí (art. 205), Rio de janeiro (art. 29), Rio Grande do 
Norte (art. 129), Rondônia (art.134), Sergipe (art. 193, III e IV), São Paulo (art. 220, §4º e §5º) e Tocantins (art. 
148, I e II, §1º). 
115 Bahia (ADCT art. 29, §3º e art. 57, V), Espírito Santo (ADCT art. 39), Mato Grosso (art. 152 e ADCT art. 15, 
§3º), Mato Grosso do Sul (ADCT art.7º, §3º), Pará (ADCT art. 37, §3º), Paraná (art. 131), Rio de Janeiro (art. 
194, §3º e ADCT art. 24, §3º), Rio Grande do Norte (art. 98, §4º e ADCT art. 5º, §3º), Roraima (art. 108, §1º); 
Rio Grande do Sul (art. 141, 142, 148 e 149), Santa Catarina (art.136, VI, c e ADCT art. 26), Sergipe (art. 37, 
267, ADCT art. 20, §3º), Tocantins (art. 158) e Paraíba  (art. 258). 
116 Mato Grosso (art. 216, §3º), Rondônia (art. 250), Sergipe (art. 23, VI e 47, XXXII) e Paraíba  (art. 201). 
117 Santa Catarina (art. 16, §2°). 
118 Sergipe (art. 25, §6º). 
119 Bahia (art. 8º), Mato Grosso do Sul (art. 9º), Pará (art. 53), Piauí (art. 15), Rio de Janeiro (art. 65, § único e 
art. 351), Rio Grande do Norte (art. 18, V) e Rondônia (art. 8º, VI). 
120 Goiás (art. 65, II, 77, VII), Minas Gerais (art. 181, I e II) e Sergipe (art. 11, §3º). 
121 Pode-se citar o exemplo da Constituição do Estado de Goiás que faz o registro de forma geral para fins de 
cooperação econômica, cultural, artística, científica e tecnológica (art. 5º, VIII). 
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cooperação, dando importância ao ensino em geral,122 instituições universitárias, de ensino ou 

de centros de pesquisa científica,123 escolas de governo para formação e aperfeiçoamento de 

servidores públicos.124 

E não por aí, essa multiplicidade de relações colaborativas. Por efeito, alguns 

Estados-membros prestigiaram a segurança pública, as atividades da justiça e outros fins com 

o registro em seus preceitos: organização, especialização e aprimoramento da polícia civil, 

militar e bombeiro militar,125 implantação de guardas municipais,126 combate a incêndio, 

defesa do meio ambiente e da ecologia,127 realização de perícias criminais,128 política de 

combate e prevenção a violência contra a mulher,129 obras públicas, serviços ou atividades de 

interesse comum,130 construção de fórum, residência do juiz e promotor,131 garantia de 

sentenciados e egressos, e ainda, sua ressocialização.132  

Como se vê, poucas Cartas privilegiaram a cooperação administrativa para fins de 

consecução de programas governamentais de amparo a idosos,133 sócio-educativos para 

crianças e adolescentes, 134 e de construção de moradia e melhoria habitacional.135 

Assinale, sobremais, que alguns textos estaduais optaram em garantir espaços 

geográficos, agrários e de proteção ambiental, com discriminação e legitimação de terras 

devolutas,136 assentamento de famílias de lavradores,137 reforma agrária e conservação 

permanente de estradas vicinais,138  fixação ou modificação dos limites intermunicipais,139 

reflorestamento de margem de rio,140 convênios para uso das águas, ou ainda, reservas 

                                                           
122 Alagoas (art. 204), Minas Gerais (art. 182 e 224, §1º, II), Pará (art. 278, §3º, I, letra e), Rondônia (art. 134), 
Rio Grande do Sul (art. 211, I e II, §1º) e Sergipe (art. 219, I e II, §1º). 
123 Ceará (art. 231, §5º §7º) e Pernambuco (art. 190 e 218). 
124 Amapá (art. 47, §2º), Bahia (art. 34, I), Espírito Santo (art. 38, §2º), Pará (art. 30, §2º) e Tocantins (art. 11, 
§2º). 
125 Rio de Janeiro (art. 187) e Tocantins (art. 6º, VI, b). 
126 Paraíba (art. 11, XI). 
127 Rio de Janeiro (art.  350), Paraíba (art. 11, XIV) e Tocantins (art. 6º, VI, d). 
128 Amapá (art. 88). 
129 Bahia (art. 281, II). 
130 Espírito Santo (art.  280), Mato Grosso (art. 187), Paraná (art. 14), Rio de Janeiro (art. 351), Rondônia (art.  
115), Rio Grande do Sul (art. 82, XXI) e Sergipe (art. 11). 
131 Rio Grande do Norte (art. 24). 
132 Mato Grosso (art. 86, IV, § único) e Rio Grande do Sul (art. 137, I, II e III, §1º). 
133 Pernambuco (art. 223). 
134 Mato Grosso (art. 236). 
135 Rondônia (art. 8º, XVIII). 
136 Minas Gerais (art. 93). 
137 Sergipe (art. 171). 
138 Rio de Janeiro (art. 248, VII e art. 254, VII). 
139 Minas Gerais (art. 62, XXVI), Paraná (art. 54, XXIII) e Rio Grande do Norte (art. 35, XIX, b). 
140 Piauí (ADCT art. 19). 
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hídricas ou minerais,141 e proteção ambiental.142 

Por outro lado, examinando o consórcio administrativo em todas vinte e seis Cartas 

estaduais constatamos que este termo só encontra registro em dezesseis Estados-membros da 

Federação, tratados de formas diferenciadas. As denominações se completam de maneira 

distinta: consórcio público,143 consórcio intermunicipal ou interestadual,144 ou simplesmente, 

a palavra consórcio.145 

Essa constatação traz a discussão sobre a não consolidação do tema diante dos 

Estados brasileiros. Ao ensejo da conclusão deste item, verificamos que os Estados-membros 

não utilizam forma comum para denominar o consórcio administrativo, nem obedecem o 

mandamento constitucional Federal, no que tange a forma prescrita na art. 241, ou seja, a 

expressão de consórcio público.  

É bom lembrar que nas poucas Constituições estaduais que tratam do consórcio 

público, como figura jurídica e nas diversas denominações já indicadas, algumas Cartas 

atentam para fins específicos: 

a) gestão associada de serviços públicos (Bahia, Espírito Santo e Pernambuco); 

b) no sentido de ações e serviços de saúde (Ceará e Tocantins); 

c) relativos ao saneamento básico e preservação dos recursos hídricos (Mato Grosso 

e São Paulo); 

d) solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental, ou ainda, 

desenvolvimento e expansão urbana para garantia das condições ambientais 

(Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Paraná); 

e) consecução de objetivos municipais ou de interesse comum (Goiás, Sergipe e 

Tocantins); 

f) realização de obras, serviços, atividades de interesse comum para 

desenvolvimento local (Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia, Santa Catarina); e 

g) atendimento de problemas específicos dos consorciados (Rio de janeiro). 

 

                                                           
141 Alagoas (art. 223), Ceará (art. 319 e 324), Espírito Santo (art. 258, §3º) e Mato Grosso (art. 287), Mato 
Grosso do Sul (art. 236) e São Paulo (art. 205, V). 
142 Paraná (art. 207, §1º, XI). 
143 Bahia (art. 10),  Espírito Santo (art. 276), Pernambuco (art. 97, §2º). 
144 Amapá (art. 112, IX), Bahia (art. 91, XII), Ceará (art. 76, V e 246, II), Mato Grosso (art. 187), Rio de Janeiro 
(art. 76), Rondônia (art. 115), Santa Catarina (art. 114, §3º), Tocantins (art. 33, X); com idéia de consórcio entre 
Municípios ou de Municípios: Espírito Santo (art. 191), Goiás (art. 65, I), Mato Grosso (art. 277), Mato Grosso 
do Sul (art. 222, 2º, XIX) e São Paulo (art. 201), Tocantins (art. 58, §2º). 
145 Minas Gerais (art. 181, II), Paraná (art. 207, §1º, XI), Sergipe (art. 11, §3º). 
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Fica, portanto, evidente que o Poder decorrente exercido pelos Estados-membros 

poderia desprender de maior cuidado sobre a matéria registrando o seu teor nas diversas 

Constituições estaduais.  

Ademais, há um descaso em seu tratamento extensivo, implicando na carência de 

uniformidade da matéria. Enfim, em função de sua importância, faz-se necessário que o 

legislador não olvide de pontos básicos e gerais referentes à gestão associada de serviços 

públicos.  

Observa-se, por fim, que se exige para o exercício de atividades de cooperação 

administrativa, o controle pelo Poder legislativo e seus respectivos Tribunais de Contas, 

apesar, das Constituições estaduais guiarem os convênios de cooperação tão-somente a partir 

de sua finalidade. 

 

 

4.4 Regime legal da matéria 

 

 

Como já foi exaustivamente mencionado ao longo deste trabalho, a matéria que 

disciplina convênios e consórcios administrativos é escassa e não oferece muitas alternativas 

de adaptação aos modelos institucionais de Direito Administrativo exatamente pela 

singularidade que tem se apresentado em sua  constituição formal. 

A Constituição Federal de 1988, como já foi dito, não é muito precisa no seu 

tratamento, e silencia a respeito da disciplina pormenorizada da matéria. Quase de maneira 

imperceptível, deduz-se a inserção do consórcio administrativo na expressão: convênios, 

ajustes e “outros instrumentos congêneres”, como se refere o art. 116 da Lei nº 8.666/93, ou 

ainda, na expressão “acordos ou ajustes” .  

Para os convênios públicos, o amparo legal é mais extenso, havendo até 

possibilidade de convênios serem firmados com consórcios, como é o caso de convênios entre 

entes estatais e consórcios municipais. Em alguns casos, o Município sede representa o 

consórcio, na ausência de um órgão gerenciador. 

Prevê, também, o Decreto–lei nº 200/67 sobre a possibilidade de convênios travados 

pela União, inclusive, como forma de descentralização da administração federal e 

aparelhamento das unidades estaduais, realizados, em sua maioria, com liberação de recursos 

para cumprimento dos programas:  
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Art. 10.  A execução das atividades da Administração Federal deverá ser 
amplamente descentralizada. 
§1º. A descentralização será posta em prática em três principais planos: 
[...] 
b) A Administração Federal para as unidades federais quando estejam devidamente 
aparelhadas e mediante convênio; 
[...] 
§5º Ressalvados os casos de manifesta impraticabilidade ou inconveniência, a 
execução de programas federais de caráter nitidamente local deverá ser delegada no 
todo ou em parte, mediante convênio, aos órgãos estaduais ou municipais 
incumbidos de serviços correspondentes. 
§6º Os órgão federais responsáveis pelos programas conservarão a autoridade 
normativa e exercerão controle e fiscalização indispensáveis sobre a execução local, 
condicionando-se a liberação dos recursos ao fiel cumprimento dos programas e 
convênios. (grifos nosso) 146 

 

Há também no Decreto Federal nº 93.872/86 preceitos sobre convênios, acordos ou 

ajustes dos quais participam União, órgãos ou entidades federais (arts. 30 a 57). Mas em geral, 

os Estados e Municípios não possuem legislação específica, espelhando-se no que for 

compatível, com as regras da União, ou por singelas citações nas Constituições estaduais. 

Por outro lado, em pesquisa realizada sobre a expressão “convênio” em Códigos 

brasileiros, conseguimos constatar a sua existência, somente a título de citação ou referência, 

sem qualquer regulação ou explicitação, como podemos ver exemplificadamente: 

a) Código de Trânsito Brasileiro (CTB) – Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (art. 23, III, art. 25, art. 74, §§ 1º e 2º, art. 76 e art. 79). 

b) Código Tributário Nacional (CTN) - Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito 
tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios (art. 83, § único, art. 100, 
IV, art. 102, art. 103, III, art. 199, art. 213 e art. 214). 

c) Código Florestal - Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 – Institui o novo 
Código Florestal (art. 22). 

d) Código de Pesca – Decreto-lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967 - Dispõe 
sobre a proteção e estímulos à pesca e dá outras providências (art.82).  

e) Código de Mineração – Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (art. 
1º, §§ 1º e 2º). 

 

De igual forma, podemos verificar a mesma expressão em leis esparsas 

catalogadas, como maneira de deixar claro a imaturidade normativa aplicada à espécie: 

                                                           
146 BRASIL. Decreto-lei n. 200, de fevereiro de 1967. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 863. 
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a) Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) - Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943 (art. 14, § único, art. 159). 

b) Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951 - Altera  dispositivos  da  
legislação vigente sobre  crimes  contra  a economia popular (art. 3º, III). 

c) Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964 - Dispõe sobre o Estatuto da 
Terra, e dá outras providências (art. 6º, § único, art. 8º, art. 11, § 1º, art. 28, 
IV, art. 31, I, art. 34, § 2º, art. 36, VII, art. 37, § 2º, d, art.48, I, II, III, art. 
58, § 1º, art. 66, § único, art. 74). 

d) Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967 – Dispõe sobre a proteção da Fauna e 
dá outras providências (art. 28). 

e) Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976 - Dispõe sobre medidas de 
prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias 
entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, e dá 
outras providências (art. 7º). 

f) Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983 - Dispõe sobre a segurança para 
estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e 
funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de 
vigilância e de transporte, e dá outras providências (art. 20, § único). 

g) Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Institui a Lei de Execução Penal 
(art.72, IV). 

h) Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 - Define crimes contra a ordem 
tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras 
providências (art. 4º, II). 

i) Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991 - Institui a Unidade Fiscal de 
Referência, altera a legislação do imposto de renda, e dá outras 
providências (art. 72, § 2º). 

j) Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - Dispõe sobre as Licitações e os 
Contratos Administrativos (art. 116 a 118). 

k) Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995 - Altera a legislação do imposto 
de renda das pessoas físicas e dá outras providências (art. 37, II). 

l) Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre o regime tributário 
das microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o Sistema 
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das microempresas e 
das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES e dá outras providências (art. 
4º, §§ 1º, 2º e 3º).  

m) Lei nº  9.437, de 20 de fevereiro de 1997 - Institui o Sistema Nacional de  
Armas - SINARM, estabelece condições para o registro e para o porte de 
arma de fogo, define crimes e da outras providências (art. 7º, § 1º). 
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n) Lei nº 9.473, de 22 de julho de 1997 - Dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração da Lei  orçamentária de 1998, e dá outras providências (art. 26, 
§ 5º, art. 34, III). 

o) Lei nº 9.611, de 19 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre o Transporte 
Multimodal de Cargas e dá outras providências (art. 31, § único). 

p) Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998 - Dispõe sobre a regularização, 
administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da 
União (art. 1º, art. 4º, § 3º, art. 11, § 4º). 

 

Da pesquisa realizada, dentre as legislações brasileiras, a que melhor explicita a 

matéria é a Lei nº 8.666/93 que dispõe sobre licitações e contratos administrativos, mesmo 

assim, somente nos art. 116 a 118, como já foi dito. 

A União dá o lume à instrução normativa nº 01 de 15 de janeiro de 1997, 

disciplinando os convênios de cooperação e suas peculiaridades, sendo esta, adotada como 

paradigma por alguns entes na consecução de ajustes por ausência  de regra própria. 

Alguns Estados-membros adotam norma própria espelhada na instrução normativa 

federal, a exemplo, o Estado de Sergipe exclui normas essenciais, por conveniência do 

administrador público, ao disciplinamento da matéria na esfera estadual, principalmente no 

tocante ao aspecto financeiro.147 Com isso, ainda preceitua a proibição de cooperação 

administrativa aos entes que não tenham aplicado no exercício financeiro imediatamente 

anterior, o percentual mínimo na manutenção e no desenvolvimento do ensino, sob pena de 

nulidade.148  

De qualquer forma, talvez por incredulidade do legislador ou por falta de 

mecanismos institucionais que conferissem arcabouço à matéria, o fato  é que o contorno da 

matéria ainda tem reclamado maior tratamento. 

                                                           
147 O Estado de Sergipe adotou Código de Organização e de Procedimento da Administração Pública e instrução 
normativa própria com alusão às avenças administrativas em que este Estado-membro funcione como partícipe. 
Instrução normativa nº001/CONGER/2000 aprovada pelo Decreto Estadual nº18.994, de 23 de julho de 2001. 
148 Cf. art. 164, caput e § único do Código de Organização e de Procedimento da Administração Pública do 
Estado de Sergipe – Lei complementar nº33, de 26 de dezembro de 1996. 
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CAPÍTULO 5 

CONTRATUALIZAÇÃO COMO TENDÊNCIA NA REFORMA ADMINISTRATIVA 
 

 

Sumário: 5.1 Breves reflexões sobre contratos administrativos. 5.2 
Critérios distintivos entre contrato administrativo, convênio e 
consórcio administrativos. 

 

 

5.1 Breves reflexões sobre os contratos administrativos. 

 

 

O termo contrato deriva do latim “contractus” que vem a ser convenção, acordo de 

vontades, pacto, apesar de nos tempos romanos terem estas expressões uma conceituação 

diversa entre si. Para o Direito Moderno, entretanto, tais diferenças não podem perdurar, vez 

que, indubitavelmente, a concepção mais atual sobre contratos remonta a idéia de pacto e 

acordo entre as partes. 

Não foi à toa a afirmação de Carnelutti que o contrato “é um instrumento jurídico 

sem o qual não poderiam atuar duas formas fundamentais de colaboração econômica: o 

intercâmbio e a associação”.149 

Consoante Clóvis Beviláqua,150 contrato é acordo de vontades para o fim de adquirir, 

resguardar, modificar ou extinguir direitos. Em que pese a natureza civilista de tal acepção, 

ela não nos satisfaz. Compreende apenas um caráter privatístico do contrato. Não abarca as 

situações por este trabalho perseguidas. Assim sendo, focalizaremos os aspectos contratuais 

contornados pelos reclames de direito público, a saber, o próprio contrato administrativo. 

No entender de Manoel Ribeiro: 

 
o contrato administrativo resulta do encontro ou do acordo de duas manifestações de 
vontade. Existe, entretanto, complexidade das manifestações de vontade nos 
contratos administrativos. Enquanto a manifestação de vontade do particular, 
daquele que denominamos co-contratante, é simples e se submete às regras do 
direito privado, a manifestação de vontade da Administração é complexa. 151 

 
                                                           
149 CARNELUTTI, Francesco. Como nasce o direito. Belo Horizonte: Lider Cultura Jurídica, 2001. p. 37. 
150 BEVILÁQUA, Clóvis.  Código civil dos estados unidos do brasil. Edição Histórica. Rio de Janeiro: Rio, 
1940. v. 1.  p. 132. 
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Os contratos administrativos, contornados pelos atributos de qualquer ato (lato  

sensu) derivado do Poder Público, gozam de prerrogativas inerentes ao exercício das 

atividades da administração. A distância dos contratos administrativos quanto aos contratos 

em geral de direito privado remanescem desde o objeto da avença que, em regra, dista as 

partes sobre o equilíbrio dos seus interesses contrapostos, até às regras estabelecidas entre as 

mesmas para mantê-las eqüidistantes e harmoniosas em suas pretensões quanto a execução 

contratual.  

É  interessante ressaltar, até para fins de diferenciações quanto às diversas e sui 

generis formas de avença que a administração trava com os entes e que tem reclamado a 

atenção deste trabalho, que os objetivos intrínsecos no contrato são contrapostos, opondo-se 

administração pública e particular (podendo ter também como co-contratante outra pessoa 

jurídica de direito público). 

O próprio Gaston Jèze152 exemplifica que a administração pública satisfaz as 

necessidades de interesse geral, também, através de contratos administrativos  propriamente 

ditos, em regras especiais de direito público. 

Desse modo, os contratos administrativos divergem, de logo, do ato administrativo 

complexo, já que este visa a uma comunhão de vontades dirigidas a um mesmo fim, enquanto 

aqueles resultam da confluência  de manifestações de vontades dirigidas em sentidos opostos, 

refletindo a contraposição de interesses envolvidos na avença.  

Nesse particular, manifesta-se Manoel Ribeiro diferenciando ato complexo de 

contrato administrativo:  

 
No contrato, há fusão de vontades, porém se dirige a fins diversos. Os interessados 
assumem a posição de partes, com interesses contrapostos. No ato complexo não há 
interesses contrapostos. O ato complexo é uma disposição unilateral, posto que 
deliberado por vários sujeitos ou órgãos.153 

 

Os contratos administrativos foram a primeira experiência de projeção da 

administração pública à esfera do particular ou de outro ente de direito público  com o 

objetivo sacramental de qualquer contrato: guardar, transferir, extinguir, modificar a esfera 

jurídica dos interessados. Aliás, é pertinente a nomenclatura de interessados, quando se aduz 

aos atuantes no contrato administrativo, vez que neste caso, em situação de oposição de 

                                                                                                                                                                                     
151 RIBEIRO, Manoel. Direito administrativo. Salvador: Itapoã,  1964. v.  1.  p. 21-25. 
152 JÈZE, Gaston. Principios générales del derecho administrativo: la noción de servicio público. Buenos Aires: 
Depalma, 1949.  v. 2. p. 12-16. 
153 RIBEIRO, Manoel. Direito administrativo. Salvador: Itapoã, 1964. v. 1.  p. 175. 
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objetivos (vislumbrado na contraprestação - prestação contradispostas) satisfazem-se com a 

expressividade dos seus objetivos.  

Dessa maneira, percebe-se a contratualização como tendência da reforma 

administrativa no que tange as avenças administrativas, forte no art. 241 da atual 

Constituição, sob baila de particularidades diferentes.  

Esses caracteres estão sendo postos com o intuito de trazer os distintivos do contrato 

administrativo e posterior confrontação com as diferentes formas que a administração pública 

encontra para acordos e ajustes, na satisfação dos interesses de sua esfera. 

 

 

5.2 Critérios distintivos entre contrato administrativo, convênio e consórcio 

administrativos 

 

 

Ponto que tem levantado muitas dúvidas refere-se à aparente similitude entre o 

contrato e convênio administrativos.  Embora tenha delineado os traços mais característicos 

dos convênios e, por si, manifestando sua singularidade neste rol de ajustes apregoados pelos 

entes públicos com a finalidade de dinamizar as atividades públicas, neste capítulo, cabe 

dedicação exclusiva em traçar os contornos que distanciam os contratos administrativos dos 

convênios. 

Os contratos administrativos são, em sua dimensão mais ampla, um ato 

administrativo de formação bilateral,154 comportando desse modo a imprescindível 

conjugação de vontades que encerra a perfeição do mesmo.  

Assim, poderíamos traçar as primeiras e reveladoras diferenças entre ambas figuras 

quando se trata do objetivo pretendido por tais acordos: nos contratos administrativos tem-se a 

oposição de objetos, exteriorizados pela prestação e contraprestação que envolvem o liame 

contratual; nos convênios de cooperação não há tal contraposição, e sim, uma convergência de 

esforços para o atingimento da meta final, que é a satisfação do interesse público. 

No entender de Jacintho de Arruda Câmara: 

 
Não se confundem, todavia, com outras espécies de atos bilaterais do Estado, tais 
como  os tratados e os convênios. Os tratados correspondem a acordos  de vontades 
entre dois Estados soberanos; enquanto os convênios são avenças  nas quais figuram 

                                                           
154 CÂMARA, de Arruda Jacintho. Temas de direito administrativo: obrigações do estado derivada de contratos 
inválidos. São Paulo: Malheiros, 1999. v.3. p. 28. 
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como partes entes de direito público ou privado que ajustam a união de esforços para 
a obtenção de um objetivo comum. Os contratos administrativos, por sua vez, são 
avenças que tem como características  o estabelecimento de relação jurídica entre 
administração pública e os administrados marcada pela contraposição de interesses. 
155 

 

Miguel Ángel Berçaitz, em conclusão ao seu estudo sobre as diferenças dos contratos 

administrativos, aduz:  

 
Em definitiva, pues, el servicio público cuya satisfacción se persigue com la 
ejecucón de um contrato, no basta para calificar a éste como administrativo, ni su 
ausencia es suficiente para excluírlo de sus cuadros, caraterizándolo sin otras 
discriminaciones, pura y simplesmente como contrato de derecho privado. 156 
 
 

Nessa vereda o que norteia a formação dos convênios é a fundamental atuação da 

administração pública como estandarte notório do princípio da finalidade. 

As diferenças são, entretanto, mais patentes quando se trata de caracteres que tornam 

o atributo cooperacional dos convênios em absoluta evidência. Este é o ponto culminante que 

aparta qualquer similitude entre ambos acordos. Nesse contexto, a responsabilidade contratual 

e a responsabilidade nos convênios, a vigência, o desfazimento de ambos os acordos, a forma 

de pactuação, dentre outras. 

Não obstante na doutrina pátria estejam pacificadas as dúvidas sobre a natureza 

jurídica de ambos acordos (em contraposição ao tratamento legal que não recebeu muitas 

considerações), na doutrina estrangeira sul-americana, Jaime Vidal Perdomo trata de ambas 

figuras de forma tão convergente quanto similar: “La administración actua no solamente por 

medio de órdenes o imposiciones a los cuidanos, sino mediante connvenios em que se obliga 

en la misma forma en que lo hacen los particulares: son los contratos de la administración”.157 

Nessa acepção há uma convergência de interesses públicos que liga ambos os 

acordos em uma finalidade pública, tornando praticamente inconteste seu grau de similitude. 

Frente a existência do interesse público, colacionamos o salutar acréscimo de Héctor Jorge 

Escola: 

 
La presencia inexcusable del interés público obriga a que todo o servicio público 
deba ser prestado de una manera que efectivamente llene las necesidades que si 
tienen que alcanzar, y a que la administración pública deba contar y poder ejercer 

                                                           
155 Idibem, p. 28. 
156 BERÇAITZ, Miguel Ángel. Teoria general de los contratos administrativos. 2. ed. Buenos Aires: Depalma, 
1980. p. 204. 
157 PERDOMO, Jaime Vidigal. Derecho administrativo. 6 ed. actual. Cali-Colômbia: Biblioteca Banco Popular, 
1978. p. 414. 
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todos los medios, expresos o implícitos, necesarios para asegurar que se obtenga 
aquel resultado.158 

 

 Na doutrina francesa, todavia, a presença das cláusulas exorbitantes formam os 

principais atributos identificadores do típico contrato administrativo.159 Assim, com 

verdadeiro império da finalidade pública em evidente contraste com os contratos que não 

tenham tal natureza.  

A referida doutrina européia ainda menciona em seu rol de contratos que a 

administração trava com pessoas jurídicas de direito público, os  acordos de programa, os 

contratos de plano e contratos de gestão. A tais modalidades de contrato, a doutrina admite a 

nomenclatura de contrato administrativo, muito embora, distancie-se de sua perfeita 

caracterização. 

Na doutrina italiana, costuma-se considerar contrato administrativo como qualquer 

acordo firmado por entes da administração pública, o que valeria aos consórcios e convênios 

brasileiros, incluindo matéria desprovida de conteúdo patrimonial.  

Odete Medauar percebeu os ajustes administrativos coevos numa época de uma 

administração consensual:  

 
Disseminam-se  acordos de diversos tipos, adotando-se, em amplitude, os chamados 
‘módulos contratuais ou convencionais’. Tais fórmulas nem sempre se enquadram 
exatamente aos paradigmas clássicos dos contratos ou dos contratos administrativos. 
Daí ser relevante conferir tratamento amplo à figura contratual, para abrigar novas 
fórmulas, adequadas a novo dinamismo e novos modos de agir da administração. 
Neste contexto se inserem os convênios e consórcios administrativos.160  

 

Traçando as primeiras considerações sobre o assunto, nota-se que as diferenças 

iniciais se encontram entre os entes integrantes dos acordos. Nos contratos administrativos é 

de fato imprescindível a presença dicotômica entre particular e ente da administração pública, 

enquanto nos convênios poderá haver a presença de entes da administração pública, entre 

entes da pública administração e o particular. 

Quando se referir a acordo que envolva ente público e particular, a diferenciação 

residirá no objeto pactuado. Assim, necessário será a averiguação sobre a natureza do acordo. 

Caso se trate de convergência de esforços para o atendimento da finalidade pública, entende-

                                                           
158 ESCOLA, Héctor Jorge. El interés público: como fundamento del derecho administrativo. Buenos Aires: 
Depalma, 1989. p. 118. 
159 LECLERC, Nadine Poulet-Gibot. Droit administratif: Sources, moyens, contrôles. Paris: Bréal, 1995. p. 131-
136.  
160 MEDAUAR, Odete. Boletim de direito administrativo – BDA, São Paulo, p. 457. 
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se que exteriorizado está o atributo cooperacional, e, portanto, tratar-se-á de convênio 

administrativo.  

Sendo assim, é patente que não haverá lugar aqui para a contraposição de interesses, 

o que ocasionaria a dualidade da prestação/contraprestação. Haverá sim, reitere-se, a eleição 

do propósito público corroborado pela atuação direta de entes de sua própria constituição, sem 

negar que nos contratos administrativos haverá, outrossim, a mesma finalidade pública.  

Por esta razão a nomenclatura utilizada para designar os atuantes na formação dos 

convênios seja a de partícipes. Evita-se, dessa forma, qualquer comparação aos contratos com 

designação calcada na natureza dúplice que encerra seus objetos: contratantes.  

Quando se concebe que a atuação dos convenentes é de partícipe, indubitável está o 

exato destino de sua função qual seja de participar de obra, serviço ou qualquer realização que 

tenha como lastro a satisfação com o mesmo objeto. 

Na execução dos contratos administrativos, acaso efetuados pelo contratante 

(particular), a administração pública atuará de maneira oblíqua, velando pela satisfação de sua 

finalidade, contudo a cargo do particular estará o sucesso da empresa. 

Dentro dessa concepção Agustín Gordillo161 afirma que os contratos administrativos 

tem regime primordialmente de direito público, diametralmente opostos aos contratos da 

administração do regime civil, todos sem qualquer sacrifício dos princípios norteadores do 

Estado.  

Feitas essas considerações iniciais que satisfazem a idéia de formação dos convênios, 

faz-se necessário o estudo de sua constituição formal, absolutamente distinta dos contratos 

administrativos. 

Como é sabido, os convênios resultam, em grau de formação, da anuência expressa 

dos entes autorizados para iniciar a sua consecução. Desse modo, atos complexos que são, 

necessitarão não só da declaração volitiva dos partícipes. 

Os contratos administrativos têm um procedimento próprio para inserirem-se na 

regularidade administrativa que reclama o princípio da legalidade. Então, submeter-se-ão os 

particulares ao procedimento licitatório como meio hábil e legitimado com o fito dos 

administrados entrarem em acordo com a administração pública. 

Assim, a celebração do convênio constitui-se pela forma de ajuste, no qual estarão 

elencadas todos os dispositivos norteadores dos rumos dos partícipes na realização da 

cooperação administrativa.  
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Nesse contexto, indispensável se faz a menção de que a natureza jurídica de um 

ajuste está intrinsecamente voltada para a convergência de esforços para o interesse público. 

Se, por exemplo, determinado ente público entra em acordo com uma empresa particular e 

ambos, com  a finalidade de construção de um hospital, integram de um lado mão-de-obra e 

do outro material para a construção, sem que haja a prestação pecuniária como forma de 

pagamento para o alcance do trabalho, estar-se-ia diante de um autêntico convênio 

administrativo.  

O contrato, por sua vez, caracterizar-se-ia, para a construção dessa obra, houvesse 

um acordo no qual se dispusesse que sua edificação estaria a cargo do pagamento à outra 

parte. Como haveria a expressa contratação (haja vista ao ajuste de vontades opostas: 

construção de obra e pagamento) estar-se-ia diante de um verdadeiro contrato administrativo.  

Ressalte-se, ninguém contrata para não cumprir o que convencionou. Os contratantes 

estão sujeitos aos ajustes do instrumento de acordo e a este se submeterão em homenagem ao 

pacta sunt servanda, corolário das disposições observadas no ajuste. 

Já o convênio, reclama amparo diverso. Conforme foi verificado, em face da 

presença das cláusulas exorbitantes e da própria rigidez que o contrato administrativo oferece 

aos contratantes, estes se ressentem de mais coerção na observância de suas cláusulas.  

O convênio como não oferece a referida rigidez, por não impor as devidas 

advertências, que em última análise, remonta às responsabilidades do ajuste, desobriga aos 

partícipes a devida observância a sua permanência no feito, provocando, assim, certa 

insegurança dos próprios administrados e dos convenentes.  

Esta tem sido uma das questões mais discutidas quando está em vista a 

responsabilidade contratual asseguradora do cumprimento da finalidade pública ao contratante 

e a vacância de tratamento legal ou doutrinário ao partícipe que dirima esforços não pactuados 

para a conquista do interesse público, ou que de qualquer forma obste a sua realização. 

Por fim, enquanto nos contratos administrativos, o desfazimento de sua execução 

implica na extinção do contrato, há nos convênios a denúncia como forma própria de diluição 

do ajuste, entendida aqui como a satisfação do interesse público ou a causação de completa 

impossibilidade de consecução dos trabalhos, até para impedir cláusula sancionadora ou de 

permanência dos partícipes. 

Analisadas as diversas distinções, trataremos a seguir das espécies de cooperação 

administrativa. 
                                                                                                                                                                                     
161GORDILLO, Agustín et al. Contratos administrativos: regimines de pagp y atualzacion. Buenos Aires: 
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CAPÍTULO 6 

ESPÉCIES DE COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 
 

Sumário: 6.1 Caráter peculiar de sua identificação. 6.1.1 
Caracterização como ato complexo. 6.1.2 Desnecessária autorização 
legislativa. 6.1.3 Inaplicabilidade de licitação. 6.2 Institutos de 
cooperação administrativa. 6.2.1 Convênios administrativos. 6.2.1.1 
Convênio dissimulado. 6.2.1.2 Convênio internacional. 6.2.2 
Consórcios administrativos. 6.2.2.1 Consórcio intermunicipal. 6.2.2.2 
Distinção de outros consórcios. 

 

 

6.1 Caráter peculiar de sua identificação 
 

 

É possível identificar as formas de cooperação administrativa admitida pelo Direito 

Positivo Pátrio, declarando suas diferenças e a posição geral dos problemas relacionados a sua 

identificação. 

As indagações mais comuns percebidas a partir da análise das casuísticas aplicadas à 

espécie, são basicamente as seguintes: Como se diferencia tecnicamente o convênio de 

cooperação e o consórcio público? Ambos os institutos são aplicados ao mesmo objetivo?  

Das várias formas travadas pela administração com finalidade de atender melhor o 

serviço público, têm sido objeto de exame os convênios e consórcios administrativos - temas 

já suscitados pela doutrina como meios para a realização de serviços de interesse e de 

resultado comum. 

Posta assim a questão, cumpre-nos, de logo, assinalar os comentários de Gabriel 

Ardant sobre os métodos próprios dos públicos serviços: 

 

Les Services publics ont des missions différentes de celles des 
entreprises privées ; des servitudes particulières en découlent En 
prendre nettemnet concience, c’est peut-être le moyen de dégager des 
méthodes qui leur soient propres.162 

                                                                                                                                                                                     
Astrea, 1988. t. 1.  p. 17-18. 
162 ARDANT, Gabriel. Tecnique de l’état: de la productivité du secteur public. Paris: Universitaires de France, 
1953. p. 59. 
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Vale a ressalva de Sylvie Trosa quanto a possibilidade da administração pública 

gerenciar uma coesão de um serviço cada vez mais descentralizado com as funções de 

redistribuição das prioridades governamentais e de retrospectiva de políticas públicas numa 

função “rede”, asseverando: 

 
A transformação serviço público será mais radical do que jamais o foi. Da mesma 
maneira que as formas de emprego se diversificam, também o serviço público irá se 
diversificar. O serviço público evolui da pirâmide hierárquica à constelação de 
atores diversificados.163 
 

Como resultado, são vistos como meios de descentralização164 das atividades 

estatais, conferindo maior independência aos entes que, atendendo a interesses comuns, 

acordam neste sentido. Contrapõe-se, neste tom, aos contratos administrativos, vez que não há 

aqui, interesses contrapostos, mas sim, objetivos comuns. 

Dessa maneira, erigem-se formas diversas de satisfação do interesse público165 como 

meios alternativos de dispor entes de direito público e privado a tal execução. Assim, o 

princípio da finalidade impõe que o administrador público, ao manejar competências postas a 

seu encargo, atue com rigorosa obediência ao escopo de cada qual.  

Ressaltemos que cumpre cingir-se não apenas à finalidade primária própria de todas 

as leis - o interesse público - como também, a finalidade específica abrigada nas formas dos 

ajustes administrativos a que esteja dando execução. Enfim, cabe à pública administração 

prover a finalidade pública, corolário maior de suas funções.  

Não podemos esquecer a natureza do interesse em questão, principalmente quando 

envolve entes públicos e particulares, como lembra Miriam Cavalcanti de Gusmão Sampaio 

Torres: 

 
Importante é pensar na possibilidade de coexistência pacífica e simultânea entre o 
interesse público e o interesse privado, quando já se ultrapassou a questão relativa à 
admissibilidade de convênios firmados com particulares. Este é outro ponto nodal: a 

                                                           
163 TROSA, Sylvie. Gestão pública por resultados: quando o estado se compromete. Rio de Janeiro: Revan; 
Brasília: ENAP, 2001. p. 50-51. 
164 A esse respeito, o próprio art. 10 do Decreto-lei nº200 de 25 de fevereiro de 1967, assenta o convênio como 
forma de descentralização da administração pública federal: “Art. 10. A execução das atividades da 
Administração Federal deverá ser amplamente descentralizada. 1º. A descentralização será posta em prática em 
três planos principais: [...] b) da administração Federal para as unidades devidamente aparelhadas e mediante 
convênio.” BRASIL. Decreto-lei n. 200, de fevereiro de 1967. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 863. 
165 Cf. AMARAL, Diogo Freitas. Curso de direito administrativo. Coimbra: Livraria Almedina, 1992. v. 1. p. 
219-220; CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho administrativo. 4. ed. ampl. actual. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 
1993. v. 1.  p. 77. 
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concidência entre interesse público (do ente público participante) e um interesse 
privado (do particular participante).166 

 

Na colocação utilitária de Fernando Santana apreendemos que a doutrina assinala a 

evolução cronológica com o alargamento das funções estatais, afastando-se da pura 

centralização dos serviços para outros instrumentos de consenso: 

 
[...] interesses que se realizam por via de outros instrumentos que não os 
pertinentes à atuação própria dos órgãos da administração centralizada (direta) ou 
descentralizada (indireta) do Estado. Refiro-me, neste particular, àqueles chamados 
serviços de interesse comum, de definição algo imprecisa e escasso tratamento 
doutrinário, que não logrou até hoje estratificação conceptual, mas simples indicação 
exemplificativa, à luz de critérios mais ou menos arbitrários”. 167 (grifo nosso) 

 

Assim se faz porque o Estado dinamizou suas tarefas, e sua ampliação tornou-se tão 

complexa que reclamou do administrador formas alternativas de compatibilizar interesses 

comuns. Daí extraímos a reflexão de Hely Lopes Meireles:  

 
Evoluímos, cronologicamente, dos serviços públicos centralizados para os serviços 
delegados a particulares, destes passamos aos serviços outorgados a autarquias; 
daqui refletimos para os serviços traspassados a fundações e entidades paraestatais e, 
finalmente, chegamos aos serviços de interesse recíproco de entidades públicas e 
organizações particulares realizados em mútua cooperação, sob as formas de 
convênios e consórcios administrativos. E assim se faz porque, em muitos casos, 
já não basta a só modificação instrumental da prestação do serviço na área de 
responsabilidade de uma administração. Necessárias se tornam a sua ampliação 
territorial e a conjugação de recursos técnicos e financeiros de outros interessados na 
sua realização. Desse modo conseguem-se serviços de alto custo que jamais estariam 
ao alcance de uma administração menos abastada. Daí o surgimento dos convênios e 
consórcios administrativos, como solução para tais situações. 168 (grifos nosso) 

 

Faz-se, portanto, necessária uma abordagem mais adiante, com certa profundidade 

sobre o assunto, perquirindo sua efetividade, utilidade, meios e distinções para sua plena 

execução. 

 

 

 

 

 

                                                           
166 TORRES, Miriam Cavalcanti de Gusmão Sampaio. Delineamento dos convênios administrativos. Livro de 
Teses – XXV Congresso Nacional dos Procuradores do Estado. Alagoas, Gazeta de Alagoas, p. 393, out. 1999. 
167 SANTANA, Fernando. Convênios administrativos: caracterização; figuras correlatas. PGE, v. 4, p. 86,  
jul./79-jun./80, 1980. 
168 MEIRELES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 1998.  p. 342. 
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6.1.1 Caracterização como ato complexo 

 

 

Esta concepção trata da fisionomia do convênio e consórcio administrativo dando-lhe 

verdadeira amostragem de ato administrativo coletivo. De outro enfoque podemos entendê-los 

como verdadeiro ato administrativo concursal,169 despreza-se a co-importância de sua 

validade para a confecção do ato como um todo, como acordo entre os diversos entes. 

A premissa adquire realce para consignarmos as distinções entre ato coletivo e ato 

complexo, dentre os atos administrativos, diferem-se apenas no tocante à autonomia de 

vontade dentro do acordo que a teve como objeto. Por sua vez, essas avenças são atos 

coletivos; a declaração de vontade dos entes seriam autônomas e, em relação às demais, em 

nada prejudicaria se sua expressão estivesse eivada de nulidade.  

Em vista disso, observa-se o convênio e o consórcio administrativo como um 

autêntico ato complexo, e para este mister, valhamo-nos da lição sempre oportuna de Manoel 

Ribeiro: “ato complexo é aquele que há fusão de vontades de órgãos da mesma entidade ou de 

entes diferentes, com unidade de conteúdo e de fim. [...] A questão é de que as vontades se 

unifiquem, fundidas num ato único”.170 

Oswaldo Aranha Bandeira de Melo171 adota critério análogo, levando-nos a entender 

que o ato complexo pressupõe vontades homogêneas em idênticos interesses que se 

congregam em único feixe unitário para formar um só ato jurídico. 

Desse modo, acreditando tratar-se o convênio administrativo de autêntico ato 

complexo, cujo vício verificável em qualquer declaração poderá atingir a completude do 

acordo em si, posto que a perfeição deste ato conclama a perfeita declaração dos diversos 

entes que aí integram como partícipes, para a consecução do fim público, é que assenta, neste 

trabalho, pacífica esta idéia. 

Da mesma sorte, Diogo de Figueiredo Moreira Neto172 indica o convênio e consórcio 

administrativo como ato administrativo complexo em espécie. O primeiro, em que um ente 

público acorda com outra ou outras entidades, públicas ou privadas, de competência da 

                                                           
169 Ver a respeito de critério conceitual, descrevendo o ato coletivo como uma combinação de atos jurídicos, em 
verdadeiro ato concursal, a exposição de Francesco Carnelutti. CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do 
direito. São Paulo: Lejus, 2000.  p. 502-509.  
170 RIBEIRO,  Manoel. Direito administrativo. Salvador: Itapoã, 1964. v. 1  p . 174. 
171 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1979.  v. 2. p. 531-532. 
172 MOREIRA NETO, Diogo de Fiqueiredo. Curso de direito administrativo. 3. ed. rev. atual. e aum. Rio de 
Janeiro: Forense, 1976. p. 140. 
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primeira; enquanto o último, o ente público acorda com outra ou outras entidades públicas de 

mesma natureza, de competência de ambas, todas para realização de obra ou serviço. 

Não foi à toa que traçando a idéia de colaboração mútua que erige o convênio de 

cooperação como “[...] instrumento, no âmbito do setor público, para a cooperação mútua em 

torno de um fim comum.”173  Logo, torna-se necessária alusão a que ao mencionar “no âmbito 

do setor público”, este autor limita, propositadamente, a área de atuação do convênio 

administrativo. 

Essa demonstração não exclui, de forma alguma, a possibilidade desses convênios de 

cooperação174 serem travados entre entes públicos e pessoas jurídicas de direito privado, ou 

até mesmo particular que se habilite a este mister, desde que este possua finalidade 

institucional convergente com o interesse público. 

Quando, no entanto, reporta-se à mencionada conceituação de entes de natureza 

pública, é absolutamente lícita a assertiva de que o setor público pratica aí um negócio 

bilateral ou plurilateral. De tão arraigada tal convicção, podemos afirmar que a administração 

pública, com efeito, pratica atos negociais, sem entretanto, estarem submetidos às regras de 

direito privado.  

A percepção de haver pontos de contato entre a existência de um negócio bilateral ou 

plurilateral foi ressaltada por Fernando Santana: “o que se tem, pois, resumindo, é um negócio 

bilateral ou plurilateral com interesses paralelos ou convergentes para o escopo comum, no 

sentido mais restrito que, doutrinariamente, se convencionou atribuir ao termo” 175 

Dentro desta nomenclatura de negócio jurídico, importante é a ressalva que não há 

partes, mas entes convenentes, por advertência similar a qual já se aludiu este trabalho: não 

estão os convênios submetidos às regras de direito privado. Não há lugar para a contraposição 

de interesses, ou união de vontades para interesses de contramão, mas sim, para a comunhão 

de interesses mútuos dos partícipes, conferindo-lhes, portanto, a plena igualdade jurídica de 

posição e, desvencilhando-se da advertência de reclame ético-jurídico que exige o direito 

privado para equilíbrio nos negócios jurídicos. 

 

 

 
                                                           
173 SANTANA, Fernando. op. cit. p. 86. 
174 Interessante mencionar que qualquer possível identidade entre os convênios e os consórcios administrativos, 
que será também objeto deste trabalho, logo mais, encerrra-se por aí. Enquanto os convênios de cooperação 
possuem a flexibilidade de acordarem entre entes da própria administração e/ou entre estes e organizações 
privadas, não possuem tal flexibilidade os consórcios públicos.  
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6.1.2 Da desnecessária autorização legislativa 

 

 

Convém, neste momento, a consideração de que os consórcios e os convênios 

administrativos não dependem de autorização legislativa para gozar de existência jurídica. 

Essa exigência, decerto, inviabilizaria a formalização do ajuste e a sua própria finalidade, 

além disso, persiste a idéia de independência dos poderes preconizada na Carta Magna. 

A Corte do Supremo Tribunal Federal,176 por várias vezes, tem se posicionado 

favorável pela inconstitucionalidade de normas que estabeleçam a obrigação de autorização 

desses ajustes administrativos às suas respectivas Casas Legislativas, por serem 

absolutamente desnecessárias e ferirem a independência do executivo, bem como, o equilíbrio 

entre os poderes municipais.177 Tal assertiva se projeta, também, nas legislações estaduais 

onde o STF decidiu que essa exigência ofende a Norma Ápice.178 

A discussão não deveria propagar, mesmo porque quando o poder legislativo 

disponibiliza valores pelo orçamento público, delineando a receita e despesa pública, está 

intrinsecamente autorizando o ajuste.  

Daí, vale igualmente a consideração de que como não são, em regra, pessoas 

jurídicas os convênios e consórcios administrativos para contraírem direitos e obrigações, 

torna-se prudente o estabelecimento de uma espécie de junta gestora para administração das 

avenças e cumprimento dos objetivos ajustados. 

 

 

6.1.3 Inaplicabilidade da Licitação 

 

 
A Lei  nº  8.666/93 silencia a respeito da exigência ou indispensabilidade da licitação 

anterior à formação dos convênios e consórcios administrativos.  

A questão parece ter absoluto amparo quando se imagina que os entes convenentes 

ou consorciais serão, em algum dos pólos, pessoas jurídicas de direito público. Entretanto, 

                                                                                                                                                                                     
175 SANTANA, Fernando. op. cit. p. 86. 
176 STF – R.T.J-94/9995; ADIn nº165-5-MG; ADIn 342-9-PR; ADIn 177-9-RS; ADIn 462-0-BA, ADIn 342-DF. 
177 MUKAI, Toshio. Inconstitucionalidade de aprovação prévia pela câmara municipal de convênio a serem 
celebrados pelo executivo municipal. Boletim de Direito Municipal – BDM, São Paulo, p. 374, ago./89, 1989. 
178 RP  nº1.024-GO–R.T.J.-94, p. 995-1002; RP nº1.210-RJ-R.T.J.-115, p. 597-602. 
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torna-se controvertida quando se tem um convenente de direito privado, como já foi 

acentuada sua possibilidade. 

Ora, se a celebração do convênio entre pessoas de direito público visa à 

descentralização de atividades públicas à gerência de um organismo constituído para tal fim – 

acentuando que os interesses aqui são equivalentes e convocados por entes estatais – seria 

plausível a inexigibilidade do procedimento licitatório, vez que não se aludi aqui de certame 

para a convocação de um contrato administrativo em que pese a existência de interesses 

contrapostos.  

Ao que se sabe, serve-se o certame licitatório como o meio proposto para que os 

interessados habilitem-se e, além disso, examinem as condições e viabilidades de um futuro 

contrato com a administração pública, através de um procedimento previamente informado. 

Assim, já que não há, entre entes públicos, a oposição de interesses nem a 

imprescindibilidade do certame para que se analise as condições de viabilidade para a 

administração pública é perfeitamente  aceitável a sua dispensa.  

Diante do exposto, não se pode imaginar a submissão dos instrumentos 

administrativos de colaboração aos certames licitatórios:  

 
No caso de convênio entre entidades ou órgãos da Administração, de diferentes 
espécies e níveis, por exemplo, os convênios previstos no Dec.- lei nº 200/67, 
celebrados entre a União e Estados e Municípios, como pensar em licitação, se o 
objetivo é descentralizar, é repassar recursos da União para execução de seus 
programas de caráter nitidamente local ou é somar recursos materiais e humanos 
para realizar atividades com menor ônus para todas as partes? 179 (grifo nosso) 

 

Questão que se mostra mais acirrada é quando se trata de um dos convenentes 

apresentando a constituição formal de um particular. Nesse sentido, imprescindível é o 

questionamento do porquê da licitação.  

De acordo com Luiz Alberto Blanchet: 

 
Deve, portanto, o administrador, primeiramente identificar o motivo da licitação, e 
após ter perquirido o porquê da licitação, deverá observar e preservar 
criteriosamente a correlação de pertinência lógica entre o suporte fático assim 
identificado (motivo de fato) e o procedimento licitatório executado, norteando-se 
sempre e indefectivelmente pela finalidade, que nada mais é do que a satisfação da 
necessidade pública que consubstanciou o suporte material da licitação. 180 

 

                                                           
179 MEDAUAR, Odete. Boletim de direito administrativo – DBA, São Paulo, p. 459. 
180 BLANCHET, Luiz Alberto. Licitação: o edital à luz da lei.  2 ed. Curitiba: Juruá, 1994, p. 26. 
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A imprescindibilidade do procedimento licitatório, portanto, reclama a exata 

dimensão pública que a finalidade impõe à sua consecução. Do contrário, estar-se-ia diante de 

uma burla aos pilares sustentadores da moralidade pública. 

Assim, caso um dos convenentes for um particular há de se mensurar  a finalidade 

norteadora da execução dos trabalhos públicos. Se a administração quiser realizar convênio 

para resultado e finalidade que poderão ser alcançados por muitos particulares, deverá ser 

realizada licitação. Não havendo esta observância, as possibilidades para a burla ao certame 

licitatório estarão mais próximas.  

Há quem ainda proclame a imprescindibilidade de um formal de dispensa de 

licitação ao invés de sua inexigibilidade. Elucidemos o caput do art. 116 da Lei nº 8.666/93 

que menciona a idéia de uma aparente exigência: “Aplicam-se as disposições desta lei, no que 

couber aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados pôr 

órgãos e entidades da administração”. 

O limite que aparta a idéia de dispensa ou inexigibilidade de licitação não é de todo 

tênue. Enquanto a dispensa de licitação se funda em uma opção de exclusão que o legislador 

fez, em situações nas quais a presença da licitação seria possível,  a inexigência do certame 

licitatório funda-se na inviabilidade concreta e material da competição. 

Enquanto Odete Medauar181 refere-se à inexigibilidade da licitação, Fernando 

Santana182 alude à dispensa. Este último doutrinador faz alusão clara ao dedicar o tratamento 

de dispensa lastreando seus argumentos no rol exemplificativo que o art. 24 do diploma 

licitatório encerra. Já a primeira doutrinadora se verga à inexigência, baseando sua defesa na 

impossibilidade de licitar-se tal proposta. 

Não nos inclinamos a nenhuma destas vertentes. Na impossibilidade terminológica 

de considerarmos um caso de inexigibilidade, sustentamos que não seria possível tal opção. 

Os incisos do art. 25 não deixam claras as hipóteses de inexigibilidade de licitação, forçando 

uma compreensão tão vaga quanto analógica: quando a competição estiver inviabilizada a 

licitação será inexigível.  

Esta conclusão deixa patente que a inexigibilidade da licitação está lastreada na 

impossibilidade de competição e só poderá haver licitação quando houver competidores ou 

objeto plausível de certame. Não parece ser destinado aos convênios e consórcios 

administrativos. Aqui, tornemos a dizer, não há sequer objeto plausível de concorrência, pois 

                                                           
181 MEDAUAR, Odete. op. cit.  p. 458. 
182 SANTANA, Fernando. op. cit.  p. 88. 
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inexistem interesses cuja dimensão de alcance seja querida pelos “competidores”, há 

interesses iguais, fundados nestes ajustes de cooperação administrativa. 

De igual maneira, este trabalho não se inclina a admitir a idéia de dispensa de 

licitação. Como o rol dos arts. 17 e 24 da Lei nº 8.666/93 deixa amplo campo de alcance para 

demais hipóteses, aqui, não se destina o tratamento de dispensa, exatamente por se considerar 

que se a dispensa da licitação se funda em uma licitação que em regra seria possível e assim 

não foi por discordância do legislativo, não caberia a mesma consideração para o caso dos 

convênios de cooperação e consórcios públicos, que não admitem licitação pela concreta e 

material impossibilidade de sua ocorrência. 

Assim, alia-se o presente trabalho à idéia de que a licitação à admissão de convênios 

está obstada por ser absolutamente inaplicável aos propósitos que se prestam  o acordo de 

cooperação. 

É  claro que não deixa de existir certa semelhança entre dispensa e inaplicabilidade 

de licitação, haja vista que, em ambos os casos, resultará, em última análise, uma opção aberta 

pelo legislador. Entretanto, os casos de dispensa de licitação têm inspiração legal, descritas 

nas hipóteses previstas na lei, enquanto a inaplicabilidade é uma ausência de licitação por 

completa incompatibilidade material com  o procedimento licitatório. 

Portanto, considera-se que a impossibilidade de adequação do procedimento 

licitatório à admissão de convênios respalda-se na sua inaplicabilidade material aos requisitos 

e objetivos do certame. 

Haja vista a inaplicabilidade da licitação na consecução dos convênios e consórcios 

administrativos, a sua viabilidade prática expressa a volição dos partícipes em um ato 

complexo para consecução dos fins públicos comuns,183 conforme já foi mencionado.  
Aí, temos algumas peculiaridades alcançadas, sem, contudo, querer esgotá-las. 

 

 

 

 

 

                                                           
183 Esta idéia, embora não defendida por todos os doutrinadores que lecionaram a respeito da matéria, encontra 
amplo amparo quando se remonta à idéia, já defendida neste trabalho de que se tratam os convênios de 
verdadeiros atos complexos, desenvolvidos através de uma convergência de declarações de vontades que 
tornam-se imprescindíveis para a perfeição do acordo. 
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6.2  Institutos de cooperação administrativa 

 

 

6.2.1 Convênios administrativos 

 

 

Ao Estado cabe a prestação dos serviços públicos, para tanto, com o escopo de 

melhor atender a seus administrados, vale-se de figuras criadas para este fim como forma de 

dinamizar as diversas atividades estatais. Assim, o convênio administrativo é utilizado 

efetivamente para o interesse público em colaboração recíproca. 

No entanto, devemos assinalar que a expressão convênio origina-se do latim 

“convenium” que indica o sentido de acordo, pacto, combinação, concórdia, consonância, 

conformidade, avença ou pacto, utilizado no alemão “Übereinkommen”, no espanhol 

“convenio”, no francês “couvent”, no inglês “conveniente” ou “agreement”, e ainda, no 

italiano “conventio”. Seu conteúdo representa: “il termine ‘convenire’ (conventio) há presso a 

poco il medesimo significato di ‘consentire’ (concensus) nella sua accezione piú ampla”.184 

Oportuno se torna dizer que o convênio administrativo, enunciado na Norma Ápice 

como convênio de cooperação, é uma combinação ajustada entre entes públicos convenentes 

ou entre estes e entes privados, para realização de objetivos de interesse comum, em mútua 

cooperação.185 

Deve ser destacado que sua utilização funciona como meio gerencial associativo de 

serviços públicos em que as vontades convergem com objetivos mútuos. Conceituado o ato 

convenial, ensina Edmir Netto de Araújo: “São, portanto, acordos de cooperação (quando 

todas as pessoas têm atividade preordenadas para o fim desejado) ou de colaboração (quando 

as pessoas desempenham atividades-meio, preparatórias, auxiliares ou complementares da 

atividade estatal, para o objetivo comum”.186  

                                                           
184 AZARA, Antonio; EULA, Ernesto. Novissimo digesto italiano. Roma: Vnione Tipografico – Editrice 
Torinese, 1978.  v. 4.  p. 799.  
185 Faz advertência similar Roberto Ribeiro Bazilli e Hely Lopes Meyrelles, esta a mais aceita e pioneira entre os 
doutrinadores, enquanto, Leon Fredja menciona a sua possibilidade entre entes públicos. BAZILLI, Roberto 
Ribeiro. Contratos administrativos. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 35. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 
administrativo brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 343. SZKLAROWSKY, Leon Fredja. Os 
convênios administrativos: ajustes – outros instrumentos congêneres. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 667, 
p. 217-227, jul. 1991. 
186 ARAÚJO, Edmir Netto de. Do negócio jurídico administrativo. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 1992. p. 
145. 
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Assim, o convênio administrativo, indicado na Carta Política Federal como convênio 

de cooperação, é uma avença realizada entre entes convenentes, estes dotados de 

personalidade jurídica de direito público, ou entre estes e particular, com escopos mútuos. 

A esse respeito Leon Fredja Szklarowsky, conceitua: “Os convênios administrativos 

são acordos entre pessoas jurídicas de direito público constitucional – União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, para execução de objetivos comuns”. 187 

Diz Hely Lopes Meyrelles em sua conhecida obra de Direito Administrativo 

brasileiro afirma: "O convênio é acordo, mas não é contrato. No contrato, as partes têm 

interesses diversos e opostos, no Convênio os partícipes (convenentes não vinculados 

contratualmente) têm interesses comuns e coincidentes”.188 

Fica evidente a correspondência do instituto convenial como modelo pátrio de 

cooperação ou colaboração para atingimento de interesse comum. Por isso, cremos não haver 

dúvida de que o partícipe a qualquer momento possa se afastar do avençado, pois se trata de 

uma conformidade em que nenhum ente está obrigado a permanecer. A propósito, nada deve 

impedir a saída do partícipe pela impossibilidade de vinculação contratual ou por não haver  

obrigação de permanecer integrando o ajuste. 

Vale registrar o entendimento de Maria Sylvia Di Pietro no que concerne a finalidade 

do convênio: 
O convênio não se presta à delegação de serviço público ao particular, porque essa 
delegação é incompatível com a própria natureza do ajuste; na delegação ocorre a 
transferência de atividade de uma pessoa para outra que não a possui; no convênio, 
pressupõe-se que as duas pessoas têm competências comuns e vão prestar mútua 
colaboração para atingir seus objetivos.189 

 

Nesse diapasão, vale ressaltar o posicionamento de Fernando Santana: 
 

O convênio administrativo é, assim, para sua perfeita caracterização, [...] uma 
espécie de ato coletivo, como instrumento de acordo de vontades, no âmbito do setor 
público, para cooperação mútua em torno de um fim comum, visando à consecução 
de atividades administrativas da competência de uma das entidades convenentes, que 
se agrega à participação de outra, no atingimento daquelas atividades, conquanto o 
convênio não esteja vedado ao acertamento das vontades em que um dos partícipes 
seja o particular ou organizações privadas. 190 

 

Desse conceito eminentemente estrutural, apreende-se que se de um lado possui o 

verdadeiro aspecto de ato administrativo (vez que emana do Poder Público, ou de quem lhe 

                                                           
187 SZKLAROWSKY, Leon Fredja. op. cit.  p. 217-227. 
188 MEIRELLES, Hely Lopes. op. cit.  p. 359-360. 
189 PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 11. ed. São Paulo: Atlas, 1999. p. 286. 
190 SANTANA, Fernando. op. cit. p. 86. 
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faça às vezes, é auto-executável, passível de controle judicial e possui a presunção de 

legitimidade), de outro, apresenta-se com uma destinação até então alcançada apenas no 

âmbito contratual. 

Decerto, as citadas cooperações administrativas são apenas ajustes administrativos 

preconizados na forma da Carta Política Cidadã com redação dada pela Emenda 

Constitucional nº19/98. Não se trata, então, de contrato, nem mesmo administrativo. 

Um notável prestígio alcançou, nesse cenário, a obra de Diogo de Figueiredo 

Moreira Neto,191 responsável por proceder a uma conceituação de convênio como ato 

administrativo complexo, numa conversão de interesses comuns, em que entidade pública 

acorda com outras entidades públicas ou privadas, na realização de obras ou serviços públicos 

de competência estatal. 

Entre outros, Marçal Justem Filho acrescenta o conceito de convênio administrativo, 

no sentido de avença “[...] é instrumento realizado de um determinado e específico objetivo, 

em que os interesses não se contrapõem – ainda que haja prestações específicas e 

individualizadas, a cargo de cada partícipe”. 192 

Ora, as modalidades de execução de serviços ditos estatais encontravam, até então, 

nos contratos, sua maior expressividade, e de outra forma não procedeu a legislação pátria ao 

disciplinar toda a matéria contratual no âmbito da administração pública, negligenciando o 

devido e efetivo amparo ao tema em questão, qual seja, o das figuras dos consórcios e 

convênios administrativos.  

Constata-se que o convênio é verdadeiro acordo de vontades,193 nitidamente diverso 

dos contratos por representar uma convergência de interesses, não aleatórios ou individuais, 

mas públicos com vistas ao atendimento do bem comum, sempre objetivando cumprir os 

princípios norteadores da atuação da administração pública, além da necessária existência de 

resultado comum entre os partícipes.  
                                                           
191 MOREIRA NETO, Diogo de Fiqueiredo. Curso de direito administrativo. 3 ed. revr. atual. e aum. Rio de 
Janeiro: Forense, 1976. p. 118 e 119. 
192 JUSTEM FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos  administrativos. 5. ed. rev. e amp.  São 
Paulo: Dialética, 1998. p. 629. 
193 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parceria na administração pública: concessão, permissão, franquia, 
terceirização e outras formas. São Paulo: Atlas, 1999. p. 177; SZKLAROWSKY, Leon Fredja. Os convênios 
administrativos. In: Boletim de Licitações e contratos. São Paulo: NDJ Ltda., 1990. p. 95; .MEIRELES, Hely 
Lopes. Direito municipal brasileiro. 7.  ed.  atual. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 308; MOREIRA NETO, Diogo 
de Figueiredo. Curso de direito administrativo. 3. ed., rev. atual. e amp. Rio de Janeiro: 1976. p. 46-47; 
GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 5. ed. rev. amp. e aum. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 364-368; 
SOUTO, Marcos Juruema Villela Souto. Licitações e contratos administrativos. São Paulo: Atlas, 1995. p. 359-
362; JUSTEM FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. São Paulo: 
Dialética, 2000. p. 668; ARAÚJO, Edmir Netto de. Convalidação do ato administrativo. São Paulo: Ltr, 1999. p. 
60 e 61. 
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Diante disso, o convênio de cooperação praticado pela administração pública tem, 

por formulação principiológica, um fim materializado no termo firmado pelos anuentes que é 

a realização do interesse público decorrente da sua execução.  

A realização desse objetivo está, pelo termo de convênio, condicionada ao 

cumprimento de determinadas exigências, sendo constante, entre elas, a execução do objeto 

em conjunto. Ora, a inobservância dos meios estabelecidos no termo de convênio, 

especificamente o regime de mutirão para realização do escopo determinado, não configuraria 

um conseqüente desvirtuamento também dos fins pelos quais existe o instituto administrativo 

do convênio de cooperação? A análise material e formal de cada situação prática nos permite 

afirmar positivamente a sua consecução. 

Não se discute aqui qualquer similaridade negocial que, em última análise, conduza 

ao equívoco de conceber a sua identidade ao do contrato.  Possui verdadeira forma de 

convenção194 que, na mais temerária das hipóteses, conduz ao entendimento de concorrência 

de vontades, ou comunhão de objetivos, e reitere-se, resultados comuns. 

Cumpre observar que a convenção tem força normativa obrigatória, acolhendo a 

indicação de Robert Boyer e Yves Saillard: 

 
Convention. Dispositif constituant um accord de volontés tout comme son produit, 
doté d’une force normative obligatoire, la convention doit être appréhendée à la fois 
comme le résultat d’actions individuelles et comme un cadre contraignant les 
sujets.195 
 

Afirma, ainda, Odete Medeaur sobre a natureza jurídica dos convênios 

administrativos serem verdadeiros “tipos de contratos”, formas de contratos sui generis, “ao 

lado de contratos programa e dos contratos de gestão viabilizam a moderna técnica de 

administração concertada”. 196 

Por outro lado, procurou com a conceituação elastecer o campo de atuação dos entes 

de direito público, acolhendo entidades de qualquer espécie, limitando entes de direito 

privado, excluindo, portanto, a atuação de particulares que não estejam devidamente 

constituídos em organização,  nesse ponto de vista, em mera  pluralidade de integrantes. 

                                                           
194 Discorda o Procurador do Estado do Rio de Janeiro Amilcar Motta, acreditando que são sinônimas tais 
expressões: acordos, ajustes e contratos. In: Contratos administrativos e convênios: conceituação e distinção; 
outros atos de natureza convencional. Parecer nº 36/93-AM. Revista de Direito da  Procuradoria Geral do Estado 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,  v. 37, p. 198-211, 1985. 
195 BOYER, Robert; SAILLARD, Yves. Théoria de la régulation l’état des savoir. Paris: La décourvert, 1995. p. 
540. 
196 Citada por  Marcos Juruema Villela Souto em sua obra Licitações e Contratos Administrativos,  p. 360. 
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No que se refere ao objeto do convênio, percebido desde já como um ajuste de entes, 

não manifesta tal nomenclatura precisão que limite o campo de atuação destes pactos. Assim, 

vale a menção de que em se tratando de um acordo no qual não se observará interesses 

contrapostos, o objeto há de ser comum entre os convenentes e ainda, amplo que seja, poderá 

abarcar qualquer prestação que tenha como lastro a finalidade pública. Por conseguinte, pode-

se destacar: obra, serviço, atividade, uso do bem e outros específicos para cada situação de 

interesse público mútuo. 

Para sedimentar o entendimento sobre as largas dimensões do objeto dos convênios, 

além de redimensionar um conceito baseado nas assertivas destacadas no presente trabalho 

vale a lição: o convênio de cooperação é um ato administrativo complexo, modalidade pública 

do gênero acordo, pelo qual entes público, ou estes com os privados cooperam-se para a 

satisfação de um interesse público mútuo, e aqui insistimos, que o resultado será, 

obrigatoriamente, comum. 

 

 

6.2.1.1  Convênio dissimulado 

 

 

É comum presenciarmos a utilização do instituto da cooperação administrativa para 

impedir os procedimentos licitatórios. Este fenômeno que consente uma verdadeira acrobacia 

jurídica para se impor a desobrigação de licitação pública, denominamos de convênio 

dissimulado. 

Indubitável é a fuga das idéias de competição travada isonomicamente entre os 

possíveis licitantes, ferindo a exigência declinada à matéria, presente no art. 37, XXI, da Carta 

Magna, violando frontalmente o princípio da igualdade entre os licitantes, sobremais, a 

licitação visa garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 

proposta mais vantajosa  para a administração.197 

Não obstante, certo de tal conceito, após estudos e observações, o próprio Fernando 

Santana chega a criticar a aplicabilidade efetiva do disposto em sua concepção, no particular, 

quando pontua ser o convênio um acordo de interesses paralelos e comuns, como ato formal 

dispensatório da licitação, ou um verdadeiro contrato, onde se observam interesses 

contrapostos, verificando que em muitas situações o que se vê são “convênios ‘rotulados’ 

                                                           
197 Estes são os objetivos impostos pela Lei nº 8.666/93, estabelecidos em seu art. 3º e demais preceitos. 
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escondendo verdadeiros contratos”.198 Nesse sentido, suspeitou que tal procedimento fosse 

utilizado para obstaculizar o procedimento licitatório, facilitando determinados serviços.199  

A regra licitatória coeva só afasta as formas de cooperação administrativa por não 

existirem interesses opostos, e sim convergentes e iguais. A despeito de quem assim procede, 

utilizando o convênio dissimulado para maquiar o verdadeiro contrato administrativo, sujeita-

se às sanções previstas no diploma licitatório brasileiro, sem prejuízo da responsabilidade 

civil e criminal que o ato ensejar. 

Ademais, evidenciando-se a prática de conduta criminal típica de alguém, à luz do 

delitos e de suas respectivas penas cominadas na Lei nº 8.666/93, para dispensar ou inexigir 

licitação (art. 89), ou ainda, frustar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório (art. 90),200 dentre outras 

previstas, sujeitar-se-ão seus autores, além das sanções penais, à perda do cargo, emprego, 

função ou mandato eletivo. 

A responsabilidade imposta pela Lei Federal das Licitações e Contratos da 

Administração Pública admite a pena aplicável ao crime consumado, em regra, nas hipóteses 

penais já descritas, possibilitando concurso material de crimes quando o agente criminoso 

prática múltiplas infrações penais, interligadas de algum modo, com o intento de proteger a 

moralidade administrativa, a lisura nas licitações e impedir o alargamento das hipóteses de 

dispensa ou inexigibilidade.201 

Mister se faz ressaltar que o Ministério Público Federal tem oferecido regularmente 

denúncia criminal em desfavor dos gestores municipais – Prefeitos - por aplicação de verba 

federal diversa da originalmente pactuada no ato convenial. Em assim agindo, os Prefeitos 

incorrem em desvio de recursos públicos e em enriquecimento ilícito, passivo de instauração 

de ação penal nas condutas insculpidas art. 1º e incisos do Decreto-lei 201, de 27 de fevereiro 

de 1967.202 

                                                           
198 SANTANA, Fernando. op. cit. p. 86 e 91. 
199 Esta mesma advertência é feita por Hely Lopes Meirelles. MEIRELLES. Hely Lopes. Direito municipal 
brasileiro. 7. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 1994.  p. 310. 
200 Sobre essas figuras, respectivamente, podemos registrar os tipos penais delineados pelos art. 89 e 90 da Lei 
8.666/93: “art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as 
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos e multa. 
Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação 
da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público. 
art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo 
do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da 
adjudicação do objeto da licitação: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.” 
201 Cf. GASPARINI, Gasparini. Crimes na licitação. São Paulo: NDJ, 1996. p. 35-37 e 91-99. 
202 A saber os alusivos preceitos do Decreto-lei 201, de 27 de fevereiro de 1967: “art. 1º. São crimes de 
responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do 



 
91 

É bom frisar que não existe razão para tal preocupação se atendidos os requisitos 

mínimos conceituais dos convênios de cooperação.  

 

 

6.2.1.2  Convênio internacional 

 

 

Em um perfil externo existe a cooperação administrativa internacional, em particular, 

o convênio internacional.  

Trata-se de ajuste administrativo em que um dos partícipes seja um ente estatal 

dotado de soberania, ou entre estes e outros entes personalizados com escopo comum na 

direção dos interesses públicos e na área determinada pelos países associados. 

No tocante à natureza jurídica dos convênios, é interessante que se remonte à lição de 

Direito Internacional Público. Para Estados ou entre estes e organismos internacionais, 

reservou a matéria um tratamento próprio a tais acordos.203 Neste particular, os acordos não 

poderiam pautar-se pela disciplina que o direito privado confere aos contratos entre 

particulares. Daí a determinação  da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, na 

qual teria este uma conceituação aproximada de convenção, acordo, ajuste, carta, pacto, 

protocolo, declaração. 

No dizer de Hildebrando Accioly o “convênio, acordo e ajuste, ora se empregam com 

termos genéricos, ora para designar compromissos de importância restrita, posto que o 

convênio sirva também, às vezes, para designar acordos políticos importantes”.204  Por outro 

lado, Celso Duvivier de Albuquerque  Melo identifica convênio como “palavra utilizada para 

tratados que versem sobre matéria cultural ou transporte”.205 

É evidente que os atos internacionais de cooperação são oriundos da manifestação de 

vontade dos países agentes. Por efeito, não podemos confundir convênio internacional com o 

tratado. Este se perfaz como acordo formal internacional concluído por escrito entre Estados e 

                                                                                                                                                                                     
pronunciamento da Câmara dos vereadores: I- Apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em 
proveito próprio ou alheio; [...] III- desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou  verbas públicas; IV- 
empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza, em desacordo com as normas 
financeiras.  
203 Acordos, neste particular, entendido como um gênero. 
204 ACCIOLY, Hildebrando. Manual de direito internacional público. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 121. 
205 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 10. ed. rev. e aum. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1994. p. 177. 
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regido pelo Direito Internacional, ou ainda, “[...] acordo formal concluído entre sujeitos de 

Direito Internacional, destinado a produzir efeitos jurídicos”.206 

 Prescinde ao convênio internacional do respectivo tratado, este visto como 

modalidade de ato jurídico internacional,207 e do protocolo de intenções, este último, 

funcionando como ato iniciador do compromisso que desencadeará os futuros ajustes. 

A atual Carta Magna determina que a competência para tratar de tratados, acordos e 

atos internacionais é do Presidente da República,208 sob crivo do Congresso Nacional.  Por 

reflexo, a conveniência de negociações de ato internacional só pode ser demandada pelo chefe 

do executivo da União. 

Impossível, pois, olvidar que Estados federados ou Municípios realizem um 

convênio com um país estrangeiro que não tenha intermediação da União, por seu Ministério 

das Relações Públicas. Assim, a possibilidade de existência de convênio internacional com 

Estado estrangeiro sem a obediência aos ditames constitucionais designariam sua 

invalidade,209 embora seja uma conduta errônea utilizada. 

As práticas diplomáticas vem sendo cumpridas com respeito ao que foi ajustado e à 

boa-fé dos partícipes, apesar de não existir uma disciplina jurídica reguladora da organização 

do convênio internacional. 

Em adendo, no exame de propostas apresentadas para análise, constatamos, na sua 

maioria, os seguintes documentos que devem ser acostados: a) minuta de convênio 

internacional; b) protocolo de intenções; c) tratado internacional; e d) parecer de consultoria 

jurídica da União. 

O formato do convênio como ato internacional obedece à modelagem estabelecida 

para aqueles meios associativos de cooperação adotados no Brasil, indicado neste trabalho no 

capítulo pertinente para designar os atos de constituição e representação dos partícipes, 

finalidade e objeto da cooperação administrativa, plano de trabalho e cláusulas indispensáveis. 

 

 

 
                                                           
206 REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 1994. p. 14. 
207 ROQUE, Sebastião José. Direito internacional público. São Paulo: Hemus, 1997. p. 46. 
208 Veja-se o art. 84, VIII da Carta Política Federal: “art. 84.  Compete privativamente ao Presidente da 
República: [...] VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso 
Nacional;” 
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6.2.2 Consórcios administrativos 

 

 

A celebração dessas avenças se estabelecem entre entes de direito público, sejam 

estatais, fundacionais e autárquicos com o escopo de execução de objetivos comuns dos 

consorciados. Nesses instrumentos não há do que se falar em partes e sim em partícipes. Aí, o 

único traço distintivo entre o convênio e o consórcio administrativo reside quanto aos seus 

partícipes, pois neste só é admissível entre entes da mesma espécie e nível. 

Essa noção de concórdia se expressa pela própria terminologia de consórcio que 

advém do latim “consortium ou de consors”210 no sentido de aquele que participa ou 

compartilha. É utilizado de forma usual no alemão “Interessengemeinschaft”, no espanhol 

“consorcio”, no inglês e no francês “consortium”, e ainda, no italiano “consorzio”. 

No consórcio público se estabelece um verdadeiro intercâmbio de vontades entre os 

consorciados de direito público, pelo que ensina Gaspar Caballero Sierra:  

 
El consorcio instrumento uma verdadera y auténtica cooperación entre dos o más 
personas de derecho público que por su lado gozam de una competencia o atribución 
principal em lo que concierne a las actividades que aquel entrará a gestionar por 
virtud del intercambio de voluntades dentro de una base estrictamente associativa 
com se ha dicho; competencias que le serán atribuídas al sujeto consorcial según el 
mayor o menor grado de actividade que se le confiera.211 

 

Sobre a participação nos atos consorciais, Dromi revela:  
 

El Estado no es el único dueño y soberano de lo público, pues em la ‘administración 
de lo público’, debem participar, también, [...] los consorcios públicos, [...] para que 
detenten la defesa del interés de algunos que, junto al de los démas, es el interés de 
todos. 212 

 

Pode-se, entretanto, admitir que a característica marcante dos consórcios públicos é 

acordos realizados por entidades estatais do mesmo nível,213 diferentemente dos convênios. 

Após essas considerações distintivas, é de bom alvitre destacar que todas as normas regedoras 

do convênio administrativo aplicam-se ao consórcio administrativo, respeitadas as 

peculiaridades de cada um. 

                                                                                                                                                                                     
209 Essas questões são tratadas conclusivamente por Mirtô Fraga. FRAGA, Mirtô. O conflito entre tratado 
internacional e norma de direito interno: estudo analítico da situação do tratado na ordem jurídica brasileira. Rio 
de Janeiro: Forense, 1977. p. 133. 
210 CONSÓRCIO. In: SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1991.  v. 1. p. 526. 
211 SIERRA, Gaspar Caballero. Los consorcios públicos y privados. Bogotá: Temis, 1985. p. 94. 
212 DROMI. Roberto. Derecho administrativo. 4. ed. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1995. p. 189. 
213 Designa Alice Maria Gonzalez Borges o mesmo sentido. BORGEZ, Alice Maria Gonzalez. RPGE, Bahia, v. 
2, p. 109-113, anual, 1977. 
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Isto nos leva a questão sobremaneira relevante do crescimento dos diversos tipos de 

consórcios públicos existentes no direito italiano, comenta Antonio Azara e Ernesto Eula,214 

ou seja, o consórcio agrário, hidráulico, industrial, para irrigação, de estrada, para uso da água 

e, finalmente, o consórcio administrativo, este espécie do gênero consórcio, tendo como 

escopo geral uma cooperação. Não é sem razão que, ainda, conceitua o consórcio 

administrativo como “associazione di persone giuridiche publiche o di proprietari fondiari 

privati, constituita per provvedere a fini ed interessi di pubblica amministrazione”.215 

Em sua essência, a auto-aplicabilidade dos consórcios administrativos se concentram 

nos Municípios, viabilizando prestações de serviços que um só Município não teria condições 

de proporcionar aos administrados. Assim, os acordos firmados entre Municípios, que se 

comprometem conjuntamente a realizarem empreendimentos,216 como obras, serviços e 

atividades com a finalidade de sanar dificuldades. 

Verdade seja dita, com a implementação de consórcios intermunicipais existe a 

possibilidade de melhor aproveitamento dos recursos humanos, tecnológicos, financeiros e 

orçamentários. A propósito, citamos como exemplo de bons resultados e similitude, os 

convênios realizados no âmbito da saúde, meio-ambiente, cultura e outros de necessidade 

local, podendo integrar dentro daquela região vários Municípios com objetivos comuns de 

interesse público. 

É preciso insistir também no fato de que firmados esses consórcios públicos, a 

transparência dos atos administrativos é notável, pois as decisões exigem um aprofundamento 

das necessidades, possibilitando um acompanhamento efetivo da sociedade nas 

implementações estatais. 

Os recursos para efetivação dos consórcios intermunicipais são oriundos tanto da 

União como dos próprios Municípios integrantes do projeto. No tocante aos resultados desses 

acordos de vontade, observa-se melhores condições de prestação de serviços públicos que 

seriam inviabilizados sem o planejamento direcionado para tal finalidade. 

Os consórcios podem atuar de forma setorial ou regional, a pretensão dos mesmos, 

todavia, variará de acordo com orçamento disponível, necessidade dos cidadãos e recursos 

adequados para consecução dos objetivos comuns traçados, evidentemente, que gravitem em 

torno da competência local, mas que seja tangível ao interesse geral. 
                                                           
214 AZARA, Antonio; EULA, Ernesto. Novissimo digesto italiano. Roma: Vnione Tipografico – Editrice 
Torinese, 1978. v. 4. p. 250. 
215 Ibidem, p. 251. 
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Convém, neste momento, a consideração de que os consórcios e convênios 

administrativos não dependem de autorização legislativa para gozar de existência jurídica, 

mesmo porque inviabilizariam a formalização do ajuste e a sua própria finalidade, além disso, 

persiste a idéia de independência dos poderes preconizada na Carta Magna. 

Não se pode perder de vista que tanto o convênio quanto o consórcio não se 

constituem pessoas jurídicas, posto isso, não contraem direitos e obrigações, portanto, vale  

registrar o posicionamento de Maria Sylvia Di Pietro no que diz respeito a gestão dos 

interesses públicos dessas pessoas jurídicas que integram os consórcios: 
 

A melhor solução é a de criar-se uma Comissão Executiva que vai administrar o 
consórcio e assumir direitos e obrigações (não em nome próprio, já que a Comissão 
não tem personalidade jurídica), mas em nome das pessoas jurídicas que compõem o 
consórcio e nos limites definidos no instrumento do consórcio.217 

 

Impende observar que o tema aqui tratado se refere a uma das formas que a 

administração pública se utiliza para uma melhor prestação de serviços públicos, de forma 

integrada com a finalidade de atingir objetivos comuns de interesse público, enfatizemos, 

entre entes públicos da mesma espécie. 

Nesse passo, caracterizam os consórcios públicos os acordos empreendidos por entes 

de direito público, seja entre Estados, entre Municípios ou entre Autarquias, ao contrário dos 

convênios. Assim, considerados estes traços distintivos, imperioso resgatar que todos os 

princípios e preceitos aplicáveis aos convênios se estendem também aos consórcios 

administrativos aqui considerados. 

 

 

6.2.2.1 Consórcio intermunicipal 

 

 

Usualmente, os consórcios administrativos mais requisitados são os intermunicipais. 

Neste sentido, valem os acordos firmados com a clara intenção de execução de obras, serviços 

e atividades, evidentemente, que se cinjam à competência local, contudo estejam ao alcance 

do interesse geral dos partícipes. 

                                                                                                                                                                                     
216 Tratando-se do assunto, Miguel Marienhoff aduz sobre inúmeras razões que podem determinar os consórcios 
administrativos, sempre revisto de caráter geral. MARIENHOFF, Miguel. Tratado de derecho administrativo. 4. 
ed. actual. Buenos Aires: Abeledo-perrot, 1990. t. 1. p. 508-509. 
217 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parceria na administração pública: concessão, permissão, franquia, 
terceirização e outras formas. São Paulo: Atlas, 1999. p. 186. 
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Destaque maior inquinou a expressão de Hely Lopes Meyrelles sobre os consórcios: 

“com essa cooperação associativa das municipalidades reúnem-se recursos financeiros, 

técnicos e administrativos que uma só Prefeitura não teria para executar o empreendimento 

desejado e de utilidade de todos”. 218 

Acolhe-se como uma intensidade convergentes de esforços de dois ou mais 

Municípios para cumprimento de obras e serviços a todos pertinentes. A finalidade do 

instituto tem firmado o consórcio intermunicipal como instrumento para solução de problemas 

comuns de Municípios, em sua maioria circunvizinhos, com proveito na racionalização de 

serviços e equipamentos em favor das comunidades locais. 

Dessa forma, o consórcio municipal de saúde tem obtido bons resultados. Sua 

implantação permite a construção de hospitais em local previamente estabelecido como centro 

de referência regional, possibilita a aquisição de ambulâncias para os Municípios 

consorciados, e ainda, evita a exposição dos enfermos aos longos deslocamentos às capitais 

em busca de centro especializado e melhores estruturas para internações hospitalares. 

É evidente que os recursos somados dos entes municipais consorciados possibilitam 

uma convergência de interesses locais e diminuição de gastos com vistas a melhoria da saúde 

em determinada região.  Alguns governos estaduais tem encarado como boa alternativa para 

as soluções entre Municípios carentes, principalmente, nos Estados de Minas Gerais e São 

Paulo. 

Bem verdade que certos Municípios por sua carência não teriam, sozinhos, recursos 

para reformarem e equiparem seus hospitais, bem como montar uma estrutura com centros 

especializados para atender à demanda com eficiência, só remetendo aos grandes centros das 

capitais, pacientes com graves enfermidades. 

O maior óbice é a comunhão de interesses quando os chefes do Executivo são de 

partidos políticos opostos, esquecendo que a solução ou minimização dos problemas comuns 

aos Municípios é suprapartidária. Há, em alguns casos, o empecilho referente a sede do 

hospital regional deverá ser acolhida em uma só localidade, preferencialmente, aquela mais 

central com relação aos outros consorciados, gerando desconforto de representantes de entes 

municipais ao ponto de não finalizarem a avença administrativa. 

Por outro lado, suas vantagens se firmam como redutor de gastos e de serviços 

ociosos e a promoção dos serviços comuns com maior eficácia e cobertura, bem como, 

programação orçamentária, prestação de contas  facilitada e oferta de serviços intrincados, e, 

                                                           
218 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 7. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 1994.  p. 311. 
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finalmente, estabelece relação saudável com os Estados-membros e União para repasse de 

verbas. 

Compete observar a relação igualitária e autônoma de cada ente consorciado para 

aderir ou não ao ajuste. Indubitável é o escopo dos consórcios intermunicipais para remoção 

dos problemas, atendidas às peculiaridades das localidades envolvidas no certame. 

O estabelecimento dos consórcios intermunicipais seguem um rito para sua 

instauração. Em síntese, vejamos, os itens principais: 

a) identificação de carências comuns das comunidades locais: torna-se prudente 

um levantamento das dificuldades que assolam à região ou Municípios na busca 

de uma solução comum; 

b) reunião dos representantes dos Municípios circunvizinhos: os Prefeitos 

interessados devem discutir as condições para supressão das deficiências locais 

e o objeto do ato consorcial; 

c) definição do Município sede e forma de contribuição a partir da identificação 

das carências da região: discute-se as cláusulas necessárias para atendimento 

aos interesses dos consorciados; 

d) confecção de estatuto do consórcio intermunicipal: será a norma da avença 

consorcial, tendo como signatário os chefes do Executivo de cada partícipe, com 

posterior remessa e aprovação das respectivas câmaras dos vereadores; 

e) elaboração de minuta de consórcio intermunicipal: deverá conter identificação 

dos entes e seus representantes, definição dos objetivos, obrigações, etapas, 

vigência, cronograma de repasse de verbas e plano de ação; 

f) análise obrigatória de órgão consultivo: imperativa manifestação antecipada das 

Procuradorias dos entes consorciados; 

g) fundação e publicação do consórcio intermunicipal: sugere-se a sua 

transparência nos diários oficiais de cada ente consorciado com vistas a 

manutenir a ampla publicidade dos atos; 

h) formação de junta gestora ou conselho para sua regência: sua organização se 

fará por Conselho dos Municípios partícipes, funcionando como órgão de 

decisão política através dos seus respectivos chefes do Executivo de cada ente; 

Secretaria Fiscal com incumbência de zelar pelos bens e interesses dos que por 

si não o possam fazer, inclusive na parte financeira e contábil; Secretaria 
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Executiva, a nosso ver, faz cumprir as tarefas estabelecidas previamente com 

apoio de representantes dos entes consorciados.  

Inadequado seria esquecer que não existe uma forma pacífica para desenvolvimento 

e organização dos consórcios administrativos concebida pela doutrina pátria. Observamos, na 

prática, alguns consórcios elegerem, de imediato, Presidente e Vice-presidente após a 

aprovação de sua minuta e estatuto, procedendo registro cartorial para obtenção de cadastro 

geral de contribuinte (C.G.C.) e personalidade jurídica, prática da qual entendemos ser 

impertinente à luz do exposto. 

É importante elucidar que a estrutura para desenvolvimento do ato consorcial deve 

ser simples e condensada, com vistas a atender o fim colimado, sem provocar despesas 

exorbitantes e imprevisíveis, para não eliminar o interesse imediato da cooperação na 

conquista de escopo comum, com o mínimo de recursos e gastos. 

 

 

6.2.2.2 Distinção de outros consórcios 

 

 

Faz-se necessário realizar as distinções claras que devem ser traçadas quando se põe 

em xeque não só os consórcios administrativos, como também, os consórcios comerciais.  

Embora apresentem uma similaridade no nome, o ato que enseja os consórcios 

administrativos não se confunde com o consórcio comercial. Enquanto o consórcio 

administrativo, também chamado de consórcio público, submete-se às mesmas regras dos 

convênios administrativos, o consórcio comercial contém base legal no art. 278 da Lei nº 

6.404/76. 

Nesse diapasão, consórcio não é etimologicamente uma união ou associação de 

idéias que encerram os consórcios públicos. Pontuemos que o consórcio comercial é apenas 

considerado como uma forma de agrupamento de empresas para a consecução de alguns 

empreendimentos.  

A despeito da expressão de consórcio utilizada no meio licitatório, Celso Antônio 

Bandeira de Melo firma seu significado: “associação de empresas que conjugam recursos 

humanos, técnicos e materiais para a execução do objeto a ser licitado. Tem lugar quando o 
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vulto, complexidade ou custo do empreendimento supera ou seja do dificultoso para as 

pessoas isoladamente consideradas”.’219 

Adverte igualmente Diogenes Gasparini, ao indicar o conceito de consórcio de 

empresas, como “reunião de duas ou mais firmas que somam capital, técnica, trabalho e 

experiência para participar de certa licitação e, se vencedor, contratar com a administração 

pública a execução do objeto licitado”. 220 

Posto isto, consórcio é a união de empresas com o fito de por em execução objetivos 

de interesse das partes que isoladamente não teriam condições de cumprir o contrato, por 

razões técnicas, de capital ou outra causa importante.  

Daí tem-se que consórcio é estruturado em empresa, e não a união de entes públicos 

ou de um deste com outro de natureza privada (convênio de cooperação). Assim, cada uma 

tem sua responsabilidade contratual, respondendo pelas obrigações, não havendo 

solidariedade entre elas, entretanto, a Lei de Licitações dispõe no art. 30, V, que os 

integrantes dos consórcios responderão pelas ações praticadas na fase licitatória quanto na 

contratual. 

Denota-se que os consórcios comerciais estão sujeitos aos preceitos licitatórios, 

enquanto os convênios de cooperação e os consórcios administrativos não prescindem dessa 

via, em razão da finalidade pública.  

Pode-se admitir, ainda, que os consórcios públicos não prescindem de admissão de 

preceitos da via licitatória, visto que possuem uma finalidade social primária cravada da 

mesma forma que os convênios de cooperação. 

Aí reside a percepção de que o conceito ora trazido de consórcio comercial assenta a 

sua base em empresa e não em união de entes públicos ou de um deste com outro de natureza 

privada (convênio de cooperação).  

Trata-se tão-somente de um meio para a consecução da finalidade pública e 

instrumento de integração de forças com a união de entes públicos da mesma espécie, como 

forma conceitual dos atuais consórcios públicos. 

A partir dessas reflexões sobre as espécies de cooperação administrativa, doravante 

partiremos para análise de sua modelagem formal. 

                                                           
219 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 11 ed. rev. atual. e amp. Malheiros: 
São Paulo: 1999.  p. 423. 
220 GASPARINI, Diogenes. Consórcio de empresas. Boletim de Licitações e Contratos – BLC, São Paulo. p. 
582, dez. 1999. 
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CAPÍTULO 7 

MODELAGEM  FORMAL 

 

 
Sumário: 7.1 Papel das consultorias e procuradorias da pública 
administração. 7.2 Atos de constituição e representação dos partícipes. 
7.3 Finalidade institucional pública e privada. 7.4 Objeto da 
cooperação administrativa. 7.5 Plano de trabalho. 7.6 Clausulas 
indispensáveis. 7.6.1 Identificação do objeto. 7.6.2 Metas a serem 
atingidas. 7.6.3 Plano de aplicação dos recursos financeiros. 7.6.4 
Cronograma de desembolso. 7.6.5 Vigência. 7.6.6 Obrigações dos 
partícipes. 

 

 

Em análise dessa questão, sendo os acordos administrativos uma forma de atividade 

da administração pública, com finalidade específica e própria, distinta de outros pactos do 

direito privado, estes possuem conseqüências e efeitos que lhes são específicos.  

Cumpre observamos, preliminarmente, que todas as singulares características antes 

desenhadas contribuem para traçar o perfil do ajuste administrativo no atual direito brasileiro 

e as suas finalidades que devem alcançar. 

Similarmente, podemos apoiar seus elementos na teoria do ato administrativo, 

enquanto ato jurídico, quando, em geral da doutrina comum na ordem do sujeito, objeto e 

causa (elementos essenciais), como também, sobre o término, condição e modo (elementos 

acidentais).221 

O fundamento quanto à sujeição aos critérios formais acerca dos convênios de 

cooperação e consórcios públicos, tanto estes como aqueles, estão sujeitos às formalidades 

concretas e especiais, estabelecidas pelo próprio direito administrativo e o direito positivo 

pátrio. 

Assim, os textos das formas de cooperação administrativa devem indicar com clareza 

e precisão, sinteticamente: o prelúdio (qualificação dos entes partícipes e seus representantes, 

bem como sua submissão à Lei nº8.666/93 e às outras normas pertinentes), as condições de 

                                                           
221 Cf. OVIEDO, Carlos Garcia. Derecho administrativo. 6. ed. Madrid: Imprenta Provincial Murcia, 1957. p. 
208-210. 
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sua execução (todas cláusulas do ajuste), e finalmente, o encerramento (data e assinatura dos 

partícipes). Diante disso, sinteticamente, podemos indicar os elementos que devem conter os 

atos conveniais: 

a) sujeitos: descrição dos entes participantes e  sua representação legal; 

b) objeto: definição de objetivos recíprocos, sobre o que se pretende; 

c) causa: motivação que conduziu ao ajuste em perfeita concordância com o 

interesse público; 

d) vigência: espaço temporal, contados a partir da data de sua assinatura, com 

expressa previsão ou não de prorrogação, para a execução do plano de trabalho; 

e) condições: estabelecimento de plano de trabalho, compromisso222 dos partícipes, 

liberação,  movimentação e possível restituição de recursos, com a indicação da 

classificação funcional programática e da categoria financeira, acompanhamento 

de execução, controle, prestação de contas, publicação, foro de eleição para 

dirimir qualquer dúvida judicialmente, e outros, se necessários; 

f) fecho: local, data da celebração e assinatura dos partícipes ou seus representantes 

legalmente autorizados e previamente lançados. 

Tal elenco é apenas enumerativo e não finda a possibilidade de inserção de outros 

elementos a depender de condições particularizadas na avença. 

 

 

7.1 Papel das consultorias e procuradorias da pública administração 

 

 

A atividade consultiva tem força vital na análise das formas de cooperação 

administrativa. Todos os órgãos partícipes não poderiam ajustar sem prévia análise por órgão 

técnico especializado. 

                                                           
222 A expressão correta é o “compromisso” dos partícipes. Esta, pois, se estabelece a título de realização ou da 
missão de cada ente no ato associativo convenial ou consorcial. Assinale, ainda, que não se trata da palavra 
“obrigação”, impropriamente utilizada em diversos termos, diante da impossibilidade de aplicação de qualquer 
sanção aos entes envolvidos. 
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Essa atividade consiste em assessoramento técnico, delineando uma atividade 

preparatória à consecução, funcionando o assessor ou o procurador como uma prolongação do 

órgão consultante, a quem assiste permanentemente.223  

A obrigação de submissão do evento ao órgão de consulta é uma realidade em nosso 

direito pátrio. Héctor Jorge Escola explica a necessidade de cumprir com o requerimento das 

consultas científicas e técnicas que devem ser livres e independentes:  

 
La independencia de criterio es requisitio esencial para el correcto funcionamiento 
de los órganos de consulta. La opinión que no se da libremente, según el leal saber y 
entender, no es, verdaderamente, una opinión ni un asesoramiento, sino una simples 
complacencia, que carece de todo valor efectivo.224 

 

Como explicar esta discordância entre a teoria e a prática? Somente podemos 

responder entendendo que o opinamento técnico se refere a situação em concreto, 

constituindo um informe obrigatório à consecução do objeto do ajuste administrativo, e ainda, 

que qualquer manifestação técnica deve ser lavrada livremente com total imparcialidade.  

Por outro lado, utilizando a comparação que nos permite estudar os vários casos 

análogos de uma série, sempre com  propósito de descobrir o que é geral e comum a todos. 

Usando a expressão de Donald Pierson: “Toda ciência, à medida que amadurece, desenvolve 

seu próprio sistema de referência, isto é, uma organização lógica e sistemática de concepções, 

em cada concepção”. 225 

Desse modo, buscando obter respostas e ensinamentos práticos sobre as avenças 

administrativas, firmou-se uma pesquisa, utilizando técnicas de análise de documentos, em 

primeiro passo, especialmente, por pareceres emitidos pela Procuradoria do Estado de 

Sergipe, nos anos 1999, 2000 e 2001, bem como, na observação das atitudes básicas para 

cooperação de entes da administração pública. 

 

 

 

 

 

                                                           
223 LINARES, Juan Francisco. Derecho administrativo. Buenos Aires: Astrea, 1986. p.176. 
224 ESCOLA, Héctor Jorge. El interés público: como fundamento del derecho administrativo. Bueno Aires: 
Depalma, 1989. p. 74-75. 
225 PIERSON, Donald. Teoria e pesquisa em sociologia. 6 ed. São Paulo: Melhoramentos, 1945. p.51. 
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TABELA – QUANTIDADE DE CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO, PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E PERCENTUAL COM RELAÇÃO AO TOTAL – 1999-2001 
Ano Quantidade convênios de 

cooperação 
Quantidade de processos 

administrativos 
Percentual de convênios 

com relação ao total  
(A/B) 

1999 1.478 9.287 15.91% 

2000 402 7.783 5.17% 

2001 419 17.407  2.41% 
Fonte: Procuradoria Geral do Estado de Sergipe (PGE/SE) 
Nota: Dados extraídos do protocolo geral da PGE/SE. 
 

Da estatística dos processos administrativos encaminhados à Procuradoria Geral do 

Estado de Sergipe, por ano e assunto específico, de acordo com a tabela apresentada, 

observamos que no ano de 1999 descreve uma relevante demanda com relação à necessidade 

de instauração de convênios de cooperação, representando aproximadamente 16% (dezesseis 

por cento) da totalidade de todos os processos administrativos concluídos pelo órgão 

representativo do Estado pesquisado, isto é, um número de 1.478 processo de convênios 

administrativos diante de 9.287 processos administrativos gerais.  

Em exame, verificamos que embora esse índice tenha decrescido no ano de 2000, 

ainda assim, a solicitação dos convênios torna-se um presente reclame de feitos da 

administração pública, correspondendo, em sua totalidade, a um percentual aproximado de 

5% (cinco por cento), agora perfazendo um número de 402 processos de convênios diante de 

um teor geral de 7.783 processos administrativos, constatando que nos anos eleitorais há uma 

elevação significativa dos pedidos de avenças administrativas. Ainda, para que se possa 

acompanhar, em 2001 obteve-se a margem 419 análise de atos conveniais perante os 17.407 

seguimentos administrativos, atingindo um taxa aproximada de 2,5 percentual. 

Com isso, constatamos que a realidade de cooperação administrativa impõe formas em 

que são escolhidas as vias alternativas de aplicação do direito formal, determinando um 

sensível acréscimo dos atos conveniais nos anos eleitorais, como também nos períodos 

próximos aos seus pleitos. 

O novo perfil das instituições estatais estabeleceu critérios para formalização destas 

cooperações, através das modalidades de convênios e consórcios administrativos admitidos à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no modelo do art. 241 da atual 

Constituição da República Federativa do Brasil, com modelagem específica.  
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 7.2 Atos de constituição e representação dos partícipes 

 

 

São estipulados por meio de ato formal que consigne seu adorno, consistindo sempre 

em ato vinculado de previsão legal. É necessário, portanto, a prévia aprovação de minuta por 

órgãos consultivos especializados como requisito essencial a sua validade, como já foi 

registrado anteriormente, com análise dos entes participantes do ajuste administrativo e dos 

seus representantes legais. 

A denominação de partes ou sujeitos também pode ser designada ao gênero, nos 

lembra Lourival Vilanova: “Em outros termos, as ‘partes’ da relação jurídica compõe-se de 

um sujeito em face de outro sujeito; de um em face de vários, de vários em face de um e 

vários em face de vários”.226 

A questão do consentimento das entidades participantes é fundamental para sua 

aprovação. Este se manifesta por declaração exteriorizada, mediante assinatura do 

representante legal do ente partícipe. É que o ato de constituição deve declarar que o ente é 

pessoa no mundo jurídico, suas atribuições e missões pertinentes ao objeto avençado .  

Elucidemos que podem realizar a avença convenial qualquer pessoa jurídica que se 

reconheça aptidão legal para ser sujeito de direitos, dentro das respectivas competências 

preconizadas na Constituição Federal, de que decorra a personalidade e seja dotada de 

representação, vejamos: 

a) pessoas públicas estatais de qualquer espécie entre si (União com Estados-

membros; União, Estados-membros e Municípios, União e Municípios; Estados-

membros e Estados-membros; Estados-membros e Municípios; Municípios e 

Municípios); 

b) pessoas públicas estatais e outras pessoas públicas da administração pública 

indireta (União ou  Estados-membros, Distrito Federal ou Municípios com  

Autarquias ou Fundações Públicas); 

                                                           
226 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. rev. atual. e amp. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000. p. 292. 
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c) pessoas públicas de qualquer espécie e pessoas privadas (União ou Estados-

membros, Distrito Federal ou Municípios com Sociedade de Economia Mista, 

Empresa Pública, Sociedades Mercantis, Fundações e Associações). 

Apesar de não haver qualquer restrição a feitura de convênio de cooperação com 

pessoa física, entendemos ser embaraçoso sua consecução, diante do interesse público que 

deve nortear os ajustes administrativo para atribui-lo apenas a um único ser humano.  

Perlustrando o assunto e a natureza dos partícipes, Diogenes Gasparini afirma: “Não 

há necessidade de que tais pessoas sejam da mesma espécie ou que todas sejam públicas. 

Embora seja, assim, dada a natureza administrativa que encerram, é indispensável que, no 

mínimo, um dos partícipes seja pessoa pública”.227 

Registre-se, ainda, que não se pode conveniar órgãos de entes públicos por não 

gozarem de legitimidade e não serem titulares de direito, mesmo porque só serão partícipes, 

pessoas dotadas de personalidade jurídica. Nessa vertente, expressa Celso Antônio Bandeira 

de Melo,228 sendo juridicamente impossível acordos entre órgãos, já que estes não têm 

autonomia, não havendo, portanto, como ampliá-la; são repartições internas de competências 

do próprio Estado, como parcelas dele, não possuindo, por si mesmo, vontades dissonantes ao 

Estado; e continua afirmando que não poderiam existir responsabilidades para os agentes que 

os travassem, pois não têm como travá-los. 

Irrealizável seria a avença administrativa entre órgãos não dotados de personalidade 

jurídica. De outro lado, entende-se que se secretarias ou órgãos de mesmo ente estatal 

pretendem auxílio mútuo deverão patentear suas contribuições em  termo de cooperação 

técnica ou financeira com vistas ao regramento de objeto, condições e obrigações dos 

envolvidos.  

Sobre o órgão na estrutura estatal e como centro parcial de imputação, cumpre-nos 

assinalar a expressão de Lourival Vilanova: “Cada órgão estatal carece de personalidade, 

como ente por si suficiente: o órgão é-o no interior, na estrutura  do Estado”.229 

Alguns preferem denominar legitimidade de competência que detém a autoridade de 

decidir na esfera de suas atribuições e ao seu organismo produzir, inclusive para cooperar 

                                                           
227 GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 5. ed. rev. amp. e aum. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 304. 
228 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 11. ed. rev., atual. e amp. Malheiros: 
São Paulo, 1999. p.152-153. 
229 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. rev. atual. e amp. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000. p. 283. 
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administrativamente. De igual modo, Carlos Garcia Oviedo afirma: “la competencia se refere 

ao organismo productor (Estado, Provincia, Municipio), a la jerarquia del órgano 

(Governador, ver Alcade ou Prefeito), a la materia (educación, sanidad) y al territorio 

(provincia, capital)”.230 

O mesmo ocorre a respeito da discussão suscitada em torno da possibilidade de 

visualizar a competência do partícipe, como requisito específico, já que a idéia de 

legitimidade envolve um critério extrínseco aplicado às regras e atribuições funcionais dos 

poderes, órgãos, funções e entidades. 

Em excelso estudo sobre a natureza dos partícipes, Miriam Cavalcanti de Gusmão 

Sampaio Torres traça o problema no âmbito dos convênios, aceitando a participação de entes 

de direito público e privado, apesar de admitir que “a referência exclusiva a Entes Públicos 

como participantes na órbita constitucional federal fizeram com que parte da doutrina 

solidificasse a idéias de convênios administrativos como atos eminentemente públicos”.231  

Por certo, a identificação da natureza dos partícipes é importante para caracterizar a 

forma de cooperação administrativa. Como se depreende o “convênio administrativo pode ser 

celebrado por Entes Públicos com Entes Privados ou por Entes Públicos entre si, inclusive por 

integrantes”, é o que afirma, ainda, essa autora.232 

No caso de entes públicos devem ser provados sua representação, acostando a cópia 

de diplomação dos respectivos chefes do Executivo, ou seja, Presidente da República diante 

da União, Governadores nos Estados-membros e Distrito Federal e dos Prefeitos nos 

Municípios.  Parece-nos que há situações em que não se opera este rigor quando é público e 

notório o conhecimento da autoridade que autoriza e representa o convênio de cooperação, 

seja a situação do Presidente da República e os Governadores de Estado, amplamente 

destacados. 

É possível, ainda, exigência de dados cadastrais, devidamente comprovados, para 

indicar se a entidade é dotada de personalidade jurídica, seu regular funcionamento, e se sua 

representante legal é legitima.  Por iguais razões, enumeramos documentos, comumente, 

exigidos na análise prévia dos feitos: 

                                                           
230 OVIEDO, Carlos Garcia. Derecho administrativo. 6. ed. Madrid: Imprenta Provincial Murcia, 1957. p. 226. 
231 TORRES, Miriam Cavalcanti de Gusmão Sampaio. Delineamento dos convênios administrativos. Livro de 
Teses – XXV Congresso Nacional dos Procuradores do Estado. Alagoas, Gazeta de Alagoas, p. 391, out. 1999. 
232 TORRES, Miriam Cavalcanti de Gusmão Sampaio. O convênio administrativo de saúde pública. Revista 
trimestral de Advocacia Pública, São Paulo, v.7,  n. 16,  p. 23, out./dez. 2001. 
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a) representação legal: refere-se a comprovação da legitimidade do chefe do 

Executivo do ente estatal. Na hipótese de Município, por exemplo, manifesta-se a 

necessidade de apresentação de ato de diplomação do Prefeito; 

b) declaração de regularidade de débitos de tributos federais, estaduais e municipais, 

bem como, FGTS e INSS: o manuseio destas certidões permitirá a análise de 

ausência de débitos decorrentes das obrigações aludidas para atribuir situação 

regular ao ente partícipe em cumprimento ao regramento licitatório pertinente à 

espécie; e  

c) declaração do ente estatal convenente de inexistência de pendência de prestação 

de contas no âmbito interno e externo, este junto ao respectivo Tribunal de 

Contas: visa o cumprimento dos princípios norteadores da administração pública, 

alceando o controle e a transparência dos seus atos. Alguns Estados, em iniciativa 

singular, como o Estado de Sergipe determinam a proibição da realização de 

convênios com transferência de recursos entre Estado e Municípios em atraso no 

pagamento do funcionalismo público municipal e prestação de contas mensal 

junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, com apoio da Lei nº 4.488 de 

21 de dezembro de 2001. 

Além desses, existindo ajustes administrativos com entidades particulares, ou como 

de forma usual, ocorre com as associações de direito privado, com fins filantrópicos, deve-se, 

além dos já indicados, exigir: 

a) cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ): é o cartão de identificação da 

pessoa jurídica com respectivo número de inscrição e a descrição da  atividade 

econômica. Fica, de logo, a advertência de verificação do responsável pelo ente e 

o disposto no CNPJ, geralmente observando se o número de cadastro de pessoa 

física é idêntico; 

b) representação legal: no caso de associação, é inevitável a junção de ata de 

assembléia geral, designando a diretoria eleita e o estatuto que confirme a 

legitimidade dos seus diretores, patrimônio e os objetivos da entidade; 

c) registro notarial do ente: identificação no devido cartório do ofício do domicílio 

da sede da entidade, designando livro e folhas;  
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d) atestado de funcionamento regular da entidade por autoridade local: existe a 

noção de exame de atividade normal da entidade convenente, no sentido de evitar 

pactos fraudulentos. Na maioria das vezes, é um documento firmado por 

autoridades judiciais e policiais locais que reconheçam seu exercício; 

e) lei que reconhece a entidade como de utilidade pública: geralmente advém de 

norma Estadual, publicada em Diário Oficial do Estado, demonstrando a 

aceitação da comunidade e seus representantes pela respectiva Casa Legislativa; 

f) certidão de inscrição junto ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS): 

se houver repasse de verbas ligados à espécie; 

g) autorização de autoridade pública, indicando disponibilidade orçamentária e 

financeira, na ocorrência de despesa. 

Malgrado a celebração do ajuste principal é possível, se previsto no teor originário, a 

prorrogação do ato convenial. É comum a dilatação do prazo disposto para concretização do 

objeto.  Com efeito, só se adita caso previsto e nem se torna possível a alteração do texto 

inicial já concebido. 

Restou apurado que em caso de análise de minuta aditiva de convênios de 

cooperação – denominados, por alguns, de “termo de re-ratificação” - admitimos acrescentar, 

ainda, as seguintes exigências: 

a) termo de convênio inicial e parecer conclusivo que autorizou sua viabilidade; 

b) demonstrativo de celebração do convênio originário e sua publicação no 

respectivo diário oficial, declarando os entes convenentes, objeto e vigência; e  

c) solicitação de renovação pelos partícipes da avença, estando esta possibilidade 

prevista no termo originário e dentro do prazo estabelecido. 

Essas, portanto, são algumas considerações de ordem prática para análise dos 

processos das formas de cooperação administrativa, envolvendo as atividades consultivas. 
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7.3 Finalidade institucional pública e privada 

 

 

 A regra fundamental, em síntese, é atender o interesse coletivo primário, como já foi 

esclarecido que para as situações concretas seja patrocinado o interesse público geral. Quando 

se fala em necessidade indica envolver a prioridade do administrador público. 

A finalidade assegura a atuação efetiva e uniforme dos escopos colimados por cada 

partícipe dentro dos seus atos constitutivos. Não se pode, assim, por exemplo, admitir que 

uma associação pró-menor ajuste com o Estado um convênio de cooperação que patrocine 

benefícios de idosos, apesar de intrinsecamente possuir um interesse público, é evidente que o 

interesse secundário não se ajusta as suas razões originárias. 

O conceito de beneficência é bem aplicado por Recaredo F. de Velasco Calvo,233 

consoante se designa toda “[...] actividade encaminada a suplir las deficiencias humanas, bien 

por los proprios individuos, o mediante la accion imediata del Estado”. 

As instituições convenentes não podem estar dissociadas das finalidades atinentes à 

administração pública. Adverte Héctor Jorge Escola, dizendo ser função do Estado que: 

 
consiste en una actividade concreta y continuada, práctica y espontánea, de carácter 
subordinado, que tiene por objeto satisfacer en forma directa e inmediata las 
necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado, dentro del orden jurídico 
estabelecido y com arreglo a éste.234  

 

A partir dessa perspectiva, podemos dizer que deve sempre existir o interesse 

primário geral, voltado ao interesse público reflexo na satisfação das necessidades coletivas e 

fins do Estado, bem como, o interesse secundário, este peculiar aos partícipes, sob pena de se 

declarar o pleno desvio de finalidade do ajuste administrativo. 

O exame do motivo do ajuste é questão fundamental que deve ser apreciada. Deve-

se, portanto, perfazer uma avaliação perquirindo-se as causas pertinentes: 

a) Avaliação sistemática: análise de parâmetros dentro do sistema que integra, 

não somente no caso concreto isoladamente. Em uma análise de convênio de combate à 
                                                           
233 CALVO, Recaredo F. de Velasco. Resumen de derecho administrativo y de ciencia de la administración. 2. 
ed. Barcelona: Librería Bosch, 1931. t. 2. p. 94. 
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doenças epidêmicas que participam o Estado e Municípios devem ser apurados os motivos 

gerais e seu embasamento no direito positivo; 

b) Avaliação objetiva: o escopo deve esmerar uma necessidade coletiva, nunca 

particular. É comum visualizar, por exemplo, um ajuste administrativo de uma associação 

religiosa com o Estado, não poderia, por conseguinte, patrocinar criação de instalações 

com destinações diversas através de repasse de verba pública, ou por absurdo que seja, 

prestar contas com notas fiscais falsas. A Secretaria, representante do ente estatal, 

manifestamente tem obrigação de investigar e acompanhar a execução da avença 

administrativa.  

A análise da causa é a razão determinante da constituição do ato, pelo oferecimento 

da problemática à administração. Assim, Carlos Garcia Oviedo235 aduz que a administração 

pública vive constantemente a satisfação das necessidades públicas, razão de sua existência, 

funcionando como gerente dos interesses coletivos. 

Pode acontecer que a finalidade de interesse público, na realidade não ocorra, neste 

caso se produziria um vício de finalidade, afetando o ato emitido e suas condições, expondo 

os responsáveis às penalidades legais, como veremos, oportunamente, no capítulo alusivo ao 

controle de suas formas. 

 

 

7.4  Objeto da cooperação administrativa 

 

 

Sem dúvida alguma, o objeto é variado como a ação dos serviços da administração 

pública para cumprimento de suas finalidades e a satisfação concreta do fim específico de 

suas atividades e dos ajustes administrativos. 

Não há na cooperação administrativa a licitação. Observe-se que onde não existe 

competição será inviabilizado o procedimento licitatório. O curioso, de certo modo, é a 

                                                                                                                                                                                     
234 ESCOLA, Héctor Jorge. El interés público: como fundamento del derecho administrativo. Bueno Aires: 
Depalma, 1989. p. 42.  
235 OVIEDO, Carlos Garcia. Derecho administrativo. 6. ed. Madrid: Provincial Murcia, 1957.  p. 52. 
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tentativa de administradores e seus prepostos em utilizar a cooperação como forma de burlar e 

afastar os certames licitatórios. 

Para que se tenha uma visão explícita, trazemos a comento a ilustração de Diogenes 

Gasparini: “o convênio pode ter objeto qualquer coisa (obra, serviço, atividade, uso de certo 

bem), desde que encarne um interesse público. A sua natureza administrativa impede que o 

objeto apenas consagre o interesse  privado que o partícipe particular deseja  ver prestigiado 

com a ajuda do convenente público”.236 

Ressaltemos, não há dúvida que a remuneração é peculiar aos contratos 

administrativos, como informa precisamente Gaston Jèze:  

 

I. - Dans tout contrat administratif  figurent des stipulations relatives à la 
rémunération  pécuniaire du contractant. Ce dernier ne fournit jamais gratuitement 
les prestations prévues au contrat. II. – La nature de cette rémunération pécuniaire 
n’est pas la méme. Dans le contrat de concession de service public, la rémunération 
pécuniaire de concessionnaire consiste essentiellement dans les ‘redevances’ ou 
‘taxes’ perçues sur le public à l’occasion des prestations fournies par le 
concessionnaire.237 

 

Héctor Jorge Escola ao definir o objeto da administração pública afirma “...tiene por 

objeto satisfacer en forma directa e inmediata las necesidades colectivas y el logro de los fines 

del Estado, su organización no puede ni debe ser outra.”.238  

Mais precisamente, o objeto da cooperação administrativa não pode ser dissociado da 

competência enunciada constitucionalmente ao ente partícipe, sob conseqüência de evidenciar 

grave irregularidade, violação dos princípios da administração pública e prática de ato de 

improbidade administrativa.  

 

 

 

 

 

                                                           
236 GASPARINI, Diogénes. Direito administrativo. 3. ed.  rev. e amp. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 304. 
237 JÈZE, Gaston. Les principes généraux du droit administratif: théorie générale des contrats de 
l’administration. 30. ed. Paris: 1936. p. 543. 
238 ESCOLA, Héctor Jorge. El interés público: como fundamento del derecho administrativo. Bueno Aires: 
Depalma, 1989. p. 71. 
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7.5 Plano de trabalho 

 

 

A preocupação central continua sendo a perseguição do interesse público colimado 

pelos partícipes. A tarefa, indiscutivelmente, torna-se mais fácil com adoção de um plano de 

trabalho. 

Apesar de tão simples e indispensável para o consentimento do ajuste, o plano de 

trabalho tem vida com único escopo de traçar as medidas plausíveis para a conquista do 

objeto avençado e minimizar a possibilidade de seu insucesso. Nesse contexto, podemos 

afirmar que o Plano de Trabalho, nos ajustes administrativos, é a representação escrita de um 

projeto da avença descrevendo sua organização, objetivos, métodos e medidas para a 

execução do empreendimento comum. 

Para tanto, deve-se observar previamente o plano de trabalho, em obedecimento ao 

art. 116, §1º da Lei nº 8.666/93, de existência obrigatória, com os seguintes itens: 

a) descrição e dados cadastrais das entidades e de seus representantes: identificação 

dos partícipes; 

b) identificação do objeto a ser executado; 

c) metas e objetivos visados: é o próprio escopo da avença; 

d) etapas ou fases de execução: ação com seu detalhamento, local de execução e 

administrados beneficiados; 

e) cronograma de desembolso: forma de repasse de recursos e seu cronograma, se 

houver; 

f) previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim, da conclusão das 

etapas ou fases programadas; e 

g) se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os 

recursos próprios para execução do objeto estão previstos. 

Sobre a possibilidade de aditar o plano de trabalho é plenamente possível nas 

hipóteses de indicação de cumprimento das ações ou objetivos, sempre em consenso dos 

partícipes e com justificativa para sua dilatação. Essa prorrogação nunca será realizada para 
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alterar o objeto nem a natureza dos recursos destinados, impondo-se novamente à análise pelo 

órgão consultivo.  

Nada impede, a nosso ver, a possibilidade de alteração do plano de trabalho, desde 

que justificada e sem ofensa ao objeto primitivo, com antecedência de vinte dias do término, 

respeitada a anuência do órgão repassador das verbas públicas.  

É comum o pedido de prorrogação do convênio de cooperação sob a égide de “termo 

de re-ratificação” ou “termo aditivo”, como já, oportunamente, informamos. Vale salientar 

que as terminologias referenciadas na essência não apresentam nenhum diferencial técnico, 

indicando, em verdade, formas de prorrogação dos ajustes administrativos. 

Deve, portanto, indicar todas as etapas que consubstanciam o ajuste. 

 

 

7.6 Cláusulas indispensáveis 

 

 

7.6.1  Identificação do objeto 

 

 

É o conteúdo da cooperação administrativa que deve coincidir com o desejo comum, 

razão pelo qual vai se conveniar ou consorciar. É o desígnio ou ponto de convergência de 

cada entidade que não pode se afastar do interesse público. 

A posição acertada de Juan Carlos Cassagne239 demonstra as peculiaridades de 

direito administrativo em constante processo de adaptação de suas estruturas fundamentais, no 

problema de assentar a atuação estatal e de suas entidades, e suas soluções inspiradores nos 

princípios universais e outros próprios de direito público. 

Uma observação que deve existir é que não basta simplesmente o objeto peculiar de 

cada entidade, mas outros de interesse geral, já que os ajustes administrativos, envolvem 

entidades estatais.  
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7.6.2 Metas a serem atingidas 

 

 

É o marco almejado. Perfaz-se na missão inerente ao instituto escolhido que deve 

conter  uma justificativa pautada em motivos de interesse geral. 

Analisemos que o objeto pode ser um repasse financeiro para atender objetivos 

gerais ligados ao interesse público, e outros secundários pertinentes ao escopo de ajuste. 

Trata-se de descrição detalhada em plano de trabalho de tarefa mútua dos partícipes. 

Acontece de partícipes receberem dos cofres públicos um quantia significativa de 

recursos destinados, por exemplo, à construção de obras de relevante interesse público, e 

terem inobservado o projeto básico, violado, ainda, regras de engenharia e utilizando 

materiais de má qualidade, por fim, gerando inevitável prejuízo patrimonial.  

 

 

7.6.3 Plano de aplicação dos recursos financeiros 

 

 

A administração tem, enfim, uma determinada liberdade na consecução do ajuste, 

todavia não para fazê-lo sem qualquer critério, mas condicionada aos recursos financeiros do 

diploma orçamentário vigente. 

Trata-se da forma de liberação de parcelas para constatação de onde será aplicado o 

dinheiro repassado. A rigor, exemplificadamente, o lugar em que será consignado o gasto com 

compra de material, pagamento de serviços e outros. 

Para tanto, é prudente o estabelecimento de cláusula que determine a ordem de 

desembolso de valores, em caso de repasse de recursos, possibilitando o melhor controle da 

sua utilização. 

                                                                                                                                                                                     
239 CASSAGNE, Juan Carlos. Los principios generales del derecho em el derecho administrativo. Bueno Aires: 
Abeledo-Perrot, 1992. p. 8. 
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O Plano de aplicação de recursos é um documento objetivo que designa os entes 

participantes da forma de cooperação administrativa, registrando, ainda, seu objeto, metas a 

serem cumpridas, as fases de sua execução, especificações das despesas e a correta aplicação 

de recursos financeiros, cronograma de desembolso de valores, se existirem, e finalmente, 

previsão de sua vigência. 

Não podemos esquecer da contrapartida. Em que pese esta denominação, trata-se de 

acanhada parcela de recurso financeiro em que o convenente transfere ao ensejo elaborativo 

dos convênios administrativos. Essa compensação dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e das entidades de direito privado, denominada de contrapartida, poderá ser 

atendida através de valores, de bens ou de serviços, desde que economicamente mensuráveis e 

estabelecidos de modo compatível com a capacidade financeira da unidade beneficiada, com 

os limites percentuais estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), geralmente no 

teor de dez à quinze por cento do total liberado.  

Sem dúvida, aplicando esse critério da contrapartida, apenas alguns convênios de 

cooperação estabelecem a transferência de recursos, que não podem estabelecer uma rotina 

absolutamente inflexível, sob remate de não se efetivar qualquer ajuste. Estando dispensado 

esta participação considerando as condições econômicas e peculiaridades dos Municípios, a 

exemplo aqueles entes locais abraçados pelo Programa Comunidade Solidária. 

Comprova Belmiro Valverd Jobin Castor, quando fala da descentralização das 

estruturas e das bases de um novo modelo de administração pública no Brasil, sugere o 

convênio como instrumento de utilização razoável pela administração pública, afirmando: 

“pode ser considerado ampliado e desburocratizado para possibilitar transferência de recursos 

em blocos, garantindo-se às administrações locais o exercício autônomo de novos critérios 

alocativos”. 240 

Isso significa que a liberação dos recursos ocorrerão em conformidade com a LDO, 

norma anual que regula a elaboração do orçamento da União, e ainda, com o cronograma de 

desembolso constantes no plano de trabalho. É que a seguir veremos. 
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7.6.4 Cronograma de desembolso 

 

 

Quanto aos ajustes de transferência de valores do erário é necessário a indicação do 

valor específico, firmando o programa, projeto, atividade, elemento de despesa do orçamento 

púbico de cada exercício, inclusive fazendo preferencialmente a nota de empenho respectiva. 

É necessário a obediência ao plano de aplicação, na finalidade atribuída ao ajuste e 

outras previamente estabelecidas. 

Existindo repasse de verba fracionada é importante designar a forma de desembolso 

financeiro, atribuindo o pagamento das parcelas vencidas e vincendas ao cumprimento das 

exigências descriminadas que se perfazem geralmente: 

a) publicação de extrato resumido nos diários oficiais dos partícipes; 

b) comunicação de abertura de conta específica em banco oficial indicado para fins 

de repasse dos valores, onde somente serão permitidos saques para pagamento 

das despesas prenunciadas no plano de trabalho ou na aplicação no mercado 

financeiro;  

c) liberação das parcelas vincendas após comprovação de cumprimento das tarefas 

estabelecidas. As parcelas e a forma que estão sendo liberados os recursos em 

data previstas previamente, sempre com respaldo na Lei Orçamentária (LO) 

específica. 

A obrigação para cumprimento do cronograma surge do próprio caráter social das 

verbas públicas destinadas ao interesse geral, cuja a prestação de contas traduz índole 

constitucional241 para seu próprio controle, até mesmo implicando, eventual intervenção 

federal. 

                                                                                                                                                                                     
240 CASTOR, Belmiro Valverd Jobin et. Estado e administração pública: reflexões. Brasília: FUNCEP, 1987. p. 
40-41. 
241 Embasa o expresso nos art. 70, § único e art. 34, VII, d, da atual Carta Política Federal. Veja-se, 
respectivamente: “art. 70.  A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 
União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle -
externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. Parágrafo único.  Prestará contas qualquer pessoa 
física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e -
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária. art. 34.  A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: [...] VII –
 assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: [...] d) prestação de contas da administração 
pública, direta e indireta.” 
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7.6.5 Vigência 

 

 

Estabelece-se aqui o prazo do ajuste. Trata-se de elemento circunstancial temporal, 

expressando o momento de sua promoção e término.  

O lapso temporal para sua vigência não pode ser imposto por qualquer dos partícipes. 

Isto porque não se pode estabelecer imposições entre si, já que todos visam o cumprimento de 

objetivos comuns e as metas específicas de instituição de cada convênio de cooperação. 

O prazo de execução do ajuste deve ser estipulado em item específico na minuta do 

convênio. E só caberá prorrogação, por anuência dos convenentes, mediante solicitação 

escrita e justificada, se estiver consignado seu período. Deve ser previsto claramente a data de 

início e término. 

Existe discussão sobre a possibilidade de sua existência com ou sem prazo. O próprio 

Diogenes Gasparini expressa “o convênio é instituído sem prazo de duração, embora já tenha 

visto termos de convênio em que esse prazo foi estabelecido e, ainda, com sua prorrogação 

prevista”.242  

Em que pese a autoridade do entendimento de que os convênios devem ser 

indeterminados, entendemos que a administração pública deve propor sua determinação, 

prevendo espaço de tempo para sua vigência e cumprimento de seu objeto.  

Como se vê, é importante o registro do prazo nos ajustes, inclusive para patrocinar a 

satisfação do objeto colimado. Ademais, se os contratos administrativos estabelecem esses 

limites, por que os convênios não o teriam? Assim, entendemos ser prudente estabelecer o 

prazo máximo de cinco anos utilizado para os contratos administrativo, aplicando-se, no que 

couber, aos convênios administrativos. 

A jurisprudência brasileira tem firmado entendimento similar para impedir ajustes 

administrativos com prazos indeterminados: “qualquer violação do processo legislativo, pois a 

prorrogação do convênio por prazo de 5 anos observa legislação superveniente, vedando 

                                                           
242 GASPARINI, Diogénes. Direito administrativo. 3. ed.  rev. e  amp. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 306. 
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ajustes por prazo indeterminado [...]. De outro lado, o Poder Executivo para firmar convênios 

com estes jurídicos de direito público não mais está sujeito a autorização legislativa [...]”.243  

A tal respeito, Themistocles Brandão Cavalcanti explica ao perfazer seus 

comentários sobre convênios e acordos: “por serem de direito público, em razão da matéria e 

das partes que neles intervêm, não se deve deixar de aplicar os princípios gerais relativos ao 

contratos”.244 

De qualquer maneira, o prazo estabelecido não se vincularia ao parâmetro indicado 

pelo art. 57 do atual diploma licitatório,245 para afirmar que ficaria adstrito à vigência dos 

respectivos créditos orçamentários, salvo as exceções previstas no mesmo texto normativo 

federal. 

É comum observamos a cláusula de vigência dos convênios com prazo em dias, 

meses e anos, propondo, em regra, sua prorrogação, por igual período. Neste momento, torna-

se importante registrar que não há óbices à dilatação do prazo, desde que haja previsão prévia 

e não executado o objetivo, nada impedindo que sua extinção possa ocorrer a qualquer 

momento por  simples deliberação do partícipes. 

O que não pode acontecer é o termo aditivo alterar a cláusula temporal originária 

prevendo posteriormente sua prorrogação quando antes não previa.  Nesse caso, estaria 

desfeito o ajuste administrativo por excesso temporal, não cabendo seu aditamento. 

É preciso insistir que “[...] em havendo um prazo determinado para a duração do 

convênio, a sua prorrogação poderá ocorrer dentro das condições fixadas no termo que o 

instituiu mediante aditamento ao termo do convênio e desde que haja justificado interesse 

público”.246 

É certo que sua eficácia só estará confirmada pela assinatura dos signatários da 

avença e a publicação do ajuste ou de sua minuta no diário oficial para sua perfeita 

formalização, ficando desobrigado a assinatura de testemunha ao termo convenial, diante da 

presunção de legitimidade e da transparência do ato.  

                                                           
243 RE nº99.063 – Sp. Tel. Min. Djaci Falcão. Boletim de Direito Municial - BDM , São Paulo,. p. 55, jan. 1990. 
244 CAVALCANTI,  Themistocles Brandão. Tratado de direito administrativo. p. 319. 
245 Registre-se os dispositivos da Lei nº8.666/93, também pertinentes aos convênios e consórcios 
administrativos: “art. 57. A duração dos contratos regidos por esta lei ficará adstrita à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: [...] § 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada 
por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. § 3º. É vedado o 
contrato com prazo de vigência indeterminado.” 
246 Boletim de licitações e contratos – BLC, São Paulo, p. 521, mar. 1996. 
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7.6.6 Compromisso dos partícipes 

 

 

Os partícipes são os sujeitos colaboradores do evento. Quanto as suas obrigações 

estas derivam dos desejos consignados no próprio ato coletivo. Um repassa o recurso e outro 

executa o projeto, não podendo existir obrigações de natureza contratual, nem a possibilidade 

de se aplicar uma sanção por desobediência, logo, identifica a afirmação de Herbert L. A. 

Hartem “‘ter uma obrigação’ ou ‘estar vinculado’”. 247 

Mister se faz ressaltar a contribuição de Marçal Justem Filho, afirmando que “ [...] 

no convênio a assunção dos deveres destina-se a regular a atividade harmônica de sujeitos 

integrantes da administração pública, que busca a realização imediata de um mesmo e 

idêntico interesse público”. 248 

Não se confunde com aquelas estipuladas no contrato administrativo, é o que explica 

Gaston Jèze com acerto:  

 

La collaboration du contractant à un service public, ‘volontairement’ consentie par 
un contrat administratif proprement dit, entraîne, pour lui, l’obligation d’exécuter ses 
obligations de manière à ne pas compromettre le fonctionnement régulier et continu 
du service public, mais, au contraire, à le faciliter.249 

 

Impossível, pois, olvidar a definição das tarefas pertinentes a cada partícipe para a 

execução do objeto do ajuste. Deve-se discriminar as competências de entes convenentes em 

cláusulas específicas com vistas a real satisfação das promessas pelos compromitentes. 

 É de bom aviso os partícipes delinearem na norma da cooperação administrativa os 

compromissos gerais e recíprocas, como resultado da própria convergência de interesses e em 

obediência ao direito positivo vigente, mais precisamente às disposições pertinentes previstas 

                                                           
247 HART, Herbert L. A . O conceito de direito. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. p. 234.  
248 JUSTEM FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos  administrativos. 5. ed. rev. e amp. São 
Paulo: Dialética, 1998. p. 629. 
249 JÈZE, Gaston. Les principes généraux du droit administratif: théorie générale des contrats de 
l’administration. 30. ed. Paris, 1936. p. 465. 
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na Constituição Federal, Estadual, Leis Complementares e Ordinárias, bem como, em caso de 

participação de Município a análise de Lei orgânica, e finalmente, os dispositivos ligados à 

Lei nº8.666/93 e suas alterações. 

Torna-se imperativo a execução do objeto da cooperação administrativa, nos diversos 

aspectos licitatórios, contratuais, orçamentários e financeiros, com base no opinamento 

técnico do órgão consultivo específico: 

a) explicar a participação técnica e financeira dos partícipes através de documentos, 

relatórios, publicações e informes, visando dar plenitude ao transparência dos 

atos administrativos; 

b) prever a restituição de eventuais saldos de recursos financeiros, consignando seu 

prazo; 

c) prestação de contas no âmbito interno e externo, neste caso enviando cópia de 

documento alusivo ao evento aos respectivo Tribunal de Contas; 

d) disponibilidade de fiscalização mútua dos serviços de auditagem. 

A precariedade das formas de cooperação administrativa é uma vertente que não gera 

direito adquirido.250 A própria natureza jurídica das avenças que autorizam a denúncia251 

imotivada não pode produzir direito adquirido aos partícipes. 

A busca de dimensão teórica almejada neste capítulo considera, portanto, a 

compreensão dos aspectos formais como maneira imprescindível aos estudiosos e operadores 

do direito para proporcionar uma perfeita integração da noção prática e teórica. Nos 

permitindo, em espaço sucessivo, estudarmos o controle de suas formas. 

                                                           
250 Nesse toar a jurisprudência pátria tem se manifestado denunciado o convênio de cooperação, não há que se 
falar de direito adquirido: STF – RE nº119.256/SP. Boletim de Direito Municipal – BDM, p. 132, fev. 1993. 
TJSP, 1ªCâmara Civil, Ap. nº64.041-1, julgado em 13-05-86, Relator Alvaro Lazarini. 
251 Em breve síntese, Fernando Dias Menezes de Almeida informa, neste particular, em seu estudo sobre as 
novas figuras contratuais no Direito Administrativo, que “não há liames que obriguem os conveniados e 
consorciados a se manterem unidos, podendo o acordo ser desfeito a qualquer tempo”. In: MEDAUAR, Odete 
(org.). Licitações e contratos administrativos: coletânea de estudos. São Paulo: NDJ, 1998. p. 196-197. 
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CAPÍTULO 8 

CONTROLES DAS FORMAS DE COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

 

Sumário: 8.1 Controle interno. 8.1.1 Avaliação de metas. 8.1.2 
Verificação da legalidade. 8.1.3 Análise da aplicação de recursos. 8.2 
Controle externo. 8.3 Alcance do diploma de responsabilidade fiscal. 

 

 

Logicamente não se pretende extirpar os males que afligem as formas de gestão 

associada de serviços públicos, mas minorá-los, identificando seus critérios de execução, 

validade e eficácia. 

É dentro desse espírito que será desenvolvido este capítulo. A propósito, vimos na 

prática que a administração pública apenas se preocupa em analisar o instituto para 

deferimento dos pleitos, sem sequer controlá-los, efetivamente, na sua forma interna. 

 

 

8.1 Controle interno 

 
 

Para tanto abordaremos, inicialmente, o controle interno realizado pela administração 

pública na inteira observância da avaliação de metas, da legalidade e da aplicação de recursos 

públicos à luz do art. 74 da Carta Política Federal.252 

                                                           
252 Veja-se: “art. 74.  Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de 
controle interno com a finalidade de: I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; II – comprovar a legalidade e avaliar os 
resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e -
entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito 
privado; III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres 
da União; IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. § 1º Os responsáveis pelo 
controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao 
Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. § 2º Qualquer cidadão, partido político, 
associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal de Contas da União.” 
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O controle interno é aquele realizado pela própria administração que emanou o ato. E 

já que o órgão controlador tem a mesma natureza daquele que emitiu o ato, verifica-se 

naturalmente, que o controle examina, em regra, também o mérito do ato, com um reexame 

sobre sua conveniência e oportunidade da conduta administrativa. 

A ação desempenhada pelos controles internos não se confunde com a missão 

institucional dos órgãos de controle externo, embora ocorram situações em que suas 

atividades se encontrem bastante próximas e, em alguns casos, sejam, desempenhadas de 

forma conjunta. A principal característica dos órgãos de controle interno é ser parte integrante 

da própria administração e inserir-se na órbita do governo, apesar de demandarem uma maior  

atuação.253  

Em breve incursão didática e à título de melhor clareza, podemos, exemplificamente,  

afirmar que o controle interno pode ser realizado por um órgão do próprio ente estatal 

(controladoria), enquanto que o externo será realizado pela respectiva Corte de Contas dos 

entes conveniados (Tribunal de Contas do Estado). 

Assim, os órgãos de controle interno254 se constituem em importantes instrumentos 

para a verificação dos atos administrativos de índole financeira e orçamentária; sua 

organização de forma adequada, afirmativamente, reduz eficazmente as irregularidades e 

vícios nos atos do administrador, inclusive os convênios e consórcios administrativos. 

Os controladores internos devem ter um espaço de liberdade que permita divergir dos 

administradores públicos sem que venham a ser demitidos ou perseguidos. Atualmente, é 

grande a interação entre os fiscalizadores internos e os órgãos de controle externo, tanto na 

aplicação de normas e técnicas de auditoria comuns, como no apoio dado aos tribunais e 

controladorias. 

 

 

                                                           
253 Observe-se a distinta análise de Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti ressaltando que a  “doutrina mais 
moderna apesar de reconhecer a categoria de atos políticos, mantendo-se fiel a Constituição brasileira e ao 
princípio da plenitude da tutela jurisdicional, defende o controle mais efetivo desses atos”. CAVALCANTI, 
Francisco de Queiroz Bezerra. Breves considerações sobre o controle da função administrativa e a plenitude da 
tutela jurisdicional. Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em direito. Ano 8, n. 8, Recife: Universidade Federal 
de Pernambuco / CCJ / coordenador, João Maurício Adeodato: Universitária da UFPE, 1999. p. 83.  
254 Adilson Abreu Dallari salienta que a necessidade do controle interno e externo: “O controle interno ou 
autocontrole é bastante útil, mas insuficiente, posto que bastante afetado por relações de compadrio e pelo 
espírito corporativista. Sempre deve haver um controle externo da atividade administrativa”. DALLARI, 
Adilson Abreu. Administração no estado de direito. Revista trimestral de direito público, São Paulo, nº 5, p. 35, 
1994. 
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8.1.1 Avaliação de metas 

 

 

Porta-se da apreciação do marco limite dos termos conveniais. A questão da análise 

das metas é de fundamental relevância para o cidadão, o interesse público e as finanças do 

Estado. 

Sob particular domínio, Edgar Guimarães aduz sobre o controle do fim a ser 

alcançado na gerência associativa de serviços públicos pelos coevos convênios e consórcios 

administrativos: 

 

O novo modelo de Administração, dito gerencial, repercute no controle dos atos da 
Administração Pública. O Estado retira-se paulatinamente da execução das 
atividades públicas. Portanto, incumbi-lhe tão-somente neste novo modelo a 
fiscalização e o controle da prestação desse serviço, e especialmente o controle do 
resultado da prestação desse serviço. Ou seja, pretende-se com a reforma da 
Administração pública controlar a eficiência do resultado, o fim a ser alcançado.255 

 

A verdade é que por meio do exame dos sinais balizadores e das cláusulas 

demarcadas nas avenças administrativas, o Estado desempenha suas atividades de fiscalização 

e revisão,256 como elementos básicos do controle interno. 

O controle das metas se apresenta, portanto, em novos paradigmas, privilegiando o 

exame dos resultados conveniais. Pertinente, a aplicação dos ditames legais concernente à 

espécie e a manutenção do interesse público que não podem ser afastados de qualquer avença 

administrativa. 

 Aditando o exposto, colacionamos a afirmação de Angela Cassia Costaldello em 

estudo sobre o desvio de finalidade: “o convênio praticado pela administração tem formulação 

principiológica e por lei, um fim materializado no termo firmado pelas partes, que é a 

realização do interesse público decorrente de sua execução”.257 

                                                           
255 GUIMARÃES, Edgar. Controle das licitações públicas. São Paulo: Dialética, 2002. p. 18. 
256 Não se pode olvidar a expressão de Juan Carlos Cassagne sobre a confirmação como forma de revisão: “De 
acuerdo a la amplitud del concepto de confirmación se trata de la especie más importante de saneamento o 
convalidación del acto administrativo”. CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho administrativo. Buenos Aires: 
Abeledo-perrot. p. 201. 
257 ILC, São Paulo, n. 71, p. 4, jan. 2000. 
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Destarte,  a gestão dos recursos públicos muitas vezes acaba por servir àqueles 

interesses pessoais − eleitorais, particulares etc. − titularizados pelos ocupantes de cargos 

públicos, tornando difícil a solução de problema, que voltam sempre para os cidadãos, 

especialmente os mais carentes da atuação célere, responsável e saneadora do Poder 

Público.258 Portanto, é fundamental a prestação de conta, o que traduz, em termos simbólicos, 

o ápice da atividade de controle externo exercido pelos Tribunais de Contas, por ser órgão 

técnico, ameniza o teor político dos atos da administração pública. 

 

 

8.1.2 Verificação da legalidade 

 

 

A administração pública tem o dever de realizar suas funções em obedecimento aos 

limites legais. A sua atividade é reconhecida a todos os entes da pública administração, 

incluindo aquelas alusivas à gestão associada de serviços públicos, na forma dos convênios e 

consórcios administrativos. Para efeitos de controle, não importa a qualidade do partícipe do 

ato convenial ou consorcial, mas sim a fiel observância dos princípios inscritos no art. 37 da 

Constituição Federal.259 

Os atos praticados vêm revestidos dos atributos da presunção de legitimidade, 

imperatividade e auto-executoriedade. A pública administração pratica atos de gestão com 

evidente comprometimento do interesse público e do princípio da legalidade.260 

Reconhece-se a essa administração a possibilidade ampla de revisão, tanto do mérito 

do ato, quanto da sua legalidade. Já ao Judiciário, no exercício do controle externo, só é 
                                                           
258 ROCHA,  Carmen Lúcia Antunes. Improbidade administrativa e controle das finanças públicas. Boletim de 
direito administrativo - BDA, São Paulo, p. 924, dez.2000.  
259 Observe-se: “art. 37.  A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] § 1º A publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos. [...] § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e 
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.” 
260 Sobre o assunto, Celso Antônio Bandeira de Melo acrescenta: “Assim, princípio da legalidade é o da 
completa submissão da administração às leis. Esta deve tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em 
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possível invalidação quanto à ilegalidade. Temos assim uma distinção dos motivos extintivos 

dos convênios e consórcios administrativos, disto decorrendo sua cessação, sem qualquer 

satisfação dos partícipes que não observarem regramento referente, por ausência de vínculo 

obrigacional.  

É necessário atentar que a revogação se dá pela análise de conveniência ou 

oportunidade, por conseguinte, somente aqueles que emitiram o ato, ou seja, os partícipes, 

podem revisá-lo, com anuência uns dos outros, sob estes aspectos. Assinale, ainda, o 

acréscimo de Miguel Áncel Berçaiz que sustenta: 

 
la revogación por razones de oportunid o conveniencia reponde a motivos de 
correcta administración para la mejor satisfacción del inerés público. Estamos em el 
campo del álea administrativa, del hecho de la Administración.261 

 

Já a anulação ocorre por não atendimento dos requisitos que revestem o ato de 

legalidade, e então tal revisão é acometida tanto a quem produziu o ato, sejam os entes 

concedentes ou convenentes, como ao Judiciário. A anulação será oriunda de defeitos que 

tornem o ato convenial ilegal.  

Diante disso, é imperativo sabermos em que consistem os vícios que definem tão 

significativa conseqüência aos ajustes conveniais e consorciais. Para compreendermos os 

vícios, é válido iniciarmos pela verificação da perfeição e a conseqüente validade do ato 

administrativo.  

Um ato será perfeito quando for cumprido todo seu procedimento formador, 

enquanto que a sua validade ocorrerá na obediência dos dispositivos definidos em lei. Os 

vícios, então, originam-se, respectivamente, do não atendimento do ciclo de sua constituição e 

da sua incompatibilidade com as normas cogentes. 

Vejamos alguns itens proibidos nos convênios que se utilizados impõem sua nulidade 

e responsabilidade do agente, sejam em suas cláusulas ou qualquer condição instrumental que 

autorizem:262 

                                                                                                                                                                                     
prática.” MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 11. ed. rev. atual. e amp. São 
Paulo: Malheiros, 1999. p. 59. 
261 BERÇAITZ, Miguel Ángel. Teoría general de los contratos administrativos. 2. ed. Buenos Aires: Depalma, 
1980. p. 499. 
262 Procuramos, com vistas a facilitar a compreensão, compartimentar, por assunto, as vedações listadas no art. 8º 
da Instrução Normativa nº de 15 de Janeiro de 1997, publicada no DOU nº22 de 31.01.1997.   
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a) realização de despesas: fora da vigência convenial ou gastos a título de taxa de 

administração, de gerência ou similar, bem como com taxas bancárias, com 

multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou 

recolhimentos fora dos prazos; e ainda, com publicidade, salvo as de caráter 

educativo, informativo ou de orientação social das quais não constem nomes, 

símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 

servidores públicos; 

b) utilização dos recursos: com finalidade diversa da estabelecida no respectivo 

termo, ainda de caráter de emergência, ou sua transferência para clubes, 

associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres ou instituições 

privadas com fins lucrativos; inclusive a vedação aos agentes públicos, servidores 

ou não, nos três meses que antecedem os pleitos eleitorais263 de realizar 

transferências voluntárias de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos 

Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os 

recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de 

obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a 

atender situações de emergência e de calamidade pública; 

c) alteração do prazo: sem previsão de prorrogação no termo originário; 

d) mudança do objeto: aditamento com intuito de alterá-lo, ainda que em sua forma 

parcial, da finalidade definida no plano de trabalho, também, pela alteração de 

suas metas preestabelecidas, por outra forma, quando o partícipe está em falta 

com outros convênios ou situação irregular com administração pública; 

e) gastos diversos: de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer 

espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de órgão ou 

de entidades da administração pública federal, estadual, municipal ou do Distrito 

Federal, que esteja lotado ou em exercício em qualquer dos entes partícipes; 

Vimos, pois, um rol enumerativo de defeitos graves que invalidam os atos 

conveniais. Quer nos parecer que a ilegalidade dos casos trazidos a exemplo, não se resumem 

à inobservância das normas referentes a matéria, mas abrangem a necessidade de atendimento 

                                                           
263 Proibição tendente a não afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, 
consignada no art. 73, VI, letra a, da Lei nº 9.504 de 30. 09.1997. 
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a todos os princípios informadores da administração pública e a todos os elementos 

constitutivos dos atos administrativos. 

Dos atos conveniais ou consorciais nulos não se originam direitos, visto que 

decorrem de associação em que um só ente não poderia realizar, unindo-se, em colaboração, 

para desfecho comum, diferentemente dos contratos administrativos, como já comentamos no 

capítulo próprio em que estabelecemos suas distinções.  

A todos os atos se impõe a legalidade como condição para sua validade e eficácia. 

Em outra visão, a revogação se estabelece como desfazimento de um ato válido e eficaz por 

outro ato administrativo, pelas razões de mérito. Os motivos que levam a sua revogação estão 

ancorados na inconveniência e inoportunidade do ato ou da situação gerada por ele. É o 

resultado de um reexame que conduz à conclusão da sua inadequação ao interesse público, 

uma correção de rumo, uma revisão de sua atuação. 

É por isso que a pública administração está sujeita ao controle interno e ao controle 

externo jurisdicional. Este último aplicado através dos vários remédios para anulação dos 

convênios e consórcios, disponibilizados pela Constituição Federal, restringem-se ao controle 

da legalidade do ato pactual impugnado.  

Contudo, compreende-se que ao Judiciário competirá sempre a atenção ampla, tendo 

como objetivo a defesa do interesse público, perquirindo a lisura e correção de atos que 

possam estar “fantasiados” dos requisitos de validade e eficácia, mas que escondem 

pretensões que não se coadunam com os propósitos da moralidade e finalidade da 

administração pública. 

Por tudo exposto, impõe-se à certeza da necessidade e correção dos instrumentos de 

controle das formas de cooperação administrativa, para que operem com plena validade e 

eficácia, em atendimento aos requisitos previamente estipulados, sem os quais se causará 

abalo ao ato convenial editado.  
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8.1.3. Análise da aplicação de recursos 

 

 

A aplicação dos recursos públicos por meio das formas de cooperação administrativa 

obriga seus partícipes às cláusulas dos termos conveniais. O que se deseja é garantir o que foi 

ajustado em cada avença administrativa, respeitando o interesse público e a consolidação das 

regras de finanças públicas. Dentre essas, algumas são de natureza obrigatória, como as que 

determinam o impedimento da utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida 

no objeto do convênio, fruto da forma associada de serviços públicos, bem como a 

classificação funcional-programática e econômica da despesa.264 

No dizer sempre expressivo de Jean Rivero, cotejamos sua lição sobre a organização 

do serviço público: 

 
Do ponto de vista financeiro, o serviço não tem nenhuma individualidade. Os 
créditos necessários ao seu financiamento estão inscritos no orçamento geral das 
despesas da colectividade. Se ele obtiver receitas, estas confundem-se na massa das 
receitas orçamentárias, que hão-de servir de base ao conjunto de despesas.265 

 

Diante dessa realidade, cabe aos partícipes o fiel cumprimento dos programas e dos 

convênios, assegurando a gestão dos recursos públicos repassados em consonância ao objeto 

colimado. 

Erige-se, nessa perspectiva, a freqüente ocorrência de desvio da finalidade de 

recursos alocados a estas áreas, onde o  controle interno da fidelidade funcional se fará por 

meio de levantamentos, prestações ou tomadas de contas266 de todos os responsáveis por bens 

ou valores políticos.  

Luis Emygdio da Rosa Júnior analisando a despesa na esfera pública e privada 
afirma:  

 
o exame da despesa pública deve anteceder ao estudo da receita pública, pois não 
pode mais ser compreendida apenas vinculada ao conceito econômico e privado, isto 

                                                           
264  Cf.  IN/SFN nº. 03, subitens 13.8 e 13.9 e TCU, Proc. 279.126/91 – Convênio – desvio de 
finalidade – sanção. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 192, p. 340, abr./jun. 1993. 
265 RIVERO, Jean. Direito administrativo. Coimbra: Almedina, 1981. p. 513. 
266 Trata-se de interpretação de documentos e registros pelo ponto de vista técnico, legal e principiológica 
prestado pelo convenente, recebedor do benefício, ao ente público concedente. 
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é, que a despesa deva ser realizada após o cálculo da receita como ocorre 
normalmente nas empresas particulares.267 

 
Em conceito clássico de despesa pública afirma Aliomar Baleeiro: "aplicação de 

certa quantia, em dinheiro, por parte da autoridade ou agente público competente, dentro de 

uma autorização legislativa, para execução e fim a cargo do governo”.268 

Não há dúvida que a despesa integra o orçamento para desígnio das funções 

elementares. Deve-se, portanto, analisar a sua correta aplicação em busca de harmonia e 

equilíbrio das receitas e despesas, evitando a malversação do erário. 

Até porque a despesa pública só pode ser realizada com autorização, na forma 

respeitante aos preceitos da Carta Política Federal,269 implicando em crime de 

responsabilidade às autoridades públicas que desobedecerem a restrição legal. 

Saliente-se que o orçamento permite a visualização comparativa de receitas e 

despesas da administração pública, em perfeita demonstração de organização e método.  

Nesse raciocínio, não podemos esquecer que outros documentos, além do orçamento público, 

permitem visualização de parâmetros financeiros, assim como: balanço patrimonial e da 

execução do orçamento, prestação de contas e outros. 

E não são poucas as suas formas violadoras. Assim, à guisa de indicação, citaremos 

algum aspectos legais que comumente são atingidos: 

a) as despesas públicas previamente empenhadas,270 por agente competente, sob 

autorização orçamentária ou em créditos adicionais especiais e extraordinários, por 

via de decreto do chefe do executivo; 

                                                           
267 ROSA JUNIOR, Luis Emygdio. Manual de direito financeiro e direito tributário. 11. ed. atual. e 
aum. Rio de Janeiro: Renovar, 1977. p. 23. 
268 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 15. ed. rev. e atual. por Dejalma de 
Campos. Rio de Janeiro: Renovar, 1977. p. 24. 
269 É o que diz expressamente o art. 165, §8º e 167, I, II, V, VI, VII e X da Carta Magna: “art. 165.  Leis de 
iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I – o plano plurianual; II – as diretrizes orçamentárias; III – os 
orçamentos anuais. [...] § 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à 
fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e 
contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. art. 167. São 
vedados: I – o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual; II – a realização de 
despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais; [...] V – a 
abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos 
correspondentes; VI – a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de 
programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa; VII – a concessão ou 
utilização de créditos ilimitados; [...] X – a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, 
inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para 
pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios;” 
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b) a classificação adequada dos créditos e das despesas.271 É comum verificar a 

classificação imprópria das despesas e sua categoria econômica. Assim, a despesa 

corrente é aquela que mantém o serviço público em atividade contínua, ao passo 

que a despesa de capital é que integra o patrimônio estatal, cujo propósito é de 

criar bens de capital; 

c) confusão entre auxílio e contribuição, respectivamente, o primeiro, já vem 

direcionado para entidade beneficiária, no próprio orçamento, enquanto que o 

segundo, deriva de lei especial,272 destinada a atender despesas de investimento ou 

inversões financeiras de outras esferas de governo ou de entidades privadas, sem 

fins lucrativos; 

d) divergência do objeto avençado com o elemento de despesa. Lembramos, por 

exemplo, o uso da subvenção social273 para fins não compatíveis. A subvenção 

social atende somente ao estímulo de serviços de assistência social, saúde e 

educação, em suplementação à iniciativa privada ou pública, sem finalidade 

lucrativa, não podendo ser aproveitada para moradia, desporto e outros fins; 

e) alteração da fonte de recurso na vigência do ato convenial. Cada despesa tem uma 

codificação dentro da classificação orçamentária, para que haja indicação de sua 

categoria econômica, fonte, elemento, sub-elemento, item e sub-item, estas 

devendo estar em consonância com objeto do convênio; 

f) anulação imprópria de empenho, deixando de utilizar a verba pública no objeto 

preestabelecido ou em totalmente diverso do ajustado. 

É comum vislumbrarmos em análise das cooperações administrativas, o repasse de 

verbas, fatos supervenientes, geralmente condicionando créditos adicionais que só podem ser 

realizados por decreto específico.  
                                                                                                                                                                                     
270 É importante não confundir o empenho da despesa com a nota de empenho, respectivamente, o primeiro 
funcionando como lançamento do crédito com vistas ao pagamento de obrigação da administração pública, e o 
último, subsistindo para materialização ou formalização do próprio empenho. Enfim, sinteticamente, podemos 
afirmar que a nota de empenho é o instrumento para materialização do empenho da despesa. Ver o art. 60, §1º e 
2º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
271 “art. 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da 
despesa, até onde for possível. [...] art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. §1º. Em 
casos especiais, previstos na legislação específica, será dispensada a emissão de nota de empenho. §2º. Será 
feito por estimativa o empenho da despesa cujo o montante não se possa determinar.   
272 Ver o art. 13 e 21 da Lei nº4.320, de 17 de março de 1964. 
273 Segundo Fernando Garrido Falla, a subvenção “abarca todo tipo de auxilio económico directo o indirecto 
otorgado por la Administración.” FALLA, Fernando Garrido. Tratado de derecho administrativo. 9. ed. Madrid: 
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Indubitável é que a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) compreenderá as metas e 

prioridades da administração, como forma de orientação de caráter anual para feitura do 

orçamento, 274  funcionando como marco nos convênios com repasse de verbas, na forma do 

art. 65, §2º da CF. Há, também, em alguns casos, a não observância de Plano Plurianual 

(PPA), isto é, convênio administrativo que ultrapasse dois exercícios orçamentários, como 

obras ou construção de instalações físicas, por exemplo. 

Essas são as hipóteses censuráveis mais freqüentes nos atos conveniais, 

demonstrando, com clareza, a real necessidade de conhecimento dos ditames do regramento 

orçamentário brasileiro, ou seja, a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

 

 

8.2 Controle externo 

 

 

Interessante é também verificar outro ponto que torna imperiosa a argüição: Como 

fica o controle desses institutos de cooperação administrativa? Entende-se aqui que ao 

Tribunal de Contas recai controle externo da esfera administrativa. Nessa qualidade, como 

não há a formação de uma pessoa jurídica a quem se destine, tal mister, o repasse de verbas e 

a fiscalização de quem o recebeu. Atua, com efeito, nesta esfera de controle, o parlamento, 

como corolário do próprio mandamento constitucional.275 

Cabe também, ainda nesse aspecto, a atuação de entidades civis como regula a 

própria Lei nº 8.666/93, bem como dos cidadãos. Portanto, cumpridos os reclames de ordem 

legal, associações, cidadãos e Ministério Público poderão atuar através de ações destinadas a 

estes grupos, para maior efetividade do controle jurisdicional sobre a atividade desenvolvida 

pelos convênios e consórcios administrativos. 

O controle externo se perfaz pelo Poder Legislativo através dos seus Tribunais de 

Contas e pelo Poder Judiciário, mediante amplos meios jurídicos de contenção de ilegalidade, 

ou seja, pela interposição de “writs” constitucionais e outras ações admitidas pelo direito. 

                                                                                                                                                                                     
Tecnos, 1991. v. 2. p. 289.  Diferentemente, em nosso pátrio direito, devemos examinar o art. 12, §3º, I  e art. 16 
da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
274 ROSA JUNIOR, Luis Emygdio. Manual de direito financeiro e direito tributário. 11. ed. atual. e 
aum. Rio de Janeiro: Renovar, 1977. p. 93. 
275 Cf. “art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: [...] X – fiscalizar e controlar, diretamente, 
ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;” 
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Cumpre destacar a contribuição de Antônio Roque Citadini ao afirmar sobre “a 

existência de um órgão controlador externo é um indicativo seguro do grau de democracia em 

que vive o país e quanto mais estáveis forem as instituições de Estado, menos será o 

desempenho do órgão de controle”.276 

O controle externo é exercido pelo Tribunal de Contas auxiliado pelo Poder 

Legislativo. O Tribunal de Contas não exerce jurisdição civil ou penal, de competência 

exclusiva do Poder Judiciário, é um colegiado administrativo, composto por pessoas de 

notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração 

pública que, preenchendo os demais requisitos constitucionais exerce a função contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União ou dos Estados e Municípios, se 

for o caso, por delegação das respectivas  Casas Legislativas ou por iniciativa própria. 

 

Consideramos controle externo como pó contrasteamento externa corporis, efetuado 
por poder diverso do controlado, diretamente ou com o auxílio de órgão preposto, 
cujo objeto consiste na verificação da legitimidade e/ou supervisão político 
administrativa. Assim, no controle externo jurisdicional, presencia-se 
exclusivamente a verificação de legitimidade (constitucionalidade e legalidade), ao 
passo que o controle externo legislativo ou parlamentar abrange tanto a legitimidade 
como a supervisão político administrativa, com preponderância programático-
orçamentária e realce para o controle de mérito e de resultados.277 

 
 

Tende este trabalho, a remontar um tratamento similar ao dispensado aos contratos, 

com as necessárias ressalvas que apartam ambos acordos. Sendo assim, perscrutando desvio 

de finalidade na utilização de objeto absolutamente ilegal, como, por exemplo, delegação de 

competência onde não há lugar, esta perpetuaria uma invalida avença administrativa.  

Assinalemos, também, a responsabilização dos partícipes dos convênios e consórcios 

administrativos por danos causados a terceiros, em vista de sua má gerência ou execução. 

Nesse sentido, aos atos associativos que formaram uma comissão ou junta para a execução da 

obra ou serviço, seriam tais gerentes responsabilizados pelos resultados nefastos de sua gestão 

tanto à administração pública quanto aos danos causados a terceiros, independente dos 

partícipes.  

                                                           
276 CITADINI, Antônio Roque. Controle externo da administração pública. São Paulo: Max Limonad, 

1995. p. 21. 
277 GUALLAZI, Eduardo Lobo Botelho. Regime jurídico dos tribunais de contas. São Paulo: LTR, 
1992. p. 34. 
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Percebe-se, entretanto, que a matéria não é fartamente disciplinada o que remonta à 

idéia de uma elaboração jurídica sobre a atuação, gerência, responsabilidade e, em vista de 

danos  relevantes causados, sua possível criminalização.278 

Resta saber o alcance da Lei de responsabilidade fiscal diante da gerência das formas 

de cooperação administrativa. 

 

 

8.3 Alcance do diploma de responsabilidade fiscal 

 

 

Passamos, no presente trabalho, a enfrentar as hipóteses de aplicação da nova Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) nos convênios de cooperação e consórcios públicos.  

Vale salientar que a administração pública percorreu um caminho penoso e árduo até 

chegarmos a sua consecução legal. 

Nessa vereda, a Lei Complementar nº101/2000 teve gênese para normalizar a gestão 

administrativa dos recursos públicos, ou seja, o correto emprego do dinheiro público. Ela trata 

das transferências voluntárias, em feitio regulamentador do artigo 167 da Constituição 

Federal: 

 
art. 167.  São vedados: [...] X – a transferência voluntária de recursos e a 
concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos 
Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com 
pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.279 (grifo nosso) 

 
 
Entende-se, assim, por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de 

capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que 

não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de 

Saúde, conforme designa o art. 25 da norma complementar em estudo. 

                                                           
278 A respeito da criminalização, serão levados em conta os ditames já proclamados pela Lei nº8.666/93, no que 
couber aos convênios e consórcios administrativos, bem como a disciplina de matéria que envolva a 
administração do erário, improbidade administrativa e os reclames da nova Lei de responsabilidade fiscal, que, 
em última análise, mescla a atividade do gestor com a observância das regras que embasam a administração 
pública e seus princípios norteadores. 
279 BRASIL. Constituição da república federativa do brasil. 27. ed. atual. e amp. São Paulo: Saraiva, 2001.p. 
105. 
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Paira, contudo, indagar o que representa o diploma legal de responsabilidade de 

gestão fiscal para os entes Federados e sua recepção diante dos atos conveniais? Encontra-se a 

resposta analisando o próprio artigo 1º, parágrafo lº, de sua Lei. Senão, vejamos: 

 
art. 1º. [...] § lº. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre 
receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de 
receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas 
consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, 
concessão de garantia e inscrição em Restos a pagar. 
 

 
Por sua vez, o teor, acima apresentado, conduz-nos que as ações administrativas 

devem ser transparentes, equilibradas, planejadas, gerenciadas de tal forma que leve aos 

menores riscos no uso coerente do dinheiro público. 

A respeito das transferências voluntárias, cabe destacar o entendimento de Ives 

Gandra e Carlos Valder: 

 
Por isso mesmo é que a transferência é denominada voluntária, o que não seria 
adequado se decorresse de imposição da Constituição ou da lei. Assim, ficam 
fora do conceito, por exemplo, as transferências efetuadas com base nas normas 
constitucionais que tratam da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162) e os 
recursos para a seguridade social, inclusive os destinados ao Sistema Único de 
Saúde, bem como qualquer outro recurso cuja transferência seja imposta pela 
Constituição ou por lei. (grifo nosso) 280 

 
Resta-se inquirir sobre a necessidade de admissão dos instrumentos conveniais para 

realização das transferências voluntárias? A resposta se encontra patentiada na reflexão do art. 

25, parágrafo 1º e seus incisos, bem como pela ausência de imposição legal para a sua 

formalização. Tal ponderação, ratifica-se com o posicionamento de Angela Cristina Pelicioli e 

Maria Sylvia Zanella de Pietro, ambas, admitindo a exclusão dos convênios e consórcios 

públicos das transferências voluntárias, pois na forma de cooperação, estas têm o fito de 

atender aos serviços públicos, com melhor qualidade e rapidez.281 

As razões do veto e de sua obrigação, colacionadas por Carlos Pinto Coelho Motta, 

esclarecem a alusão referenciada: 

 
[... ] a exigência de convênios em lei complementar inviabiliza futuras experiências 
de simplificação de procedimentos no âmbito da administração pública, em 

                                                           
280 MARTINS, Ives Gandra da Silva; NASCIMENTO, Carlos Valder do. Comentários à Lei de responsabilidade 
fiscal. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 171. 
281 Cf. PELICIOLI, Angela Cristina. Guia prático da aplicação da lei da responsabilidade fiscal. São Paulo: 
LTR, 2002. p. 202; Maria Sylvia Zanella de Pietro. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; NASCIMENTO, 
Carlos Valder do. Comentários à Lei de responsabilidade fiscal. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 171. 
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programas onde o instrumento mostra-se progressivamente dispensável ou 
substituível por outros mais modernas e eficazes. 

 
No que respeita o bojo da questão, temos uma ressalva, qual seja, para que se afirme 

pela exclusão ora destacada, enxerga-se o veto presidencial para formalização de convênio de 

uma maneira setorial, ou seja, como invibializador dos Programas nas Escolas, com o devido 

respeito, entendemos existir um equívoco nesta interpretação, pois, esta deve ser feita de uma 

forma sistematizada.  

Com efeito, a própria Constituição possibilita a realização de convênios em Sistema 

Único de Saúde, e ainda mais o Decreto 200/67, em seus vários dispositivos, prevê sua 

existência, como se infere do parágrafo 2º do art. 156: “dispõe que na prestação de assistência 

médica dar-se-á preferência ä celebração de convênios com entidades públicas e privadas, 

existentes na comunidade”. 

Assim, a plausibilidade de formalização de convênios advinda de transferências 

voluntárias é evidente na prática, sob alegação de assegurar a futura prestação de contas e 

uma melhor fiscalização interna e externa, atentando aos limites estabelecidos na lei. Nesse 

caso o convênio seria o instrumento de controle, pois é de se perguntar: Quais outros tipos de 

instrumentos modernos e eficazes dispostos para atingir a finalidade pública? O simples 

empenho é temerário, diante da prática abusiva e ilegal de sua anulação. Inclusive, quando 

sabemos que o cidadão comum não tem acesso às contas de transferência, ou até mesmo aos 

órgãos de controle interno ou externo. 

No tocante aos particulares, vale salientar que os mesmos são alcançados por essa 

norma regulamentadora, desde que em conformidade com a inteligência do artigo 26 da LFR, 

in verbis: 

 
art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades 
de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei 
específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e 
estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. 

 

O capítulo onde se encontra inserto o artigo supracitado trata da destinação de 

recursos públicos para o setor privado, excluindo, no exercício de suas funções precípuas, as 

instituições financeiras e o Banco Central do Brasil.  

Neste toar, incluem-se os convênios e consórcios por se tratarem de gestão de 

cooperação mediante lei específica, estabelecendo a destinação dos recursos, impossibilitando 
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ao gestor público uma destinação genérica e o obedecimento aos princípios constitucionais 

consagrados no artigo 37 da Norma Ápice e na Lei de Improbidade administrativa.282  

A estrutura da Lei em comento versa sobre a gestão fiscal, transparência, rigidez ao 

dispêndio público, aos quais os gestores públicos devem primar nas atividades que lhe são 

conferidas.283 

Oportuno se torna dizer que essa Lei proporcionou a todo o cidadão o controle das 

contas públicas em plena demonstração de limpidez, permitindo à sociedade ter amplo acesso 

às suas informações. 

Vale registrar o posicionamento de Carlos Pinto Coelho Mota a esse respeito: 

 
A responsabilidade passa, com a LRF, a ser personificada e personalizada, - sem 
prejuízo do princípio da impessoalidade da gestão, - otimizando não só o 
cumprimento da vontade do povo, consagrada no orçamento pelos seus legítimos 
representantes, quanto pela tutela legal, que se de um lado imputa sanções, - na Lei 
de Responsabilidade Fiscal ao ente federado ou empresa estatal dependente que não 
cumpriu aos ditames da responsabilidade fiscal -, mas dá espaço para a ação do 
controle definir o agente que por meio da pessoa jurídica violou a norma e alcança-
lo.284 

 

É de bom alvitre destacar a inserção de condutas típicas relativas aos crimes contra a  

administração pública da Lei nº10.028/2000 que trata dos crimes de Responsabilidade Fiscal e 

a responsabilidade pessoal do administrador público, acrescentado preceitos ao artigo 359 do 

Código Penal. 

No particular, no que tange aos convênios administrativos, contempla-se a 

possibilidade de comportamento ilícito de agente público (art. 359-B e 359-D) ou político (art. 

359-C), cominada a sanção penal, na inscrição de despesas não empenhadas em restos a 

pagar;285 na assunção de contrapartida sem disponibilidade de caixa;286 e por fim, na ordenação 

de despesas não autorizadas,287 a seguir indicada: 

 
art. 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar de despesas que não 
tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei: Pena – 
detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 
 
Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos 
quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser 
paga no mesmo exercício financeiro ou, caso, reste parcela a ser paga no exercício 

                                                           
282 Conferir o art. 4 e 11 e seus incisos da Lei de Improbidade Administrativa. 
283COELHO, Carlos Pinto. Responsabilidade fiscal. Belo Horizonte: Delrey, 2000. p. 25. 
284 Ibidem, p. 43.  
285 Ver os art. 42, 55, III, b da LRF. 
286 Ver os art. 21, 23, §4º e 42 da LRF.  
287 Ver os art. 16, 17, 21 e 45 da LRF. 



 
137 

seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa: Pena – 
reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
 
Art. 359-D. Ordenar despesa não autorizada por lei: Pena – reclusão, de 1 (um) a 
quatro anos.288 
 

 
Sendo a figura típica corporificada, vedada aos agentes públicos, caberá ao poder 

judiciário processar e julgar os crimes dessa natureza, através de ação penal pública 

incondicionada, desde que apresentados os elementos objetivos do tipo penal, admissível a 

tentativa, descartando, por conseguinte, as meras especulações.  

Nesse panorama sancionador da malversação do dinheiro público, encontramos o 

Decreto-lei nº201/67, em pleno vigor, para punir prefeitos, ou até mesmo vereadores, estes, 

somente em co-autoria, que pratiquem crimes ali elencados, com penas de detenção de 3 

meses a 3 anos. De maior freqüência nos convênios administrativos apontamos os seguintes 

preceitos previstos no art. 1º da citada norma: 

 
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou 
alheio; 
II -  utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou 
serviços públicos; 
III - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas; 
IV – empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza, 
em desacordo com os planos ou programas a que se destinam; 
V- ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-las em desacordo 
com as normas financeiras pertinentes 
[...] 
XXII – ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de 
títulos para a finalidade diversa da prevista na lei que a autorizou; 
XXIII – realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com limite ou 
condição estabelecida em lei.289 

 
 Apesar de toda rigidez da Lei de Responsabilidade Fiscal não se tem a pretensão de 

por fim a todas irregularidades, desvios e falta de compromissos com os administrados no que 

concerne ao bom gerenciamento dos recursos públicos, porém, há de se esperar que os 

representantes do povo atuem com ética e probidade administrativa, no momento de equilibrar 

o orçamento público, levando em consideração que o erário deve ter sua finalidade social 

                                                           
288 Em vistas desses aspectos, vale consultar: SANTANA, Jair Eduardo. Os crimes de responsabilidade fiscal 
tipificados pela lei 10.028 e a responsabilidade pessoal do administrador público. São Paulo: NDJ, 2001. p. 31-
32; BITENCOURT, Cezar Roberto. Crimes contra as finanças públicas e crimes de responsabilidade de 
prefeitos: anotações à lei n. 10.028, de 19-10-2000. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 31-55; PELICIOLI, Angela 
Cristina; MOURA, Claúdio Zoch de. Comentários aos tipos penais previstos na lei dos crimes de 
responsabilidade fiscal: lei n. 10.028, de 19 de outubro de 2000. São Paulo: LTR, 2001. p. 17-29. Cf.  BRASIL. 
Lei nº10.028, de 19 de outubro de 2000, publicado em DOU em 20.10.2000. 
289 Comentando os tipos penais indicados, veja-se: FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Improbidade administrativa e 
crimes de prefeitos: de acordo com a Lei de Responsabilidade fiscal. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 216-220. 



 
138 

mantida sem quebra da continuidade, para tanto é necessária uma equalização legal entre o 

que se arrecada e o que se gasta. 

Por derradeiro, no Estado democrático de direito, hão de ser invocados os princípios 

da eficiência, moralidade e legalidade, não se admitindo que os administradores públicos no 

exercício de suas atividades se desviem do interesse público em prol de vantagens pessoais. 
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CAPÍTULO 9 

CONCLUSÕES 

 

Traçar o regime jurídico de cooperação administrativa, a partir do estudo de sua 

expressão doutrinária até sua dogmática coeva, é estabelecer a natureza jurídica dos institutos 

pertinentes ao assunto. Sobremais, conforme notas introdutórias, esta pesquisa foi elaborada 

com o escopo de analisar a atuação da pública administração perante as formas atuais de 

cooperação administrativa e suas distinções diante dos ensinamentos respeitantes e da vigente 

Carta Política. 

No momento em que o Estado evolui, passa por transformações, na medida em que 

busca o atendimento das necessidades coletivas com o fito de lograr mais eficiência na 

prestação de serviços públicos, faz-se necessário estabelecer, portanto, as formas de ajustes 

administrativos. 

Sobre o ordenamento jurídico pertinente a espécie, percebe-se a escassez normativa 

sobre o assunto e a dificuldade de regra comum a todos entes públicos, sob ameaça da própria 

autonomia de cada ente estatal.  Por efeito, tendo em vista o caráter dos convênios de 

cooperação e dos consórcios públicos, estes realizados entre pessoas de direito público, torna-

se indispensável observar a existência de regras específicas, no âmbito de cada partícipe. 

Destarte, justifica-se que este compacto buscará contribuir para o exame das formas de 

cooperação administrativa à luz da dogmática brasileira. 

 Nota-se imperioso que a administração pública busque considerar as condicionantes 

sociais, permitindo concluir que a cooperação, dentro de um aspecto geral e como fenômeno 

social, advém do conflito, ou surge como uma forma de neutralizar seus efeitos. Em síntese, 

toda perquirição empreendida parece revelar a necessidade de se robustecer uma formação 

real de cooperação entre as comunidades sociais contemporâneas, formalmente constituídas – 

União, Estados-membros, Municípios e Distrito Federal. 

Finalmente, de tudo que foi cuidadosamente analisado, firmamos com as seguintes 

conclusões a respeito do título proposto: 

1. A cooperação, como fenômeno social, advém do conflito, ou como uma 

forma de neutralizar seus efeitos. Em todas as manifestações, e onde a 

cooperação encontrou permeabilidade, percebemos os frutos que a mesma 
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produziu. Cooperação é o ínterim entre o conflito e a integração, como 

alternativa de obtenção democrática da paz social. 

2. A cooperação é um veículo que conduz as populações à paz social, esta 

se sedimenta em solidariedade, no reconhecer-se vulnerável e da necessidade 

de coexistência e sua nova face se deve em suma relevância às inovações 

tecnológicas e à sofisticação de reconhecimento de novas formas de 

inteligência, que tanto reclama os tempos atuais, e seu novo conceito 

transcende a sua situação estanque de “remédio para o conflito social” para a 

condição de expediente básico de sobrevivência em sociedade. 

3. A sociedade passa por um momento de redimensionalização  de 

conceitos porque o instante social reclama uma percepção de novos fatos e os 

conflitos já não são mais os mesmos, bem como suas possibilidades de 

neutralização. As atuais comunidades estão minadas pela carência e pelo 

“sentir-se desigual”, numa verdadeira necessidade de “cooperar-se” que nunca 

foi tão gritante do que nos tempos hodiernos, sendo vista com meio de 

sobrevivência social. Precisamos estar integrados ou, ao menos, “sentirmos 

menos desiguais” para que logremos o grau mais salutar da vida em 

sociedade: a interação.  

4. A Transformação do Estado absolutista em Estado liberal implica no 

desafogamento das atividades estatais. Nesse sentido, tem-se a progressiva 

diminuição do Estado, fenômeno que se estende aos dias atuais, 

condicionando a busca de novas formas de sanear suas carências. Consiste a 

idéia de Estado Mínimo em enxugamento das atividades estatais, como fito de 

torná-lo mais ágil, eficiente e provedor das suas funções que assim se fazem 

imprescindíveis para manutenção da sociedade.  

5. O Brasil, nesse particular, tem encontrado sérias dificuldades para 

adaptar-se às exigências do neoliberalismo com a cultura de um Estado 

megalômano, afogado em suas próprias contradições.  

6. As Transformações Constitucionais após o pensamento liberal 

deflagraram, inicialmente, certa dificuldade de adaptação às políticas de 

interação estatal. Muito embora as constituições pátrias não definam 

especificamente a terminologia tríade: cooperação, interação e integração, 

vislumbradas pelas formas de ajustes, percebe-se um embrionário pensamento 
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que posteriormente viabilizaria o ambiente propício a instalação da gestão 

associada de serviços públicos, através dos convênios de cooperação e 

Consórcios Públicos, previstos no art. 241 da atual Carta Política Federal. 

7. Com a globalização surge um novo conceito de cooperação que visa 

aglomerar núcleos de produção para formação de blocos unidos com 

caraterísticas culturais e econômicas em situação de similaridade que a 

simples abalo em um dos seus integrantes provoque repercussão nos demais. 

Nessa menção, as cooperações administrativas seriam uma etapa de micro 

neutralizações de divergências e carências regionais. 

8. A integração regional implica em um estágio de harmonia concebida 

após a reunião de entes no sentido de suprimirem as suas peculiares 

divergências e dificuldades. 

9. A cooperação administrativa brasileira ratifica-se pelo uso de convênios 

de cooperação e consórcios públicos como meio demonstrativamente viável a 

ampla integração regional dentro do sistema globalizado, no organicismo 

favorável do Estado Mínimo. 

10. A República Federativa do Brasil, a própria União Federal, é formada 

pelos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, todos autônomos nos 

termos da Constituição Federal, favorecendo a consecução das avenças 

administrativas. 

11. O Convênio Internacional é, pois, uma forma de associação carecente 

de norma reguladora de sua organização, travada entre países que se associam, 

levando em consideração o fundamento da soberania, para consecução de 

interesses públicos mútuos em áreas especificadas no ajuste, prevalecendo até 

mesmo diante das normas infra-constitucionais dos Estados partícipes. 

12. A cooperação administrativa é forma de descentralização das atividades 

estatais com o fito de dinamizar a prestação dos serviços e viabilizar certos 

setores estatais para atendimento do interesse público. 

13. O convênio administrativo, indicado na Carta Política Federal como 

convênio de cooperação, é um ajuste realizado entre entes convenentes, estes 

dotados de personalidade jurídica de direito público, ou entre estes e 

particular, com escopos mútuos, em verdadeira amostragem de ato 

administrativo coletivo. 
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14. O ato convenial nitidamente difere dos contratos por representar uma 

convergência de interesses, não aleatórios ou individuais, mas públicos, 

visando ao atendimento do bem comum, sempre com vistas ao cumprimento 

dos princípios norteadores da atuação da administração pública, além da 

necessária existência de resultado comum entre os partícipes. 

15. Assim, podemos afirmar que o convênio de cooperação é um ato 

administrativo complexo, modalidade pública do gênero acordo, pelo qual 

entidades públicas ou privadas cooperam-se para a satisfação de um interesse 

público mútuo, e aqui insistimos, que o resultado será, obrigatoriamente, 

comum. 

16. O consórcio público, de outra face, é tão-somente um meio para a 

consecução da finalidade pública e instrumento de integração de forças com a 

união de entes públicos da mesma espécie. 

17. Os necessários atos de constituição dos ajustes administrativos e a 

representação dos partícipes, e ainda, a finalidade institucional pública e 

privada serão sempre voltadas ao interesse público e à mútua colaboração 

entre os entes convenentes. 

18. É evidente que o objeto de cooperação administrativa deve ser o bem 

comum com vistas ao atendimento das necessidades coletivas. Parece simples 

a assertiva, mas nem sempre se torna visível, face a tentativa de utilização do 

instituto de cooperação administrativa como forma de afastar os 

procedimentos licitatórios, através de utilização de convênios dissimulados.  

19. Reconhecida é a idéia de que o convênio dissimulado é um pseudo-

espectro de cooperação administrativa que, através da desobrigação do 

certame licitatório, tanto se caracteriza como conduta criminal e ato de 

improbidade administrativa, como também uma inobservância frontal ao 

princípio da igualdade entre os licitantes e outros setoriais pertinentes à 

matéria. 

20. É perceptível que enveredar no Direito Constitucional alienígena, 

norteando melhor, no direito comparado da Alemanha, Itália, França e 

Espanha, oportuniza compreendermos as diversas e similares formas de 

ajustes administrativos garantidos pela Lei Fundamental desses países que, 

salutarmente, inspiraram os institutos de cooperação administrativa brasileira. 
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21. Na Constituição Federal coetânea, não obstante seja destacada a idéia 

de cooperação, como também, seja feita alusão constante aos convênios e 

consórcios administrativos, é interessante frisar que a Carta Cidadã de 1988 

enfoca de pouco abrangente a institucionalização das formas de cooperação 

administrativa, outrossim, as Constituições Estaduais e a Lei Orgânica do 

Distrito Federal revelam imprecisão e descaso quanto ao seu tratamento 

uniforme. Enseja-se, por fim, necessidades de mudanças Constitucionais no 

sentido de motivar e aperfeiçoar a matéria. 

22. Decerto, é inaplicável o procedimento licitatório na formação dos atos 

conveniais e consorciais públicos, visto que os interesses não se contrapõem e 

seu objetivo precípuo é os serviços públicos descentralizados. Por outro lado, 

é evidente que a Lei de Licitações e Contratos Administrativos desenreda a 

matéria, tornando seu amparo legal mais imediato e patente. 

23. O controle interno e externo dos atos conveniais merecem um destaque 

especial no controle de repasse de verba pública, identificando os vícios de 

destinação e má gerência de recursos utilizados, permitindo a acuidade da 

atual Lei de responsabilidade fiscal e as diversas sanções criminais aos agentes 

públicos ou políticos.  

24. Assim, a celebração do convênio e consórcio administrativos dá-se pela 

forma de ajuste, no qual estarão elencadas todos os dispositivos que nortearão 

os rumos dos partícipes na consecução da cooperação administrativa, na 

conformidade da legislação vigente. 

Da perspectiva abordada podemos ver que o assunto não se esgota neste compacto 

estudo, requerendo uma constante diligência e análise profunda dos reclames da sociedade 

como forma de solução dos conflitos da administração pública. 

Em últimas palavras, emerge a necessidade de aprimoramento do tecnicismo jurídico 

aplicado à gestão associada de serviços públicos,  apoiado nos princípios setoriais e no regime 

legal da matéria. 
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ANEXO A – CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
NAS CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS E LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. 
 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
 
[...] 
Art.23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. 
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 

paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, 

artístico ou cultural. 
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora. 
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento 

básico. 
X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores 

desfavorecidos. 
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e 

minerais em seus territórios. 
XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 
[...] 
Parágrafo único.Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. 
[...] 
Art.25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios 

desta Constituição. 
§1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
§2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma 

da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. 
§3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões, constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a 
execução de funções públicas de interesse comum. 

[...] 
Art.30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local. 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 

obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. 
[...] 
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de 

ensino fundamental. 
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 

população. 
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano. 
[...] 
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora 

federal e estadual. 
Art.31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 
§1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou 

do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. 
§2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente, sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só 

deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. 
§3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, 

para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 
§4º É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 
[...] 
Art. 39. §2º. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o 

aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na 
carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. 

[...] 
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Art.70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de 
receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie 
ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma 
obrigações de natureza pecuniária. 

Art.71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da 
União, ao qual compete: 

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser 
elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento. 

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as 
contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. 

[...] 
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou 

outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município. 
[...] 
Art.196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 

à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. 

[...] 
 Art.199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos. 

§2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 
lucrativos.  

Parágrafo único. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da 
seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.  

[...] 
Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios 

públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem 
como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 
transferidos." 

 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT 
[...] 
Art.34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da 

promulgação da Constituição, mantido, até então, o da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda n.º 1, de 
1969, e pelas posteriores. 

[...] 
§2º O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e o Fundo de Participação dos Municípios 

obedecerão às seguintes determinações: 
I - a partir da promulgação da Constituição, os percentuais serão, respectivamente, de dezoito por cento e de vinte 

por cento, calculados sobre o produto da arrecadação dos impostos referidos no art. 153, III e IV, mantidos os atuais critérios 
de rateio até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 161, II. 

II - o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal será acrescido de um ponto 
percentual no exercício financeiro de 1989 e, a partir de 1990, inclusive, à razão de meio ponto por exercício, até 1992, 
inclusive, atingindo em 1993 o percentual estabelecido no art. 159, I, a. Municípios, a partir de 1989, inclusive, será elevado 
à razão de meio ponto percentual por exercício financeiro, até atingir o estabelecido no art. 159, I, b. 

[...] 
§8º Se, no prazo de sessenta dias contados da promulgação da Constituição, não for editada a lei complementar 

necessária à instituição do imposto de que trata o art. 155, I, b, os  Estados e o Distrito Federal, mediante convênio celebrado 
nos termos da Lei Complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão normas para regular provisoriamente a matéria. 

[...] 
Art.41. Os Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios reavaliarão todos os 

incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor, propondo aos Poderes Legislativos respectivos as medidas cabíveis. 
[...] 
§3º Os incentivos concedidos por convênio entre Estados, celebrados nos termos do art. 23, § 6.º, da Constituição 

de 1967, com a redação da Emenda n.º 1, de 17 de outubro de 1969, também deverão ser reavaliados e reconfirmados nos 
prazos deste artigo. 
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CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS 
 
 
ACRE  
 
Art. 44 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
[...] 
XVII - aprovar os limites do território estadual, bem assim os convênios intermunicipais para suas modificações; 
Art. 45 - Além de outros casos previstos nesta Constituição, compete à Assembléia Legislativa, com a sanção do 

Governador do Estado, legislar sobre: 
[...] 
XVII - convênios, acordos ou contratos firmados com os Governos Federal, Estadual e Municipal, com entidades 

de direito público ou privado, ou com particulares, de que resultem para o Estado quaisquer encargos não estabelecidos na 
Lei Orçamentária Estadual; 

XVIII - ratificação de convênios que, por motivo de urgência ou interesse público relevante, forem efetivados sem 
a prévia autorização, desde que encaminhados à Assembléia Legislativa nos dez dias subseqüentes à sua celebração. 

[...] 
Art. 61 - O controle externo, sob a responsabilidade da Assembléia Legislativa, será exercido pelo Tribunal de 

Contas do Estado, ao qual compete: 
[...] 
V - fiscalizar a aplicação de recursos repassados pelo Estado aos Municípios, mediante convênios, acordos, ajustes 

ou outros instrumentos; 
[...] 
Art. 78 - Compete privativamente ao Governador do Estado: 
[...] 
XI - celebrar ou autorizar convênios ou acordos com entidades públicas; 
[...] 
Art. 157 - A Lei Orçamentária conterá a discriminação da receita e da despesa, evidenciando a política econômico-

financeira dentro das diretrizes preestabelecidas e obedecerá aos princípios de unidade, universalidade e anualidade. 
[...] 
§ 2º - Todos os recursos oriundos de convênios ou contratos celebrados pela administração pública estadual ou 

municipal deverão ser incluídos na prestação geral de contas do Estado ou do Município. 
[...] 
Art. 195 - A prestação de assistência financeira da União ao desenvolvimento do sistema estadual de ensino poderá 

ser regulada em convênio ou acordo. 
[...] 
Art. 214 - O Estado proverá, diretamente ou através de convênios, censos periódicos de sua população portadora 

de deficiências. 
[...] 
Art. 220 - Cabe ao Poder Público celebrar os convênios necessários a garantir às pessoas portadoras de deficiência 

as condições ideais para o convívio social, o estudo, o trabalho e a locomoção, com a participação de suas entidades 
representativas. (Emenda Constitucional nº 5/91.) 

 
 
ALAGOAS  
 
Art. 45 - Os órgãos da Administração Direta e Indireta estadual e Fundacional Pública estadual, na execução de 

suas atividades administrativas, observarão rigorosamente os seguintes princípios: 
[...] 
II - publicação mensal de demonstrativo de todos os recursos que, no mês anterior, tenham sido arrecadados pela 

Fazenda Estadual ou por ela recebidos em razão de transferências do Governo Federal ou ainda de contratos, convênios, 
ajustes e acordos: 

[...] 
Art. 97 - Ao Tribunal de Contas do Estado compete: 
[...] 
V - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado, mediante convênio, acordo, ajuste ou 

outros instrumentos congêneres, a Município, assim como a instituições de qualquer natureza; 
[...] 
Art. 188 - O acesso aos serviços de saúde será garantido pelo Poder Público, cabendo ao Estado e Municípios 

dispor em Lei, no âmbito de suas competências, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. 
[...] 
§ 3º - As instituições privadas, mediante convênio, poderão participar de forma complementar do sistema único de 

saúde, tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
[...] 
Art. 204 - O Estado e os Municípios, visando ao desenvolvimento do ensino de 1º e 2º graus erradicação do 

analfabetismo, poderão celebrar convênios com entidades mantenedoras de estabelecimentos de ensino, com prévia 
autorização do Poder Legislativo. 
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[...] 
Art. 223 - A lei instituirá o Sistema Estadual de gerenciamento de Recursos Hídricos, compatível com o Sistema 

Nacional, e definirá critérios de outorga de direitos de uso da água, respeitadas as seguintes diretrizes gerais: 
[...] 
V - gestão interestadual, mediante convênio, dos aqüíferos que se estendem a Estados vizinhos. 
[...] 
Art. 277 - Os planos de aplicação e demais projetos elaborados pelos órgãos da Administração Direta, Autárquica e 

Fundações Públicas do Estado e relativos à utilização de recursos oriundos de contratos, convênios ou outro tipo de ajuste 
firmado com a União ou com quaisquer outras entidades de Direito Público ou Privado, deverão ser submetidos à apreciação 
e à aprovação da Assembléia Legislativa Estadual.63 

Parágrafo único - No prazo máximo de sessenta dias, contado do encerramento do exercício considerado ou do 
término da execução de ajuste, será encaminhada prestação de contas à Assembléia Legislativa Estadual relativas aos 
recursos aplicados na forma dos planos ou projetos aludidos neste artigo. 

 
 
AMAPÁ 
 
Art. 12 - Compete ao Estado legislar sobre: 
[...] 
§ 4º - O Estado poderá celebrar contratos e convênios com entidades de direito público e privado. 
[...] 
Art. 15 - Para execução de suas leis, serviços ou decisões, os Municípios poderão celebrar convênios com a União, 

o Estado ou outros Municípios. 
[...] 
Art. 47 - O Estado e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, 

integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 
§ 1º - A fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: 
§ 2º - O Estado manterá escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, 

constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de 
convênios ou contratos entre os entes federados. 

[...] 
Art. 95 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
[...] 
XX - autorizar ou aprovar convênios, acordos ou contratos com os governos federal, estadual ou municipal, 

entidades de direito público ou privado, de que resultem para o Estado quaisquer encargos não estabelecidos na lei 
orçamentária; 

[...] 
Art. 119 - Compete privativamente ao Governador do Estado, além de outras atribuições previstas nesta 

Constituição: 
[...]  
XIX - celebrar convênios com a União, o Distrito Federal, com outros Estados e com Municípios para a execução 

de obras e serviços; 
[...] 
Art. 269 - A previdência social será prestada pelo Estado e pelos Municípios aos seus servidores, família e 

dependentes, diretamente ou através de institutos de previdência, ou, ainda, mediante convênios e acordos, compreendendo, 
dentro outros, os seguintes benefícios, na forma da lei: 

[...] 
Art. 306 - O Estado assegurará condições de prevenção das deficiências físicas, sensorial e mental, com prioridade 

para a assistência pré-natal e à infância, e de integração social do portador de deficiência, em especial do adolescente, e a 
facilitação do acesso a bens e serviços coletivos, com eliminação de preconceitos e remoção de obstáculos arquitetônicos. 

Parágrafo único. Para assegurar a implementação das medidas indicadas neste artigo, incumbe ao Poder Público. 
[...] 
II - celebrar convênios com entidades profissionalizantes sem fins lucrativos, com vista à formação profissional e à 

preparação para o trabalho do deficiente; 
[...] 
Art. 88 - Cabe à Polícia Técnico-Científica a realização de perícias criminais, médico-legais, identificação civil e 

criminal e desenvolvimento de estudos e pesquisas em convênio com a Fundação Universidade Federal do Amapá, na sua 
área de atuação. 

[...] 
Art. 112 - Ao Tribunal de Contas compete: 
[...] 
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado a Municípios, mediante convênio, acordo, 

ajuste ou qualquer outro instrumento congênere, e das subvenções a qualquer entidade de direito privado; 
[...] 
IX - fiscalizar as contas de empresas ou consórcios interestaduais e intermunicipais de cujo capital social participe 

o Estado ou Município, conforme o caso, de forma direta ou indireta, nos termos de acordo, convênio ou ato constitutivo; 
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Art. 188 - A lei definirá o sistema, as diretrizes e bases do planejamento e desenvolvimento estadual equilibrado, 
integrando-o ao planejamento nacional e a ele se incorporando e compatibilizando os planos regionais e municipais, 
atendendo: 

[...] 
XI - ao tratamento jurídico diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, aos pescadores 

artesanais e aos produtores rurais que trabalham em regime de economia familiar, assim definidos em lei visando incentivá-
los mediante: 

[...] 
c) a redução escalonada ou eliminação de produtos através da lei ou convênio. 
[...] 
Art. 260 - A exploração dos serviços de assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§ 1º - As instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do sistema estadual de saúde, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos. 

 
ADCT: 
Art. 26 - Ficam ratificados todos os atos de natureza normativa praticados pelo Governador do Estado, até a data 

da promulgação desta Constituição. 
§ 1º - A ratificação de que trata este artigo abrange todos os atos, contratos, convênios e ajustes praticados ou 

celebrados, com o objetivo de estruturar o funcionamento do Estado do Amapá. 
§ 2º - A ratificação se estende aos efeitos dos mencionados atos, contratos, convênios e ajustes. 
 
 
BAHIA  
 
Art. 8º - Pode o Estado celebrar convênios com a União, outros Estados e Municípios, através da administração 

direta ou indireta, para execução de suas leis, serviços ou decisões, por intermédio de funcionários federais, estaduais ou 
municipais. 

Art. 9º - O Estado é obrigado a dar informações solicitadas por Câmara Municipal referentes a repasse de recursos, 
convênios e contratos celebrados com os Municípios. 

Art. 10 - O Estado e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de 
cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou 
parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 

[...] 
Art. 34 - A Administração Pública, no que respeita aos seus servidores civis e militares, obedecerá ao disposto na 

Constituição Federal e ao seguinte: 
I - o Estado manterá escola de governo para a formação e o aperfeiçoamento de seus servidores, constituindo-se a 

participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou 
contratos entre os entes federados; 

[...] 
Art. 71 - Além de outros casos previstos nesta Constituição, compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
[...] 
XIII - autorizar convênios, convenções ou acordos a serem celebrados pelo Governo do Estado com entidades de 

direito público ou privado e aprovar, sob pena de nulidade, os que, por motivo de urgência ou de interesse público, forem 
efetivados sem autorização, a serem encaminhados nos dez dias subseqüentes à sua celebração; 

[...] 
Art. 91 - Os Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, dotados de autonomia administrativa e de 

independência funcional, são órgãos de auxílio do controle externo a cargo, respectivamente, da Assembléia Legislativa e 
das Câmaras Municipais, competindo-lhes: 

[...] 
VI - apreciar a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade dos procedimentos licitatórios, contratos, 

convênios, ajustes ou termos, envolvendo concessões, cessões, doações e permissões de qualquer natureza, a título oneroso 
ou gratuito, de responsabilidade do Estado ou do Município, por qualquer de seus órgãos ou entidades da administração 
direta ou indireta; 

[...] 
XI - fiscalizar a aplicação de qualquer recurso repassado pelo Estado e pelos Municípios, mediante convênio, 

acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres; 
XII - fiscalizar as contas das empresas ou consórcios interestaduais de cujo capital o Estado ou Município 

participe, de forma direta ou indireta, nos termos do acordo, convênio ou ato constitutivo; 
[...] 
Art. 105 - Compete privativamente ao Governador do Estado: 
[...] 
IX - celebrar ou autorizar convênios, na forma da lei; 
[...] 
Art. 154 - O Estado divulgará discriminadamente por Município, até o último dia do mês subseqüente ao da 

arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária 
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entregues e a entregar, a expressão numérica dos critérios de rateio, e os valores oriundos de convênios e operações de 
crédito recebidos no mesmo período. 

[...] 
Art. 235 - As ações e os serviços de saúde pública e os privados, que os complementarem, mediante rede 

regionalizada e hierarquizada, que serão regulamentados na forma da lei, integram o Sistema Único de Saúde, de acordo com 
as seguintes diretrizes: 

[...] 
VI - proibição de cobrança ao usuário pela prestação de serviços públicos de assistência à saúde, executados 

diretamente pelo Poder Público ou pelo setor privado, especificamente através de contratos ou convênios. 
[...] 
Art. 281 - É responsabilidade do Estado estabelecer política de combate e prevenção à violência contra a mulher, 

que incluirá os seguintes mecanismos: 
[...] 
II - criação e manutenção, por administração direta ou através de convênios, de serviços de assistência jurídica, 

médica, social e psicológica às mulheres vítimas de violência. 
 
ADCT: 
Art. 29 - O Poder Executivo reavaliará todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor, propondo à 

Assembléia Legislativa as medidas cabíveis. 
[...] 
§ 3º - Os incentivos concedidos por convênios entre Estados, nos termos do art. 23, § 6º da Constituição Federal de 

1967, com a redação da emenda nº 01 de 17.10.69, também deverão ser reavaliados e reconfirmados no prazo estabelecido 
no § 1º deste artigo. 

Art. 57 - Enquanto a lei complementar não definir a forma de apuração do índice de participação dos Municípios 
na arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias - ICMS, e sobre a prestação de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, observar-se-á o seguinte: 

[...].  
V - o Estado e os Municípios estabelecerão, em convênio, formas de levantamento de informações econômico-

fiscais, visando a aprimorar a apuração dos índices de valor adicionado, no respectivo território. 
 
 
CEARÁ  
 
Art. 49 - É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa: 
[...] 
 XXV - autorizar o Governador a efetuar ou a contrair empréstimos e a referendar convênios e acordos celebrados 

com entidades públicas ou particulares dos quais resultem encargos não previstos no orçamento; 
[...] 
Art. 76 - Compete ao Tribunal de Contas: 
[...] 
V - fiscalizar as contas estaduais de empresas ou consórcios interestaduais, de cujo capital social o Estado 

participe, de forma direta ou indireta, nos termos de acordo, convênio ou ato constitutivo; 
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado, mediante convênio, acordo, ajuste ou 

outros instrumentos congêneres; 
[...] 
Art. 88 - Compete privativamente ao Governador do Estado: 
[...] 
XVIII - celebrar ou autorizar convênios, na forma prevista em lei; 
[...] 
Art. 160 - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, na forma e prazo previstos em lei, poderá 

obter informações a respeito da execução de contratos ou convênios firmados por órgãos ou entidades integrantes da 
administração direta, indireta e fundacional do Estado, para a execução de obras ou serviços, podendo, ainda, denunciar 
quaisquer irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas do Estado ou a Assembléia Legislativa. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, os órgãos e entidades contratantes deverão remeter ao 
Tribunal de Contas e à Assembléia cópias do inteiro teor dos contratos ou convênios respectivos, no prazo de cinco dias 
após a sua assinatura.  

Art. 161 - Compete ao Estado e Municípios fiscalizar, na forma da legislação vigente, a aplicação por suas 
entidades da administração direta, indireta e fundações, dos recursos federais, que lhes forem transferidos, mediante 
convênio, acordos ou ajustes, sem elidir a fiscalização de competência dos órgãos do controle interno e externo da União. 

[...] 
Art. 200 - O Estado divulgará, no Diário Oficial, até o último dia do mês subseqüente ao da arrecadação, o 

montante de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os recursos transferidos sob forma de convênio, os 
valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios e de rateio. 

[...] 
Art. 231 - Os recursos públicos serão destinados às escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, definidas 

em lei, que: 
[...] 
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§ 5º - As instituições universitárias estaduais poderão estabelecer, mediante convênios, programas de ação para 
esses fins, com o Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, definido no art. 49, 
parágrafo único desta Constituição. 

[...] 
§ 7º - O Estado firmará convênio com as universidades e centros de pesquisa, visando a aprimorar o ensino, 

regionalizando-o de acordo com as características de cada microrregião. 
[...] 
Art. 246 - As ações e serviços públicos e privados de saúde integram a rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único de saúde no Estado, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
[...] 
§ 1º - As entidades filantrópicas e sem fins lucrativos poderão participar do sistema único de saúde, mediante 

contrato de direito público ou convênio. 
[...] 
Art. 248 - Compete ao sistema único estadual de saúde, além de outras atribuições. 
[...] 
§ 2º - O Estado deverá fazer convênio com instituições que tenham leitos equipados para tratamento dos 

portadores de deficiência. 
[...] 
Art. 319 - O Estado, mediante convênio com os Municípios e a União, conjugará recursos para viabilização dos 

programas de desenvolvimento para aproveitamento social das reservas hídricas, compreendendo: 
I - o fornecimento de água potável e de saneamento básico em todo o aglomerado urbano com mais de mil 

habitantes, observados os critérios de regionalização da atividade governamental e a correspondente alocação de recursos; 
II - a expansão do sistema de represamento de águas com edificação, nas jusantes de açudes públicos, de 

barragens, bem como a instalação de sistemas irrigatórios, com prioridade para as populações mais assoladas pelas secas; 
III - o aproveitamento das reservas subterrâneas, contribuindo para minorar o flagelo das secas. 
[...] 
Art. 324 - As bacias ou regiões hidrográficas com mais de um Município terão os planos e programas de 

preservação e proteção dos recursos naturais nelas contidos, elaborados conjuntamente pelo Estado e Município envolvidos. 
Parágrafo único. O Estado celebrará convênio com os Municípios para a gestão, por estes, do uso das águas de 

interesse exclusivamente locais. 
 
 
ESPÍRITO SANTO  
 
Art. 38 - O Estado e os Municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, 

integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 
[...] 
§ 2º - O Estado e os Municípios manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores 

públicos, constituindo-se a participação nos cursos, um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a 
celebração de convênios ou contratos com os entes federados. 

[...] 
Art. 56 - É de competência exclusiva da Assembléia Legislativa, além de zelar pela preservação da sua 

competência legislativa em face de atribuição normativa dos outros Poderes: 
[...] 
XVI - autorizar ou aprovar convênios, acordos ou contratos a serem firmados com os governos federal, estadual e 

municipal, com entidades de direito público ou privado, ou com particulares, dos quais resultem para o Estado quaisquer 
encargos não-estabelecidos na lei orçamentária; 

[...] 
Art. 71 - O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa ou da Câmara Municipal, será exercido com o 

auxílio do Tribunal de Contas do Estado ao qual compete: 
[...] 
VI - fiscalizar a aplicação de qualquer recurso repassado pelo Estado a Município, mediante convênio, acordo, 

ajuste ou outros instrumentos congêneres; 
[...] 
Art. 91 - Compete privativamente ao Governador do Estado: 
[...] 
XIII- autorizar convênios ou acordos a serem celebrados com entidades ou fundações instituídas e mantidas pelo 

Poder Público; 
[...] 
Art. 163 - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§ 1º - As instituições privadas de saúde poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, 

segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos. 

[...] 
Art. 258 - A política de recursos hídricos e minerais, executada pelo Poder Público Estadual e estabelecida por lei, 

destina-se a ordenar o uso e o aproveitamento racionais, bem como a proteção dos recursos hídricos e minerais, obedecida a 
legislação federal. 
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[...] 
§ 3º - Os Municípios participarão com o Estado da elaboração e da execução dos programas de gerenciamento dos 

recursos hídricos do seu território e celebrarão convênios para a gestão das águas de interesse exclusivamente local. 
[...] 
Art. 276 - O Estado e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de 

cooperação entre ambos, autorização a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de 
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (alterado pela Emenda Constitucional 
nº 23, de 29.06.1999 e publicada no Diário Oficial de 02.07.1999). 

[...] 
Art. 280 - O Estado executará obra pública de sua competência relacionada com os setores da educação, saúde e 

transporte, mediante convênios com as Prefeituras Municipais. 
 
ADCT: 
Art. 39 - Enquanto não for editada a lei complementar federal necessária à instituição do imposto de que trata o art. 

155, I, b, da Constituição Federal, o Estado, mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar Federal nº 24, 
de 7 de janeiro de 1975, fixará normas para regular provisoriamente a matéria. 

 
 
GOIÁS  
 
Art. 5º - Compete ao Estado: 
[...] 
VIII - firmar acordos e convênios com a União e demais unidades federadas, com os Municípios e com instituições 

nacionais e internacionais, para fins de cooperação econômica, cultural, artística, científica e tecnológica; 
[...] 
Art. 11 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
[...] 
IX - apreciar convênios ou acordos firmados pelo Estado; 
[...] 
Art. 26 - Ao Tribunal de Contas do Estado compete: 
[...] 
V - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado, mediante convênio, acordo, ajuste ou 

outros instrumentos congêneres, à União, a outros Estados, ao Distrito Federal ou a Municípios; 
[...] 
X - fiscalizar as contas de empresas ou consórcios interestaduais, de cujo capital social o Estado participe de forma 

direta ou indireta, nos termos de acordo, convênio ou ato constitutivo; 
[...] 
Art. 37 - Compete privativamente ao Governador do Estado: 
[...] 
VI - normatizar a organização e funcionamento dos órgãos da administração estadual, celebrar acordos, convênios 

e ajustes com a União, outros Estados, o Distrito Federal, Municípios e entidades de direito público e firmar contratos com 
entidades privadas e com particulares, na forma da lei; 

Art. 65 - Para a obtenção de seus objetivos, os Municípios poderão: 
I - organizar-se em consórcios, cooperativas ou associações, mediante aprovação de suas Câmaras Municipais, por 

proposta do Prefeito; 
II - celebrar convênios, acordos e outros ajustes com a União, os Estados, o Distrito Federal, outros Municípios e 

entidades da administração direta, indireta ou fundacional e privadas, para realização de suas atividades próprias; 
III - constituir Guardas Municipais destinadas à proteção de seus bens, instalações e serviços, inclusive os de 

trânsito, conforme dispuser a lei. 
[...] 
Art. 77 - Compete privativamente ao Prefeito: 
[...] 
VII - celebrar convênios, acordos, contratos e outros ajustes do interesse do Município; 
Art. 151 - O Estado e os Municípios formam com a União um conjunto integrado de ações destinadas a assegurar 

os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
[...] 
§ 4º - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, sendo facultado às instituições privadas de saúde participar, 

de forma complementar, do sistema unificado e descentralizado de saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, 
no qual serão resguardados, além da referida faculdade, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem finalidade lucrativa. 

[...] 
Art. 178 - Para atingir o objetivo previsto no art. 3º, inciso II, o Estado manterá programas especiais de 

desenvolvimento das regiões mais carentes. 
Parágrafo único. Promoverá ainda, diretamente ou através de convênios, pesquisas e planificações sobre a 

marginalidade, pobreza, criminalidade e analfabetismo, visando indicar as causas, atribuir as tendências e prevenir as 
conseqüências. 
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MARANHÃO 
 
Art. 31. É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa: 
[...] 
XV – aprovar convênios intermunicipais para modificação de limites; 
[...] 
Art. 121. A pesquisa e  a investigação científica aplicadas, a especialização e o aprimoramento de policiais 

integrantes do sistema de segurança pública poderão contar com cooperação das Universidades, por meio de convênios. 
[...] 
Art. 158. Compete  ao Prefeito, nos termos da Constituição Federal, desta Constituição e da Lei Orgânica do 

Município: 
[...] 
VII –  celebrar convênios, acordos, contratos e outros ajustes de interesse do Município; 
[...] 
Art. 185. O Estado poderá firmar convênio com os Municípios para  a realização de programas de urbanização e 

saneamento de áreas ocupadas por favelas e palafitas. 
 
 
MATO GROSSO 
 
 
Art. 26. É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa: 
XXVII - apreciar convênios, acordos ou contratos celebrados pelo Poder Executivo com os Governos Federal, 

Estaduais ou Municipais, entidades de direito público ou privado, ou particulares, de que resultem para o Estado quaisquer 
encargos; 

[...] 
Art. 47. O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do 

Estado, ao qual compete:  
V - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado, diretamente ou através dos seus órgãos da 

Administração Pública direta ou indireta, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres; 
[...] 
Art. 56. As contas relativas a subvenções, auxílios e convênios ou outros instrumentos congêneres, recebidas do 

Estado, ou por seu intermédio, serão prestadas em separado, ao Tribunal de Contas, no prazo de trinta dias ao término de 
vigência do instrumento. 

[...] 
Art. 85. A Polícia Penitenciária do Estado tem como Objetivo a humanização, a reeducação, a reintegração social e 

a ressocialização dos reeducandos, fundada no trabalho manual, técnico, científico, cultural e artístico, e se subordinará aos 
seguintes princípios: 

I - respeito à dignidade e à integridade física dos presos, assegurando-lhes o pleno exercício dos direitos não 
atingidos pela condenação; 

II - garantia da prestação de assistência Odontológica, Psicológica e jurídica para os condenados e aqueles que 
aguardam julgamento; 

III - a manutenção de colônias penais agrícolas e industriais; 
IV - garantia aos sentenciados e egressos, como etapa conclusiva do processo de reintegração social, de 

Oportunidades de trabalho produtivo, condignamente remunerado, que possa gerar, a baixo custo, bens de significativo valor 
social para as comunidades de onde provenham. 

Parágrafo único - Para implementação do previsto no inciso IV, serão estabelecidos programas alternativos de 
educação e trabalho remunerado em atividade industrial, agrícola e artesanal, através de convênios com entidades públicas 
ou privadas. 

[...] 
Art. 152. O Estado poderá, excepcionalmente e por convênio, transferir para os municípios a fiscalização da 

arrecadação de seus tributos. 
[...] 
Art. 187. Os Municípios poderão realizar obras, serviços e atividades de interesse comum, mediante convênio com 

entidades públicas ou particulares, bem como através de consórcios intermunicipais, com os Estados ou a União, utilizando-
se dos meios e instrumentos adequados à sua execução. 

[...] 
Art. 214. As contas relativas a subvenções, financiamentos, empréstimos, auxílios e convênios, recebidos do 

Estado ou por seu intermédio, serão prestadas em separado, diretamente ao Tribunal de Contas do Estado, no prazo de trinta 
dias da data do término. 

[...] 
Art. 216. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, assegurada mediante políticas sociais, econômicas, ambientais e assistênciais, destinadas a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

[...] 
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§ 3º - O Estado e os Municípios, inclusive por convênio, assegurarão aos seus servidores e aos seus agentes 
políticos, sistema próprio de seguridade social, podendo cobrar-lhes contribuição. 

[...] 
Art. 221. No nível estadual, o Sistema único de Saúde é integrado por: 
[...] 
§ 2º - A decisão sobre a contratação ou convênio de serviços privados cabe aos Conselhos Municipais de Saúde, 

quando o serviço, for de abrangência municipal, e ao Conselho Estadual de Saúde, quando for de abrangência estadual. 
[...] 
Art. 224. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema único de Saúde, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos. 

[...] 
Art. 236. O Estado e os Municípios prestarão, em regime de convênios, apoio técnico-financeiro a todas as 

entidades beneficentes e de assistência que executarem programas sócio-educativos destinados as crianças e aos adolescentes 
carentes, na forma de lei. 

[...] 
Art. 287. O Estado celebrará convênios com os Municípios para a gestão, por estes, das águas de interesse 

exclusivamente local, condicionada às políticas e diretrizes estabelecidas a nível de planos estaduais de bacias hidrográficas, 
em cuja elaboração participarão as municipalidades 

 
ADCT: 
Art. 15. Os Poderes Executivos do Estado e dos Municípios reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza 

setorial, ora em vigor, propondo aos Poderes Legislativos respectivos as medidas cabíveis. 
[...] 
§ 3º - Os incentivos concedidos em razão de convênio com outros Estados, celebrados nos termos do artigo 23, § 

6, de Constituição de 1.967, com a redação da Emenda número 01 de 17 de outubro de 1.969, também deverão ser 
reavaliados e reconfirmados nos prazos deste artigo. 

 
 
MATO GROSSO DO SUL  
 
Art. 9º - O Estado poderá celebrar convênios com a União ou com os Municípios para a execução, por 

funcionários federais e municipais, das suas leis, serviços ou decisões. 
[...] 
Art. 63 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
[...] 
XXIV - dispor sobre o sistema de previdência social dos seus membros e servidores de sua secretaria, autorizando 

convênio com outras entidades; 
[...] 
Art. 77 - O controle externo si cargo da Assembléia Legislativa será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 

do listado, ao qual compete: 
[...]  
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado através de convênio, acordo, ajuste ou 

outros instrumentos congêneres, a Municípios ou outras entidades; 
[...] 
Art. 89 - Compete privativamente ao Governador do Estado: 
[...] 
XIV - celebrar convênios com a União, com outros Estados com os Municípios, ad referendum da Assembléia 

Legislativa; 
[...] 
Art. 176 - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§ 1º - As instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do sistema único de saúde no nível 

estadual, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

[...] 
Art. 208 - O Estado assegurará condições de prevenção da deficiência física, sensorial ou mental, com prioridade 

para a assistência pré-natal e a infância, bem como a integração social do adolescente portador de deficiência, através de 
treinamento para o trabalho e para a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de 
preconceitos e remoção de obstáculos arquitetônicos. 

Parágrafo único. Para assegurar a implementação dessas medidas, incumbe ao Poder Público: 
I - estabelecer normas para a construção de logradouros e de edifícios de uso público e para a adaptação de 

veículos de transporte coletivo; 
II - estabelecer convênios, com entidades profissionalizantes, visando à formação profissional e à preparação para 

o trabalho, destinando-lhes recursos; 
[...] 
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Art. 236 - O Estado celebrará convênios com os Municípios para a gestão, por estes, das águas de interesses 
exclusivamente local, condicionada à política e às diretrizes estabelecidas em planos estaduais de bacias hidrográficas, de 
cuja elaboração participarão os Municípios. 

 
ADCT: 
Art. 7º - No prazo de um ano a contar da promulgação da Constituição, o Poder Executivo do Estado e o dos 

Municípios reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial, sem prazo determinado, ora em vigor, propondo ao 
respectivo Poder Legislativo as medidas cabíveis. 

[...] 
§ 3º - Os incentivos concedidos em razão de convênio com outros Estados, celebrados nos termos do art. 23, § 6º, 

da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda nº 1, de 17 de outubro de 1969, também deverão ser reavaliados e 
reconfirmados nos prazos deste artigo. 

 
 
MINAS GERAIS 
 
Art. 10 - Compete ao Estado: 
[...] 
III - firmar acordo, convênio, ajuste e instrumento congênere; 
Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
[...]  
XXV - autorizar celebração de convênio pelo Governo do Estado com entidade de direito público ou privado e 

ratificar o que, por motivo de urgência, ou de interesse público, for efetivado sem essa autorização, desde que encaminhado à 
Assembléia Legislativa nos dez dias úteis subseqüentes à sua celebração; (Declarada a inconstitucionalidade em 07.08.1997 
- ADIN 165. Acórdão publicado em 26.09.1997). 

XXVI - aprovar convênio intermunicipal para modificação de limites; 
[...] 
§ 3º - O não-encaminhamento, à Assembléia Legislativa, dos convênios a que se refere o inciso XXV, nos dez dias 

úteis subseqüentes à sua celebração, implica a nulidade dos atos já praticados em virtude de sua execução. 
[...] 
Art. 76 - O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de 

Contas, ao qual compete: 
[...] 
VI - apreciar, para o fim de registro, a legalidade dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, 

ressalvadas as melhorias posteriores que não tenham alterado o fundamento legal do ato concessório; 
[...] 
XV - apreciar a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de contrato, convênio, ajuste ou 

instrumento congênere que envolvam concessão, cessão, doação ou permissão de qualquer natureza, a título oneroso ou 
gratuito, de responsabilidade do Estado, por qualquer de seus órgãos ou entidade da administração indireta; 

[...] 
Art. 90 - Compete privativamente ao Governador do Estado: 
[...] 
XVI - celebrar convênio com entidade de direito público ou privado, observado o disposto no art. 62, XXV; 

(Declarada a inconstitucionalidade da expressão "observado o disposto no art. 62, XXV" - ADIN 165. Acórdão publicado 
em 26.09.1997) 

[...] 
Art. 151 - O Estado divulgará, no órgão oficial, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, o montante 

de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos e os transferidos sob forma de convênio, os valores de origem 
tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. 

Parágrafo único. Os dados divulgados pelo Estado serão discriminados por Município. 
[...] 
Art. 181 - É facultado ao Município: 
I - associar-se a outros, do mesmo complexo geoeconômico e social, mediante convênio previamente aprovado 

pela Câmara Municipal, para a gestão, sob planejamento, de funções públicas ou serviços de interesse comum, de forma 
permanente ou transitória; (Argüida a inconstitucionalidade da expressão "previamente aprovado pela Câmara Municipal" - 
ADIN 770. Liminar deferida em 26.08.1992) 

II - cooperar com a União e o Estado, nos termos de convênio ou consórcio previamente aprovados pela Câmara 
Municipal, na execução de serviços e obras de interesse para o desenvolvimento local; (Argüida a inconstitucionalidade da 
expressão "e previamente aprovados pela Câmara Municipal" - ADIN 770. Liminar deferida em 26.08.1992) 

[...] 
Art. 182 - A cooperação técnica e financeira do Estado, para a manutenção de programas de educação pré-escolar e 

de ensino fundamental e para a prestação de serviços de saúde de que trata o art. 30, VI e VII, da Constituição da República, 
obedecerá ao plano definido em lei estadual. 

Parágrafo único. A cooperação somente se dará por força de convênio que, em cada caso, assegure ao Município 
os recursos técnicos e financeiros indispensáveis a manter os padrões de qualidade dos serviços e a atender as necessidades 
supervenientes da coletividade. 
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Art. 188 - As ações e serviços públicos de saúde no âmbito do Estado integram rede nacional regionalizada e 
hierarquicamente constituída em sistema único, e se pautam também pelas seguintes diretrizes: 

[...] 
V - participação complementar das instituições privadas no sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, 

mediante contrato de direito público ou convênio, assegurada a preferência a entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos; 
[...] 
Art. 224 - O Estado assegurará condições de prevenção das deficiências física, sensorial e mental, com prioridade 

para a assistência pré-natal e à infância, e de integração social do portador de deficiência, em especial do adolescente, e a 
facilitação do acesso a bens e serviços coletivos, com eliminação de preconceitos e remoção de obstáculos arquitetônicos. 

§ 1º - Para assegurar a implementação das medidas indicadas neste artigo, incumbe ao Poder Público: 
[...] 
II - celebrar convênio com entidade profissionalizante sem fins lucrativos, com vistas à formação profissional e à 

preparação para o trabalho; 
[...] 
 
ADCT: 
Art. 30 - Aplica-se o disposto no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da 

República ao empregado público que: 
I - tenha sido contratado por entidade de direito privado sob controle direto ou indireto do Estado e, em virtude de 

convênio, preste à administração direta estadual serviços de natureza permanente;(Argüida a inconstitucionalidade - ADIN 
88. Liminar deferida em 27.09.1989) 

[...] 
Art. 31 - O servidor nesta condição na data da instalação da Assembléia Constituinte do Estado, ao se submeter a 

concurso público para o cargo cujas atribuições estiver exercendo, terá direito a contagem de pontos, na prova de títulos, não 
superior a um quinto da pontuação geral.(Argüida a inconstitucionalidade- ADIN 88. Liminar concedida, em parte, em 
10.11.1989.  

Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplicará ao servidor que preste serviço à administração direta, através 
de contrato ou convênio, quando se submeter a concurso público a ser realizado pelo Estado. (Argüida a 
inconstitucionalidade -ADIN 88. Liminar concedida, em parte, em 10.11.1989) 

[...] 
Art. 35 - O servidor e o empregado públicos da administração indireta contratados pelo regime trabalhista serão 

ressarcidos das diferenças pecuniárias resultantes do não-cumprimento da legislação trabalhista ocorridas a partir de 
fevereiro de 1987, corrigidas na forma da lei. (Argüida a inconstitucionalidade - ADIN 270. Liminar deferida em 
08.05.1990) 

§ 1º - O direito ao ressarcimento pecuniário previsto neste artigo se estende ao empregado público contratado por 
entidade de direito privado e que, em virtude de convênio com o Estado, preste serviços de natureza permanente à 
administração direta estadual. (Argüida a inconstitucionalidade - ADIN 270. Liminar deferida em 08.05.1990) 

[...] 
Art. 93 - Até que seja promulgada a lei a que se refere o § 4º do art. 246, o Poder Executivo poderá delegar aos 

municípios, mediante convênio, a discriminação e a legitimação das terras devolutas situadas no perímetro urbano e na zona 
de expansão urbana. (Acrescido pela Emenda à Constituição nº 34, de 08.07.1998) 

 
 
PARÁ 
 
Art. 19 - O Estado poderá celebrar convênios com a União, com outros Estados e com os Municípios, dando 

conhecimento e remetendo à Assembléia Legislativa cópias de seu conteúdo, no prazo de quinze dias, contado de sua 
celebração. 

[...] 
Art. 30 - O Estado e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, conselho de política de 

administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 
[...] 
§ 2º - O Estado manterá escola de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, 

constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de 
convênios ou contratos entre os entes federados.  

[...] 
Art. 53 - Para execução de suas leis, serviços ou decisões, o Município pode celebrar convênios e acordos com a 

União, o Estado ou outros Municípios. 
[...] 
Art. 92 - É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa: 
[...] 
XIV - autorizar ou aprovar convênios, acordos, operações ou contratos de que resultem para o Estado quaisquer 

ônus, dívidas, compromissos ou encargos não estabelecidos na lei orçamentária, bem como autorizar, previamente, 
operações financeiras externas de interesse do Estado; 

[...] 
Art. 115 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da 

administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de 
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receitas, será exercida pela Assembléia Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder. 

[...] 
§ 2º - Estado e Municípios, na forma da lei, manterão sistema de fiscalização mútua, mediante gestões 

administrativas entre os seus órgãos internos, nos assuntos em que sejam partes interessadas, em decorrência de convênio e 
disposições legais que admitem a cessão de recursos um ao outro, seja sob forma de doação, repasses, ajustes, antecipação de 
receitas, seja sob forma de investimentos para realização de obras específicas. 

[...] 
Art. 116 - O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de 

Contas do Estado, ao qual compete: 
[...] 
V - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado, mediante convênio, acordo, ajuste ou 

outros instrumentos congêneres; 
[...] 
Art. 132 - O Governador e o Vice-Governador deverão residir na região metropolitana de Belém e dela não podem 

ausentar-se por mais de quinze dias consecutivos, nem do Território Nacional, por qualquer tempo, sem prévia autorização 
da Assembléia Legislativa, sob pena de perda do cargo. 

§ 1º - Tratando-se de autorização para viagem oficial ao exterior, o Governador ou o Vice-Governador, no retorno, 
remeterá relatório circunstanciado à Assembléia Legislativa, com informações detalhadas dos assuntos tratados, fazendo a 
remessa de contrato, convênios, protocolos ou acordos celebrados com entidades públicas ou privadas, desde que causem 
direta ou indiretamente, ônus ao Estado. 

[...] 
Art. 135 - Compete privativamente ao Governador: 
[...] 
XXV - celebrar ou autorizar contratos, acordos, ajustes, convênios e outros instrumentos congêneres, com 

entidades públicas e particulares, "ad referendum" da Assembléia Legislativa, ou com a prévia autorização desta, nos casos 
previstos nesta Constituição; 

[...]Art. 265 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 
o sistema único de saúde a nível do Estado, a que se refere o artigo 198 da Constituição Federal, integrando a área de 
proteção social, sendo organizado de acordo com as diretrizes federais e mais as seguintes: 

[...] 
§ 2º - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada e as instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema estadual de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 
tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, sujeito a prévio exame pelo colegiado de que trata o 
inciso VI, deste artigo. 

[...] 
Art. 278 - O ensino será organizado em sistema estadual, constituído pelas instituições públicas ou privadas 

existentes no Estado, que prestem serviços continuados de instituição para a população, pelos órgãos colegiados, normativos, 
técnicos fiscalizadores e pelos órgãos do Poder Executivo encarregados de executar as políticas educacionais. 

[...] 
§ 3º - São órgãos normativos e fiscalizadores do sistema estadual de educação, nos termos da lei: 
I - o Conselho Estadual de Educação, constituído pelo Secretário de Estado de Educação, como membro nato, por 

representante da Assembléia Legislativa e, majoritariamente, por membros eleitos da sociedade civil, inclusive, entidades 
sindicais profissionais e econômicas da educação, e estudantes secundaristas e universitários competindo-lhe, dentre outras, 
as seguintes atribuições: 

[...] 
e) aprovar diretrizes e normas relativas ao estabelecimento de convênios celebrados com escolas comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas. 
 
ADCT: 
Art 37 - O Poder Executivo do Estado e dos Municípios reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial 

ora em vigor, propondo aos Poderes Legislativos respectivos as medidas cabíveis. 
[...] 
§ 3º - Os incentivos concedidos por convênio entre Estados, celebrado nos temos do art. 23, § 6º, da  
 
 
PARAÍBA 
 
 
Art. 7º São reservadas ao Estado as competências que não sejam vedadas pela Constituição Federal. 
§ 1º Compete exclusivamente ao Estado: 
[...] 
III - firmar acordos, convênios, ajustes ou outros instrumentos congêneres; 
[...] 
Art. 11. Compete aos Municípios: 
[...] 
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XI  - constituir guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, 
podendo firmar convênio com a Polícia Militar do Estado para atendimento deste objetivo; 

XII - firmar convênios, contratos, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres; 
[...] 
XIV -assegurar a defesa da ecologia, mediante convênios com o Estado e a União, nos termos da legislação 

superior pertinente. 
[...] 
Art. 54. Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
[...] 
XXII - autorizar e resolver definitivamente sobre empréstimos, acordos e convênios que acarretem encargos ou 

compromissos gravosos ao patrimônio estadual; 
[...] 
Art. 71. O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 

do Estado, ao qual compete: 
[...] 
V - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado mediante convênio, acordo, ajuste ou 

outros instrumentos congêneres; 
[...] 
Art. 86. Compete privativamente ao Governador do Estado: 
[...] 
VII - celebrar convênios, empréstimos, acordos e atos congêneres, sujeitos a referendo da Assembléia Legislativa; 
[...] 
Art. 201.O Estado garantirá a previdência social aos seus servidores, através de órgãos previdenciários, ou 

mediante convênio com outras entidades públicas ou privadas. 
[...] 
Art. 258. O Estado poderá celebrar convênios com Municípios para fins de arrecadação de impostos da 

competência destes. 
 
 
PARANÁ 
 
Art. 14 - O Estado do Paraná poderá celebrar convênios com entidades de direito público ou privado, para a 

realização de obras ou serviços. 
[...] 
Art. 54 - Compete, privativamente, à Assembléia Legislativa: 
[...] 
XXI - autorizar convênios a serem celebrados pelo Governo do Estado, com entidades de direito público ou 

privado e ratificar os que, por motivo de urgência e de relevante interesse público, forem efetivados sem essa autorização, 
desde que encaminhados à Assembléia Legislativa nos noventa dias subseqüentes à sua celebração; 

[...] 
XXIII - aprovar convênios intermunicipais para modificação de limites; 
[...] 
Art. 75 - O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 

do Estado, ao qual compete: 
[...] 
V - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado a Municípios mediante convênio, acordo, 

ajuste ou outros instrumentos congêneres; 
[...] 
Art. 87 - Compete privativamente ao Governador: 
[...] 
XVII - celebrar ou autorizar convênios ou acordos com entidades públicas ou particulares, na forma desta 

Constituição; 
[...] 
Art. 131 - O Estado poderá celebrar convênio com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para dispor 

sobre matérias tributárias. 
[...] 
Art. 171 - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
Parágrafo único. As instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do sistema único de saúde, 

segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos. 

[...] 
Art. 207 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
gerações presente e futuras, garantindo-se a proteção dos ecossistemas e o uso racional dos recursos ambientais. 

§ 1º - Cabe ao Poder Público, na forma da lei, para assegurar a efetividade deste direito; 
[...] 
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XI - incentivar a solução de problemas comuns relativos ao meio ambiente, mediante celebração de acordos, 
convênios e consórcios, em especial para a reciclagem de resíduos; 

 
 
PERNAMBUCO 
 
Art. 30 - O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 

do Estado, ao qual compete: 
[...] 
V - a fiscalização das contas de empresas de cujo capital o Estado participe de forma direta ou indireta, nos termos 

de convênio ou de acordo constitutivo autorizado pela Assembléia Legislativa e pelo Governador; 
[...] 
Art. 37 - Compete privativamente ao Governador do Estado: 
[...] 
XXII - celebrar ou autorizar convênios, ajustes ou outros instrumentos congêneres com entidades Públicas ou 

particulares, na forma desta Constituição; 
[...] 
Art. 86 - A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 
§ 1º - O controle externo exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, 

também compreendera: 
I - a fiscalização de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 

instrumentos congêneres aos Municípios; 
[...] 
Art. 97. § 2º - O Estado e os Municípios disciplinarão por lei os consórcios públicos e convênios de cooperação 

entres os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos bem como a transferência total ou parcial de 
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais a continuidade dos serviços transferidos. 

[...] 
Art. 161 - As ações e serviços públicos de Saúde e os privados, que por contrato ou convênio os complementem, 

compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e integram o Sistema Único de Saúde, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: 

I - integração das Ações dos Municípios ao Sistema Único de Saúde; 
II - descentralização dos serviços e ações de Saúde, com posterior regionalização, de forma a apoiar os Municípios; 
III - integralidade na prestação das ações preventivas e curativas, adequadas as realidades epidemiológicas; 
IV - a Integralidade do setor público de prestação de serviços de Saúde e o setor privado complementar 

constituirão uma rede a ser regulamentada nos termos da Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde; 
V - participação de entidades representativas de usuários e profissionais de Saúde na formulação e controle das 

suas Políticas e ações na esfera estadual e municipal, através da constituição de Conselhos Estadual e Municipais de Saúde, 
deliberativos e paritários; 

VI - elaboração e atualização periódica do Plano Estadual de Saúde, em termos de prioridades e estratégias 
regionais, em Consonância com o Plano Nacional de Saúde e de acordo com as diretrizes ditadas pelos Conselhos Estadual e 
Municipais de Saúde. 

[...] 
Art. 164 - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, 

mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas sem fins lucrativos. 
[...] 
Art. 190 - Cabe ao Estado interiorizar a Universidade, criando ou incentivando campus ou centros tecnológicos de 

ensino e pesquisa. 
Parágrafo único. No processo de interiorização da Universidade Estadual, será viabilizada, através de convênios 

específicos, a incorporação de faculdades municipais reconhecidas pelo Conselho Federal de Educação. 
[...] 
Art. 218 - O Estado e os Municípios, de comum acordo com a União, zelarão pelos recursos minerais, fiscalizando 

o aproveitamento industrial das jazidas e minas, estimulando estudos e pesquisas geológicas e de tecnologia mineral. 
§ 1º - Para a consecução das metas objetivadas no "caput" deste artigo, o Estado poderá celebrar convênios e 

acordos de cooperação com entidades representativas de mineradores ou empresas atuantes no setor mineral, podendo, ainda, 
determinar a criação de órgão, na forma da lei. 

[...] 
Art. 233 - O Estado e o Município, no atendimento a Política e programas de amparo aos idosos, promoverão 

convênios com sociedades beneficentes ou particulares, reconhecidas como de utilidade Pública, para suplementar a 
manutenção de abrigos. 

 
 
PIAUÍ 
 
Art. 15 - O Estado poderá celebrar convênios com a União, com outros Estados, com Municípios, com repartições 

ou órgãos da administração indireta, inclusive fundacional, para execução de suas leis, serviços ou decisões, por servidores 
federais, estaduais ou municipais. 
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Parágrafo único. Os convênios somente se completam com a sua aprovação pela Assembléia Legislativa. 
[...] 
Art. 86 - O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 

do Estado, a ele competindo: 
[...] 
V - fiscalizar a aplicação de qualquer recurso recebido ou repassado pelo Estado, sob a forma de convênio, ajuste, 

acordo ou outros instrumentos congêneres; 
[...] 
Art. 102 - Compete privativamente ao Governador do Estado: 
[...] 
XVIII - celebrar convênios ou acordos com entidades de direito público ou privado, sujeitos a "referendum" da 

Assembléia Legislativa; 
[...] 
Art. 151 - A lei complementar, referida no artigo anterior, estabelecerá: 
[...] 
II - a autonomia administrativa e funcional da Procuradoria-Geral do Estado e, nos limites das funções próprias do 

órgão, as suas respectivas atribuições, dentre as quais as seguintes: 
a) fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos acordos e convênios e demais atos normativos, a ser 

uniformemente seguida pela administração estadual; 
b) assistir o Governador no controle interno da legalidade dos atos da administração pública, mediante: 
[...] 
2) o exame de minutas de edital de licitação, contratos, acordos, convênios ou ajustes que devam ser assinados 

pelo Governador, pelos Secretários de Estado ou outras autoridades indicadas em lei; 
[...] 
Art. 205 - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
Parágrafo único. As instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do sistema único de saúde, 

segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos. 

 
ADCT: 
Art. 19 - O Poder Executivo buscará entendimento junto ao governo do Estado do Maranhão, no sentido da 

firmação de convênio entre os dois Estados, para o reflorestamento das margens do rio Parnaíba, com vistas à proteção e 
preservação do seu leito, de interesse comum a ambos. 

 
 
RIO DE JANEIRO 
 
Art. 65 - No exercício de sua autonomia o Estado editará leis, expedirá decretos, praticará atos e adotará medidas 

pertinentes aos seus interesses, às necessidades da administração e ao bem-estar do seu povo. 
Parágrafo único. O Estado poderá celebrar convênios com a União, outros Estados e Municípios ou respectivos 

órgãos da administração indireta, inclusive fundacional, para execução de suas leis, serviços ou decisões por servidores 
federais, estaduais ou municipais. 

[...] 
Art. 99 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
[...] 
XX - apreciar e aprovar convênios, acordos, convenções coletivas ou contratos celebrados pelo Poder Executivo 

com os Governos Federal, Estadual ou Municipal, entidades de direito público ou privado, ou particulares, de que resultem 
para o Estado quaisquer encargos não estabelecidos na lei orçamentária; (STF - ADIN - 676-2/600, de 1992- "Deferida 
liminar, em 20.03.92." Publicada no D.J. SEÇÃO I de 27.03.92. 

[...] 
Art. 123 - O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de 

Contas do Estado, ao qual compete: 
[...] 
V - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado mediante convênio, acordo, ajuste ou 

outros instrumentos congêneres; 
[...] 
Art. 187 - A pesquisa e a investigação científica aplicadas, a especialização e o aprimoramento de policiais civis e 

militares e dos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar serão orientados para contar com a cooperação das universidades, 
por intermédio de convênio. 

[...] 
Art. 194 - O Estado e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 
[...] 
§ 3º - O Estado pode, mediante convênio com o Município, coordenar e unificar os serviços de fiscalização e 

arrecadação de tributos, bem como delegar à União, a outros Estados ou Municípios, ou deles receber encargos de 
administração tributária. 

[...] 
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Art. 248 - Compete ao Instituto Estadual de Terras e Cartografia, organizado sob a forma de autarquia e obedecida 
a legislação específica da União, promover: 

[...] 
VII - convênios com entidades públicas federais, municipais e entidades privadas para implementação dos planos e 

projetos especiais de reforma agrária; 
[...] 
Art. 254 - A política agrícola a ser implementada pelo Estado dará prioridade à pequena produção e ao 

abastecimento alimentar através de sistema de comercialização direta entre produtores e consumidores, competindo ao Poder 
Público: 

[...] 
VII - utilizar seus equipamentos, mediante convênio com cooperativas agrícolas ou entidades similares, para o 

desenvolvimento das atividades agrícolas dos pequenos produtores e dos trabalhadores rurais; 
VIII - estabelecer convênios com os municípios para conservação permanente das estradas vicinais. 
[...] 
Art. 291 - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, mediante 

o contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
[...] 
Art. 339 - O Estado promoverá, diretamente ou através de convênios, censos periódicos de sua população 

portadora de deficiência. 
[...] 
Art. 342 - Cabe ao Poder Público celebrar os convênios necessários a garantir aos deficientes físicos as condições 

ideais para o convívio social, o estudo, o trabalho e a locomoção, inclusive mediante reservas de vagas nos estacionamentos 
públicos. 

Parágrafo único. A gratuidade nos gastos inerentes dar-se-á à vista de passes especiais expedidos por autoridade 
competente. 

[...] 
Art. 350 - Lei Municipal poderá dispor sobre a criação e a organização de quadro de voluntários para o combate a 

incêndio, socorro em caso de calamidade pública ou de defesa permanente do meio ambiente. 
Parágrafo único. O quadro de voluntários, a que se refere este artigo, ficará sujeito aos padrões, normas e 

fiscalização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, condicionada a respectiva criação à celebração de 
convênios entre o Município e a mencionada corporação para garantia da padronização de estrutura, instrução e 
equipamentos operacionais. 

Art. 351 - Os Municípios podem celebrar convênios para execução de suas leis, de seus serviços ou de suas 
decisões por outros órgãos ou servidores públicos federais, estaduais ou de outros Municípios. 

Parágrafo único. Os Municípios podem também através de convênios, prévia e devidamente autorizados por leis 
municipais, criar entidades intermunicipais de administração indireta para a realização de obras, atividades e serviços 
específicos de interesse comum, dotadas de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira e 
sediadas em um dos Municípios convenentes. 

 
ADCT: 
Art. 24 - O Poder Executivo do Estado e dos Municípios reavaliará todos os incentivos fiscais de natureza setorial 

ora em vigor, propondo ao Poder Legislativo respectivo as medidas cabíveis. 
[...] 
§ 3º - Os incentivos concedidos por convênio entre estados, celebrados nos termos do artigo 23, § 6º, da 

Constituição de 1967, com a redação da Emenda nº 1, de 17 de outubro de 1969, também deverão ser reavaliados e 
reconfirmados nos prazos deste artigo. 

 
 
RIO GRANDE DO NORTE 
 
Art. 18 - O Estado exerce em seu território todo o poder que lhe não seja vedado pela Constituição Federal, 

competindo-lhe, especialmente:  
[...] 
IV - celebrar convênios com a União, outros Estados ou Municípios, para execução de leis, serviços ou decisões, 

por servidores federais, estaduais ou municipais;  
[...] 
Art. 35 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:  
[...] 
XIX- aprovar:  
[...] 
b) os convênios intermunicipais de fixação de limites;  
[...] 
Art. 98 - Compete ao Estado instituir e cobrar:  
[...] 
§ 4º - As Fazendas Públicas do Estado e dos Municípios prestam-se, mutuamente, assistência para fiscalização dos 

tributos de suas competências e permutam informações consoante estabeleçam em convênios.  
[...] 
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Art. 129 - As instituições privadas, prioritariamente, as entidades filantrópicas sem fins lucrativos, podem 
participar do sistema estadual de saúde, mediante contrato de Direito Público ou convênio.  

Parágrafo único. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas 
com fins lucrativos.  

 
ADCT: 
Art. 5º - O Poder Executivo do Estado reavalia todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor, 

propondo ao Poder Legislativo as medidas cabíveis.  
[...] 
§ 3º - Os incentivos concedidos através de convênios ratificados pelo Estado, celebrados nos termos do art. 23, da 

Constituição Federal, de 1967, com a redação da Emenda nº 1, de 17 de outubro de 1969, devem ser reavaliados e 
confirmados no prazo deste artigo.  

[...] 
Art. 24 - No prazo de cinco (5) anos, da promulgação da Constituição, o Estado executa, em convênio com os 

Municípios sedes de Comarca, a construção do fórum do Município, da residência do Juiz e a do representante do Ministério 
Público.  

 
 

RIO GRANDE DO SUL 
 
Art. 53 - Compete exclusivamente à Assembléia Legislativa, além de outras atribuições previstas nesta 

Constituição: 
[...] 
XXIV - apreciar convênios e acordos em que o Estado seja parte, no prazo de trinta dias, salvo se outro prazo for 

fixado por lei; 
[...] 
Art. 56 - A Assembléia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as 

atribuições previstas nesta Constituição, no seu Regimento ou no ato de que resultar sua criação. 
[...] 
VII - discutir e votar projetos de lei e convênios que dispensarem, na forma do Regimento, a competência do 

Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa. 
§ 3º - Aplica-se ao inciso VII do parágrafo anterior, no que diz respeito aos convênios, o disposto no § 2º do art. 62 

. 
[...] 
Art. 62 - Nos projetos de sua iniciativa o Governador poderá solicitar à Assembléia Legislativa que os aprecie em 

regime de urgência. 
[...] 
§ 2º - Não havendo deliberação sobre o projeto no prazo previsto, será ele incluído na ordem do dia, sobrestando-

se a deliberação de qualquer outro assunto até que se ultime a votação. 
[...] 
Art. 82 - Compete ao Governador, privativamente: 
[...] 
XXI - celebrar convênios com a União, o Distrito Federal, com outros Estados e com Municípios para a execução 

de obras e serviços; 
[...] 
§ 2º - Os convênios de que trata o item XXI, qualquer que seja a denominação dada ao respectivo instrumento, 

somente poderão ser postos em execução após aprovados pela Assembléia Legislativa. (ADIn nº 177-9:Decisão: Declarada a 
inconstitucionalidade do inciso XXVI do art. 53 e do parágrafo 2º do art. 82, em 1º/07/1996.) 

[...] 
Art. 137 - A política penitenciária do Estado, cujo objetivo é a reeducação, a reintegração social e a ressocialização 

dos presos, terá como prioridades: 
I - a regionalização e a municipalização dos estabelecimentos penitenciários; 
II - a manutenção de colônias penais agrícolas e industriais; 
III - a escolarização e profissionalização dos presos. 
§ 1º - Para implementação do previsto no inciso III, poderão ser estabelecidos programas alternativos de educação 

e trabalho remunerado em atividade industrial, agrícola e artesanal, através de convênios com entidades públicas ou 
privadas. 

[...] 
Art. 141 - A concessão de anistia, remissão, isenção, benefícios e incentivos fiscais, bem como de dilatação de 

prazos de pagamento de tributo só será feita mediante autorização legislativa. 
Parágrafo único. As isenções, os benefícios e incentivos fiscais objeto de convênios celebrados entre o Estado e as 

demais unidades da Federação serão estabelecidos por prazo certo e sob condições determinadas e somente terão eficácia 
após ratificação pela Assembléia Legislativa. 

Art. 142 - São inaplicáveis quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de fiscalizar pessoas 
ou entidades vinculadas, direta ou indiretamente, ao fato gerador dos tributos estaduais. 



 
172 

Parágrafo único. O Estado poderá firmar convênios com os Municípios, incumbindo estes de prestar informações e 
coligir dados, em especial os relacionados com o trânsito de mercadorias ou produtos, com vista a resguardar o efetivo 
ingresso de tributos estaduais nos quais tenham participação.  

[...] 
Art. 148 - Será assegurado ao Estado, sempre que ocorrer suprimento de recursos a terceiros por força de 

convênios, o controle de sua aplicação nas finalidades a que se destinam. 
Art. 149 - A receita e a despesa públicas obedecerão às seguintes leis, de iniciativa do Poder Executivo: 
[...] 
§ 6º - As leis orçamentárias incluirão obrigatoriamente na previsão da receita e de sua aplicação todos os recursos 

de transferências, inclusive os oriundos de convênios com outras esferas de governo e os destinados a fundos especiais. 
[...] 
Art. 211 - O Estado promoverá: 
I - política com vista à formação profissional nas áreas do ensino público estadual em que houver carência de 

professores; 
II - cursos de atualização e aperfeiçoamento ao seus professores e especialistas nas áreas em que estes atuarem, e 

em que houver necessidade; 
III - política especial para formação, em nível médio, de professores das séries iniciais do ensino fundamental. 
§ 1º - Para a implementação do disposto nos incisos I e II, o Estado poderá celebrar convênios com instituições. 
[...] 
Art. 214 - O Poder Público garantirá educação especial aos deficientes, em qualquer idade, bem como aos 

superdotados, nas modalidades que se lhe adequarem. 
[...] 
§ 2º - O Poder Público poderá complementar o atendimento aos deficientes e aos superdotados, através de 

convênios com entidades que preencham os requisitos do art. 213 da Constituição Federal. 
 
ADCT: 
Art. 45 - É criado o Município de ANA RECH, nos termos de consulta plebiscitária realizada em 24 de abril de 

1988, pelo desmembramento do Município de Caxias do Sul, da área descrita a seguir, instalando-se no dia 1º de março de 
1990. 

[...] 
§ 5º - A manutenção normal do abastecimento d'água e a preservação do manancial da bacia de captação do Arroio 

Faxinal serão reguladas em convênio a ser celebrado entre Ana Rech e Caxias do Sul, no prazo máximo de sessenta dias 
após a instalação do novo Município. 

 
 
RONDÔNIA 
 
Art. 8º - Ao Estado compete exercer, em seu território, todos os poderes que, implícita ou explicitamente, não lhe 

sejam vedados pela Constituição Federal, especialmente: 
[...] 
VI - firmar acordos e convênios com a União, os Municípios, os demais Estados e entidades, para fins de 

cooperação intergovernamental, execução de leis, serviços, decisões, assistência técnica ou aplicação de recursos; 
[...] 
XVIII - promover os programas de construção de moradias e melhorias das condições habitacionais e de 

saneamento básico, tanto no meio urbano quanto na zona rural, diretamente ou em convênio com as Prefeituras; 
[...]  
Art. 29 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
[...] 
XXVII - autorizar ou aprovar convênios, acordos ou contratos com os Governos Federal, Estadual ou Municipal, 

entidades de direito público ou privado, de que resultem para o Estado quaisquer encargos não estabelecidos na lei 
orçamentária: 

[...] 
Art. 49 - O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 

do Estado, ao qual compete: 
[...] 
V - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado, mediante convênio, acordo, ajuste ou 

outros instrumentos congêneres; 
[...] 
Art. 115 - Os Municípios poderão realizar obras, serviços e atividades de interesse comum, mediante convênios 

com entidades públicas ou particulares, bem como através de consórcios intermunicipais aprovados pelas respectivas 
Câmaras, utilizando-se dos meios e instrumentos adequados à sua execução. 

[...] 
Art. 134 - As diretrizes orçamentárias do Estado obedecerão ao disposto no art. 165 da Constituição Federal, 

contendo ainda dispositivos que garantam aplicações e investimentos através de convênios com os Municípios de, no 
mínimo, vinte por cento dos recursos nestes arrecadados e que caibam ao Estado, excluindo-se o destinado à educação e à 
saúde. 

[...] 



 
173 

Art. 250 - A Previdência Social será prestada aos servidores, familiares e dependentes, pelo Estado e pelos 
Municípios, diretamente ou através de instituto de previdência, mediante convênios e acordos, compreendendo, dentre 
outros, os seguintes benefícios: 

 
 
RORAIMA 
 
Art. 33 - É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa: 
[...] 
VII - fiscalizar convênios, acordos ou contratos com os Governos Federal e Municipais e com as entidades de 

direito público ou privado que resultem para o Estado quaisquer encargos não estabelecidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

[...] 
Art. 62 - São atribuições privativas do Governador do Estado: 
[...] 
XVIII - celebrar ou autorizar Convênio ou acordo com pessoa jurídica de Direito público interno, autoridade 

autárquica, sociedade de economia mista, empresa pública, concessionária e permissionária de serviço público e pessoa 
jurídica de direito privado; e 

[...] 
Art. 108 - A repartição das receitas tributárias do Estado e as transferências da União obedecerão, no que couber ao 

Estado e aos Municípios, aos dispositivos constantes dos artigos 157 a 162 da Constituição Federal. 
§ 1º - O Estado publicará no Diário Oficial, até o último dia do mês subseqüente ao da arrecadação, o montante de 

cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos e os transferidos sob forma de convênio e os valores de origem 
tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos outros critérios e rateio. 

 
 
SANTA CATARINA 
 
Art. 8º - Ao Estado cabe exercer, em seu território, todas as competências que não lhe sejam vedadas pela 

Constituição Federal, especialmente: 
[...] 
 IX - celebrar e firmar ajustes, convênios e acordos com a União, outros Estados, Distrito Federal e Municípios, 

para a execução de suas leis, serviços ou decisões, por servidores federais, estaduais, distritais ou municipais; 
[...]  
Art. 16 - Os atos da administração pública de qualquer dos Poderes do Estado obedecerão aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 
[...] 
§ 2º - A administração é obrigada a fornecer a qualquer interessado certidão ou cópia autenticada, no prazo 

máximo de trinta dias, de atos, contratos e convênios administrativos, sob pena de responsabilidade da autoridade 
competente ou do servidor que negar ou retardar a expedição. 

[...] 
Art. 20 - Os convênios, ajustes, acordos e instrumentos congêneres firmados pelos órgãos e entidades da 

administração pública serão submetidos a Assembléia Legislativa no prazo de trinta dias contados da celebração, e serão 
apreciados na forma e nos prazos previstos em seu regimento interno. 

[...] 
Art. 59 - O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 

do Estado, ao qual compete: 
[...] 
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado a municípios, mediante convênio, acordo, 

ajuste ou qualquer outro instrumento congênere, e das subvenções a qualquer entidade de direito privado; 
[...] 
Art. 136 - Para incrementar o desenvolvimento econômico, o Estado tomará, entre outras, as seguintes 

providências: 
[...] 
VI - tratamento jurídico diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, aos pescadores artesanais 

e aos produtores rurais que trabalham em regime de economia familiar, assim definidos em lei, visando a incentivá-los 
mediante: 

[...] 
c) redução escalonada ou eliminação de tributos, através de lei ou convênio. 
 
ADCT:  
Art. 26 - Enquanto não promulgada a lei ou convênio dispondo sobre o tratamento diferenciado previsto no art. 

136, VI, "c", da Constituição, ficam mantidos e estendidos ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias 
e prestações de serviços de transporte intermunicipal e interestadual e de comunicação aos benefícios previstos na Lei nº 
6.569, de 21 de junho de 1985, com suas alterações, fixado em noventa mil Bônus do Tesouro Nacional o limite anual de 
receita bruta. 
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SÃO PAULO 
 
Art. 20 - Compete, exclusivamente, à Assembléia Legislativa: 
[...] 
XIX - autorizar ou aprovar convênios, acordos ou contratos de que resultem para o Estado encargos não previstos 

na lei orçamentária; 
[...] 
Art. 33 - O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas 

do Estado, ao qual compete: 
[...] 
VII - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados ao Estado e pelo Estado, mediante convênio, acordo, 

ajuste ou outros instrumentos congêneres; 
[...] 
Art. 109 - Para efeito do disposto no art. 3º desta Constituição, o Poder Executivo manterá quadros fixos de 

defensores públicos em cada juizado e, quando necessário, advogados designados pela Ordem dos Advogados do Brasil - 
SP, mediante convênio. 

[...] 
Art. 205 - O Estado instituirá, por lei, sistema integrado de gerenciamento dos recursos hídricos, congregando 

órgãos estaduais e municipais e a sociedade civil, e assegurará meios financeiros e institucionais para: 
[...] 
V - a celebração de convênios com os Municípios, para a gestão, por estes, das águas de interesse exclusivamente 

local; 
[...] 
Art. 220 - As ações e os serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 

da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. 
[...] 
§ 4º - A participação do setor privado no sistema único de saúde efetivar-se-á segundo suas diretrizes, mediante 

convênio ou contrato de direito público, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
§ 5º - As pessoas físicas e as pessoas jurídicas de direito privado, quando participarem do sistema único de saúde, 

ficam sujeitas às suas diretrizes e às normas administrativas incidentes sobre o objeto de convênio ou de contrato. 
[...] 
Art. 226 - É vedada a nomeação ou designação, para cargo ou função de chefia ou assessoramento na área de 

Saúde, em qualquer nível, de pessoa que participe de direção, gerência ou administração de entidades que mantenham 
contratos ou convênios com o Sistema Único de Saúde, a nível estadual, ou sejam por ele credenciadas. 

 
 
SERGIPE 
 
Art. 7º - Compete ao Estado: 
[...] 
IX - celebrar convênio com pessoas jurídicas de direito público interno para execução de leis, serviços ou decisões; 
[...] 
Art. 11 - Mediante lei complementar, o Estado poderá instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões, constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a 
execução de funções públicas de interesse comum. 

[...] 
§ 3º - O planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum efetuar-se-ão mediante concessão a 

entidade estadual ou municipal, ou pela constituição de empresa de âmbito metropolitano, ou, ainda, mediante convênios ou 
consórcios que venham a ser estabelecidos, permitindo-se, ainda, a concessão à iniciativa privada, na forma da lei. 

[...] 
Art. 23 - O Estado não intervirá no Município, salvo quando: 
[...] 
VI - deixar de recolher por seis meses consecutivos ou alternados, aos órgãos oficiais da Previdência Social, os 

valores descontados em folha de pagamento dos seus servidores, bem como as parcelas devidas pela Prefeitura, conforme o 
estabelecido em convênios e na legislação específica. 

[...] 
Art. 25 - A administração pública, em todos os níveis e de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios, 

estruturar-se-á e funcionará em obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência, 
razoabilidade, publicidade, eficiência e ao seguinte: 

[...] 
§ 6º - É obrigatória a manifestação da Procuradoria Geral do Estado nos processos administrativos da 

administração direta do Poder Executivo que tenham por objeto: 
I - contratos, acordos, convênios ou ajustes; 
[...] 
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Art. 37 - A Assembléia Legislativa elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estipulados 
conjuntamente com os demais poderes, na forma da Lei de diretrizes orçamentárias, nunca inferior a três por cento e até 
cinco por cento da receita estadual, excluída a proveniente de operações de créditos e convênios vinculados a cobertura de 
despesas de capital e a destinada a transferências tributárias constitucionais obrigatórias para os Municípios.(Caput com 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 15, de 06.01.1999, em vigor desde sua publicação). 

Parágrafo único. No decorrer da execução orçamentária, o montante correspondente à Assembléia Legislativa será 
repassado em duodécimos, no máximo até o dia dez de cada mês, corrigidas as parcelas na mesma proporção do excesso de 
arrecadação apurado em relação à previsão orçamentária. 

[...] 
Art. 47 - É da competência privativa da Assembléia Legislativa: 
[...] 
XIX - autorizar, aprovar ou rejeitar convênios, acordos ou contratos firmados pelos Poderes do Estado com os 

Governos Federal, Estadual e Municipal, com entidades de direito público ou privado ou com particulares de que resultem 
para o Estado quaisquer encargos não estabelecidos na lei orçamentária estadual; 

[...] 
XXXII - dispor sobre o sistema de previdência social dos seus membros, autorizando convênios com outras 

entidades; 
[...] 
Art. 68 - A Assembléia Legislativa exercerá o controle externo com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao 

qual compete: (Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 11, de 23.05.1993, em vigor desde sua publicação). 
[...] 
V - fiscalizar a aplicação de qualquer recurso repassado pelo Estado, mediante convênio, acordo ou outro 

instrumento análogo, a Município; 
[...] 
Art. 70 - O Tribunal de Contas do Estado, integrado por sete Conselheiros, tem sede na Capital do Estado, quadro 

próprio de pessoal e jurisdição em todo o território estadual, exercendo as seguintes atribuições: 
[...] 
Parágrafo único. O Tribunal de Contas elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estipulados 

conjuntamente com os Poderes Constituídos, na forma da Lei de diretrizes orçamentárias, nunca inferior a dois por cento e 
até três por cento da receita estadual, excluída a proveniente de operações de créditos e convênios vinculados a cobertura de 
despesas de capital e a destinada a transferências tributárias constitucionais obrigatórias para os Municípios. (acrescido pela 
Emenda Constitucional nº 15, de 06.01.1999, em vigor desde sua publicação). 

Art. 84 - É da competência privativa do Governador do Estado: 
[...] 
XII - celebrar ou autorizar convênios ou acordos com entidades públicas; 
[...] 
Art. 95 - É assegurada ao Poder Judiciário autonomia administrativa e financeira. 
§ 1º - O Poder Judiciário elaborará a sua proposta orçamentária dentro dos limites estipulados conjuntamente com 

os demais Poderes, na forma da Lei de diretrizes orçamentárias, nunca inferior a cinco por cento e até sete por cento da 
receita estadual, excluída a proveniente de operações de créditos e convênios vinculados a cobertura de despesas de capital e 
a destinada a transferências tributárias constitucionais obrigatórias para os Municípios. (redação dada pela pela Emenda 
Constitucional nº 15, de 06.01.1999, em vigor desde sua publicação). 

[...] 
Art. 171 - O Estado fomentará, preferencialmente em terras a ele pertencentes ou a Município, mediante convênio 

com este, o assentamento de famílias de lavradores previamente selecionadas, condicionando-o à destinação agrícola e à 
proibição de desmembramento ou negociação antes de decorrido o prazo de dez anos. 

Parágrafo único. Não será permitida a participação de agricultor em projetos de assentamento ou colonização por 
mais de uma vez. 

[...] 
Art. 193 - É dever do Estado assegurar a existência da rede pública de serviços de saúde, organizada sob a forma 

de um Sistema Único de Saúde, descentralizado em distritos sanitários, de acordo com as seguintes diretrizes e 
incumbências: 

[...] 
III - a participação complementar do setor privado no Sistema Único de Saúde efetivar-se-á segundo suas diretrizes 

mediante convênio ou contrato de direito público, tendo preferência as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos; 
IV - as pessoas físicas e as pessoas jurídicas de direito privado ficam sujeitas à normatividade genérica do Sistema 

Único de Saúde e, quando deste participarem de forma complementar, se submeterão também às suas diretrizes e bases, bem 
como às normas administrativas e técnicas incidentes sobre o objeto do convênio ou do contrato; 

[...] 
Art. 219 - Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, assegurando-se prioridade ao atendimento das 

necessidades do ensino pré-escolar, fundamental e médio e combate ao analfabetismo, podendo ser dirigidos às escolas 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus 
excedentes financeiros em educação, permitindo: 

I - concessão de subvenções; 
II - destinação de bolsas de estudos. 
§ 1º - O Poder Público somente poderá celebrar convênios para cessão de recursos humanos ou contrapartida de 

bolsas de estudos, que serão destinadas a estudantes carentes, com as escolas referidas no "caput" deste artigo. 
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[...] 
Art. 267 - O Estado poderá celebrar convênios com Municípios para fins de arrecadação de impostos de 

competência destes. 
 
ADCT: 
Art. 20 - Os Poderes Executivos do Estado e dos Municípios reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza 

setorial ora em vigor, propondo aos Poderes Legislativos respectivos as medidas cabíveis. 
[...] 
§ 3º - Os incentivos concedidos por convênio entre Estados, celebrados nos termos do art. 23, § 6º, da Constituição 

Federal de 1967, com a redação da Emenda nº 1, de 17 de outubro de 1969, também deverão ser reavaliados e reconfirmados 
nos prazos deste artigo. 

 
 

TOCANTINS 
 
Art. 6º - Compete ao Estado: 
[...] 
VI - explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, ou firmar acordos, convênios e 

ajustes, ou, ainda, em colaboração com a União, com outros Estados, com o Distrito Federal ou com os Municípios: 
a) os serviços de infra-estrutura urbana de instalação de energia elétrica e aproveitamento dos cursos de água, de 

transporte ferroviário, aquaviário e rodoviário intermunicipal de passageiros; 
b) organizar e manter o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Procuradoria-Geral do Estado, a Polícia Civil e 

a Polícia Militar; 
Alínea "b", com redação dada pela Emenda Constitucional nº 04, de 27.02.1992. 
c) organizar e manter os serviços de estatística, geografia, geologia e cartografia estadual; 
d) planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações; 
[...] 
Art. 11 - O Estado e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, 

integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 
[...] 
§ 2º - O Estado manterá escola de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, 

constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de 
convênios ou contratos com os entes federados. 

[...] 
Art. 33 - Ao Tribunal de Contas compete: 
[...] 
V - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado, mediante convênio, ajuste, acordo ou 

outros instrumentos congêneres a Municípios; 
[...] 
Art. 40 - Compete privativamente ao Governador: 
[...] 
XVI - celebrar convênios, acordos, ajustes e contratos; 
[...] 
Art. 58 - Além do previsto na Constituição Federal, compete aos Municípios: 
[...] 
§ 3º - Poderão, igualmente, celebrar convênios, acordos e outros ajustes com a União, os Estados, o Distrito 

Federal, outros Municípios e suas entidades da administração direta, indireta ou fundacional, para realização de suas 
atividades próprias. 

[...] 
Art. 148 - As ações e serviços públicos de saúde integram rede regionalizada e hierarquizada e constituem o 

Sistema Único de Saúde do Estado do Tocantins, segundo Plano Estadual de Saúde, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes: 

I - descentralização com direção única ao nível estadual e municipal; 
II - atendimento integral na prestação das ações de saúde, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais, adequados à realidade epidemiológica, levando-se em consideração as características 
sócio-econômicas da população e de cada região. 

§ 1º - As instituições privadas poderão participar do Sistema Estadual de Saúde, mediante convênio, com 
preferência às entidades filantrópicas. 

[...] 
Art. 158 - O Estado poderá celebrar convênios com os Municípios para fins de arrecadação de impostos. (com 

redação dada pela Emenda Constitucional nº 07, de 15.12.1998). 
 
 
LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL 
 
Art. 15. Compete privativamente ao Distrito Federal: 
[...] 
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VIII - celebrar e firmar ajustes, consórcios, convênios, acordos e decisões administrativas com a União, Estados e 
Municípios, para execução de suas leis e serviços; 

[...] 
Art. 22. Os atos da administração pública de qualquer dos Poderes do Distrito Federal, além de obedecer aos 

princípios constitucionais aplicados à administração pública, devem observar também o seguinte: 
[...] 
II - a administração é obrigada a fornecer certidão ou cópia autenticada de atos, contratos e convênios 

administrativos a qualquer interessado, no prazo máximo de trinta dias, sob pena de responsabilidade de autoridade 
competente ou servidor que negar ou retardar a expedição; 

[...] 
Art. 60. Compete, privativamente, à Câmara Legislativa do Distrito Federal: 
[...] 
XXVI - autorizar ou aprovar convênios, acordos ou contratos de que resultem, para o Distrito Federal, encargos 

não previstos na lei orçamentária; 
[...] 
Art. 78. O controle externo, a cargo da Câmara Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do 

Distrito Federal, ao qual compete: 
[...] 
VII - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados ao Distrito Federal ou pelo Distrito Federal, mediante 

convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres;  
[...] 
Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: 
[...] 
XXIII - celebrar ou autorizar convênios, ajustes ou acordos com entidades públicas ou particulares, na forma da 

legislação em vigor; 
[...] 
Art. 125. Compete ao Distrito Federal instituir os seguintes tributos: 
[...] 
§ 5º O Distrito Federal poderá, mediante convênio com a União, Estados e Municípios, delegar ou deles receber 

encargos de administração tributária. 
[...] 
Art. 131. As isenções, anistias, remissões, benefícios e incentivos fiscais que envolvam matéria tributária e 

previdenciária, inclusive as que sejam objeto de convênios celebrados entre o Distrito Federal e a União, Estados e 
Municípios, observarão o seguinte: 

I - só poderão ser concedidos ou revogados por meio de lei específica, aprovada por dois terços dos membros da 
Câmara Legislativa, obedecidos os limites de prazo e valor; 

II- não serão concedidos no último exercício de cada legislatura, salvo os benefícios fiscais relativos ao imposto 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, deliberados na forma do inciso VII do § 5º do art. 135, e no caso de calamidade pública, 
nos termos da lei. (redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 38/2002) 

III não serão concedidos às empresas que utilizem em seu processo produtivo mão-de-obra baseada no trabalho de 
crianças e de adolescentes, em desacordo com o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal. - (incluído pela 
Emenda à Lei Orgânica nº 30/1999) 

Parágrafo único. Os convênios celebrados pelo Distrito Federal na forma prescrita no art. 155, § 2º, XII, g, da 
Constituição Federal, deverão observar o que dispõe o texto constitucional e legislação complementar pertinente. (incluído 
pela Emenda a Lei Orgânica nº 01/1994) 

[...] 
Art. 135. O Distrito Federal fixará as alíquotas do imposto de que trata o artigo anterior para as operações internas, 

observado o seguinte: 
[...]  
§ 6º As deliberações tomadas nos termos do § 5º, VII, no tocante a convênios de natureza autorizativa, serão 

estabelecidos sob condições determinadas de limites de prazo e valor e somente produzirão efeito no Distrito Federal após 
sua homologação pela Câmara Legislativa. 

[...] 
Art. 149. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:  
[...] 
§ 8º A lei orçamentária incluirá, obrigatoriamente, previsão de recursos provenientes de transferências, inclusive 

aqueles oriundos de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos similares com outras esferas de governo e os destinados a 
fundos. 

[...] 
Art. 198. O Distrito Federal celebrará convênios com as universidades públicas sediadas no Distrito Federal para 

realização de estudos, pesquisas, projetos e desenvolvimento de sistemas e protótipos. 
[...] 
Art. 206. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§ 1º As instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, concedida preferência às entidades filantrópicas e às sem 
fins lucrativos. 
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[...] 
Art. 219. O Poder Público estabelecerá convênios, contratos e outras formas de cooperação com entidades 

beneficentes ou privadas sem fins lucrativos, para a execução de planos de assistência a criança, adolescente, idoso, 
dependentes de substâncias químicas, portadores de deficiência e de patologia grave assim definida em lei. 

[...] 
Art. 237. O Poder Público promoverá a educação técnico-profissionalizante no ensino médio da rede pública, com 

vistas à formação profissional, na forma da lei. 
§ 1º Cabe ao Poder Público firmar convênios de integração entre escola e empresa, com vistas a harmonizar a 

relação da educação com o trabalho e adequar a formação profissional aos requisitos do mercado de trabalho, na forma da 
lei. 

[...] 
Art. 252. O Poder Público manterá sistemas integrados de arquivos, bibliotecas e museus, que responderão pela 

política geral dos respectivos setores no âmbito da administração pública, na forma da lei.  
Parágrafo único. O Poder Público firmará convênios com os Poderes Legislativo e Judiciário à inclusão de suas 

unidades nos sistemas integrados referidos no caput. 
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ANEXO B – CONSÓRCIOS ADMINISTRATIVOS NAS CONSTITUIÇÕES 
ESTADUAIS E LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL 
 
 

AMAPÁ 
 
Art. 112 - Ao Tribunal de Contas compete: 
[...] 
IX - fiscalizar as contas de empresas ou consórcios interestaduais e intermunicipais de cujo capital social 

participe o Estado ou Município, conforme o caso, de forma direta ou indireta, nos termos de acordo, convênio ou ato 
constitutivo; 

 
 

BAHIA 
 
Art. 10 - O Estado e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de 

cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou 
parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 

[..] 
Art. 91 - Os Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, dotados de autonomia administrativa e de 

independência funcional, são órgãos de auxílio do controle externo a cargo, respectivamente, da Assembléia Legislativa e 
das Câmaras Municipais, competindo-lhes: 

[...] 
XII - fiscalizar as contas das empresas ou consórcios interestaduais de cujo capital o Estado ou Município 

participe, de forma direta ou indireta, nos termos do acordo, convênio ou ato constitutivo; 
 
 
CEARÁ 
 
Art. 76 - Compete ao Tribunal de Contas: 
[...] 
V - fiscalizar as contas estaduais de empresas ou consórcios interestaduais, de cujo capital social o Estado 

participe, de forma direta ou indireta, nos termos de acordo, convênio ou ato constitutivo; 
[..] 
Art. 246 - As ações e serviços públicos e privados de saúde integram a rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único de saúde no Estado, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
[...] 
II - municipalização dos recursos, serviços e ações de saúde de abrangência municipal, podendo os Municípios 

constituir consórcios para desenvolver as ações de saúde que lhes correspondam; 
 
 
ESPÍRITO SANTO 
 
Art. 191 - O Estado estimulará a formação de consórcios entre Municípios objetivando a solução de problemas 

comuns relativos à proteção ambiental. 
[..] 
Art. 276 - O Estado e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de 

cooperação entre ambos, autorização a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de 
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 

 
 
GOIÁS 
 
Art. 26 - Ao Tribunal de Contas do Estado compete: 
[...] 
X - fiscalizar as contas de empresas ou consórcios interestaduais, de cujo capital social o Estado 

participe de forma direta ou indireta, nos termos de acordo, convênio ou ato constitutivo; 
[..] 
Art. 65 - Para a obtenção de seus objetivos, os Municípios poderão: 
I - organizar-se em consórcios, cooperativas ou associações, mediante aprovação de suas Câmaras Municipais, 

por proposta do Prefeito; 
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MINAS GERAIS 
 
Art. 181 - É facultado ao Município: 
[...] 
II - cooperar com a União e o Estado, nos termos de convênio ou consórcio previamente aprovados pela 

Câmara Municipal, na execução de serviços e obras de interesse para o desenvolvimento local; (Argüida a 
inconstitucionalidade da expressão "e previamente aprovados pela Câmara Municipal" - ADIN 770. Liminar deferida em 
26.08.1992) 

 
 
MATO GROSSO 
 
Art. 187 - Os Municípios poderão realizar obras, serviços e atividades de interesse comum, mediante convênio 

com entidades públicas ou particulares, bem como através de consórcios intermunicipais, com os Estados ou a União, 
utilizando-se dos meios e instrumentos adequados à sua execução. 

              [..] 
                  Art. 277 - O Estado assegurará a formação de consórcios entre Municípios, objetivando a solução de problemas 
comuns relativos ao saneamento básico e preservação dos recursos hídricos. 

 
 

MATO GROSSO DO SUL 
 
Art. 222 - Toda pessoa tem direito a fruir de um ambiente físico e social livre dos fatores nocivos à saúde. 
[...] 
§ 2º - Incumbe ainda ao Poder Público: 
[...] 
XIX - incentivar a formação de consórcio de Municípios, visando à preservação dos recursos hídricos da região 

e à adoção de providências que assegurem o desenvolvimento e a expansão urbana dentro dos limites que garantam a 
manutenção das condições ambientais imprescindíveis ao bem-estar da população; 

 
 
PERNAMBUCO 
 
[...] 
"Art. 97 -  
§ 1º - Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de 

sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. 
§ 2º - O Estado e os Municípios disciplinarão por lei os consórcios públicos e convênios de cooperação entres 

os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos bem como a transferência total ou parcial de 
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais a continuidade dos serviços transferidos. 

 
 
PARANÁ 
 
Art. 207 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
gerações presente e futuras, garantindo-se a proteção dos ecossistemas e o uso racional dos recursos ambientais. 

§ 1º - Cabe ao Poder Público, na forma da lei, para assegurar a efetividade deste direito; 
[...] 
XI - incentivar a solução de problemas comuns relativos ao meio ambiente, mediante celebração de acordos, 

convênios e , consórcios, em especial para a reciclagem de resíduos; 
 
 
RIO DE JANEIRO 
 
Art. 76 - É facultada aos municípios, mediante aprovação das respectivas Câmaras Municipais, a formação de 

consórcios intermunicipais, para o atendimento de problemas específicos dos consorciados no período de tempo por eles 
determinado. 

 
RONDÔNIA 
 
Art. 115 - Os Municípios poderão realizar obras, serviços e atividades de interesse comum, mediante convênios 

com entidades públicas ou particulares, bem como através de consórcios intermunicipais aprovados pelas respectivas 
Câmaras, utilizando-se dos meios e instrumentos adequados à sua execução. 
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SANTA CATARINA 
 
Art. 114 - O Estado, para integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de seu 

interesse e de municípios limítrofes do mesmo complexo geoeconômico e social, poderá, mediante lei complementar, 
instituir: 

I - regiões metropolitanas; 
II - aglomerações urbanas; 
III - microrregiões. 
[...] 
§ 3º - Os municípios poderão criar associações, consórcios e entidades intermunicipais para a realização de 

ações, obras e serviços de interesse comum. 
 
 
SERGIPE 
 
Art. 11 - Mediante lei complementar, o Estado poderá instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões, constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a 
execução de funções públicas de interesse comum. 

[...] 
§ 3º - O planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum efetuar-se-ão mediante concessão 

a entidade estadual ou municipal, ou pela constituição de empresa de âmbito metropolitano, ou, ainda, mediante convênios 
ou consórcios que venham a ser estabelecidos, permitindo-se, ainda, a concessão à iniciativa privada, na forma da lei. 

 
 

SÃO PAULO 
 
Art. 201 - O Estado apoiará a formação de consórcios entre os Municípios, objetivando a solução de problemas 

comuns relativos à proteção ambiental, em particular à preservação dos recursos hídricos e ao uso equilibrado dos recursos 
naturais. 

 
 
TOCANTINS 
 
Art. 33 - Ao Tribunal de Contas compete: 
[...] 
XI - fiscalizar as contas do Estado ou do Município, das empresas ou consórcios interestaduais ou 

intermunicipais de cujo capital social o Estado ou Município participe de forma direta ou indireta nos termos de acordo, ou 
ato constitutivo; 

[..] 
Art. 58 - Além do previsto na Constituição Federal, compete aos Municípios: 
[...] 
§ 2º - Para a obtenção de seus objetivos, os Municípios poderão organizar-se em consórcios, cooperativas ou 

associações, mediante aprovação de suas Câmaras Municipais, por proposta dos respectivos Prefeitos. 
[...] 
Art. 148 - As ações e serviços públicos de saúde integram rede regionalizada e hierarquizada e constituem o 

Sistema Único de Saúde do Estado do Tocantins, segundo Plano Estadual de Saúde, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes: 

[...] 
§ 2º - Para fins de unificação do serviço municipal de saúde, os Municípios poderão estabelecer consórcios 

entre si, na forma da lei. 
 
 
DISTRITO FEDERAL 
 
Art. 15. Compete privativamente ao Distrito Federal: 
[...] 
VIII - celebrar e firmar ajustes, consórcios, convênios, acordos e decisões administrativas com a União, Estados 

e Municípios, para execução de suas leis e serviços; 
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ANEXO C – CONVÊNIOS E CONSÓRCIOS ADMINISTRATIVOS EM ALGUMAS 
LEGISLAÇÕES ESPARSAS 

 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB) – LEI Nº 9.503, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1997. 
 
Art.23. Compete às Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal: 
[...] 
III - executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme convênio firmado, como agente do órgão ou 

entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados; 
[...] 
Art.25. Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando 

as atividades previstas neste Código, com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via. 
Parágrafo único.  Os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar serviços de capacitação técnica, assessoria e 

monitoramento das atividades relativas ao trânsito durante prazo a ser estabelecido entre as partes, com ressarcimento dos 
custos apropriados. 

[...] 
Art.74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do 

Sistema Nacional de Trânsito. 
[...] 
§2º  Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura organizacional ou 

mediante convênio, o funcionamento de Escolas Públicas de Trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN. 
[...] 
Art.76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de 

planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação. 

Parágrafo único.  Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da Educação e do Desporto, mediante 
proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, 
promoverá: 

I - a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre 
segurança de trânsito; 

II - a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e o 
treinamento de professores e multiplicadores; 

III - a criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao 
trânsito; 

IV - a elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares 
universitários de trânsito, com vistas à integração universidades-sociedade na área de trânsito. 

[...] 
Art.79. Os órgãos e entidades executivos de trânsito poderão firmar convênio com os órgãos de educação da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, objetivando o cumprimento das obrigações estabelecidas neste 
capítulo. 

 
 
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966  
 
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, 

Estados e Municípios. 
[...] 
Art.83. Sem prejuízo das demais disposições deste Título, os Estados e Municípios que celebrem com a União 

convênios destinados a assegurar ampla e eficiente coordenação dos respectivos programas de investimentos e serviços 
públicos, especialmente no campo da política tributária, poderão participar de até 10% (dez por cento) da arrecadação 
efetuada, nos respectivos territórios, proveniente do imposto referido no artigo 43, incidente sobre o rendimento das pessoas 
físicas, e no artigo 46, excluído o incidente sobre o fumo e bebidas alcoólicas. 

Parágrafo único. O processo das distribuições previstas neste artigo será regulado nos convênios nele referidos. 
[...] 
Art.100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos: 
[...] 
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 
[...] 
Art.102. A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios vigora, no País, fora dos 

respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem, ou do que 
disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União. 

Art.103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor: 
[...] 
III - os convênios a que se refere o inciso IV do art. 100 na data neles prevista. 
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[...] 
Art.199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão 

mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em 
caráter geral ou específico, por lei ou convênio. 

[...] 
Art.213. Os Estados pertencentes a uma mesma região geoeconômica celebrarão entre si convênios para o 

estabelecimento de alíquota uniforme para o imposto a que se refere o art. 52. 
Parágrafo único.  Os Municípios de um mesmo Estado procederão igualmente, no que se refere à fixação da 

alíquota de que trata o art. 60. 
Art.214. O Poder Executivo promoverá a realização de convênios com os Estados, para excluir ou limitar a 

incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, no caso de exportação para o Exterior. 
 
 
CÓDIGO FLORESTAL - LEI Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965 
 
Art.22. A União, diretamente, através do órgão executivo específico, ou em convênio com os Estados e 

Municípios, fiscalizará a aplicação das normas deste Código, podendo, para tanto, criar os serviços indispensáveis. 
Parágrafo único. Nas áreas urbanas, a que se refere o parágrafo único do art. 2º, desta Lei, a fiscalização é da 

competência dos Municípios, atuando a União supletivamente. 
 
 
CÓDIGO DE PESCA - DECRETO-LEI  Nº 221, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 
 
Dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca e dá outras providências. 
[...] 
Art.82. O IBAMA poderá firmar convênio com a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 

(SUDAM) e com a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), objetivando simplificar a análise técnica 
e aprovação dos projetos e programas relacionados com atividades pesqueiras nas áreas de ação destes organismos de 
desenvolvimento regional, que utilizem recursos provenientes das deduções do Imposto de Renda.  

 
 
CÓDIGO DE MINERAÇÃO - DECRETO-LEI  Nº 227, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 
 
Dá Nova Redação ao Decreto-Lei nº 1.985 (Código  de Minas), de 29 de janeiro de 1940. 
Art.1º. Compete à União administrar os recursos minerais, a indústria de produção mineral e a distribuição, o 

comércio e o consumo de produtos minerais. Art.86. Os titulares de concessões de minas próximas ou vizinhas, abertas ou 
situadas sobre o mesmo jazimento ou zona mineralizada, poderão obter permissão para formação de um Consórcio de 
Mineração, mediante Decreto do Governo Federal, objetivando incrementar a produtividade da extração ou a sua capacidade.  

§1º - Do requerimento pedindo a constituição do Consórcio de Mineração deverá constar:  
I - Memorial justificativo dos benefícios resultantes da formação do Consórcio, com indicação dos recursos 

econômicos e financeiros de que disporá a nova entidade;  
II - Minuta dos Estatutos do Consórcio, plano de trabalhos a realizar, e enumeração das providências e favores 

que esperam merecer do Poder Público.  
§2º - A nova entidade, Consórcio de Mineração, ficará sujeita a condições fixadas em Caderno de Encargos, 

anexado ao ato institutivo da concessão e que será elaborado por Comissão especialmente nomeada.  
 
 
CLT - DECRETO - LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 
 
Art.14. A  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  será emitida pelas Delegacias Regionais do Trabalho 

ou, mediante convênio, pelos órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta. 
Parágrafo único. Inexistindo  convênio com  os órgãos indicados,  ou na inexistência destes, poderá ser  

admitido  convênio com sindicatos para o mesmo fim. 
[...] 
Art.159. Mediante  convênio  autorizado  pelo  Ministério  do Trabalho,  poderão ser delegadas a outros órgãos 

federais,  estaduais ou  municipais atribuições de fiscalização ou orientação às  empresas quanto ao cumprimento das 
disposições constantes deste Capítulo. 

 
 
LEI Nº1.521, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1951 
 
Altera  dispositivos  da  legislação vigente sobre  crimes  contra  a economia popular. 
[...] 
Art.3º. São também crimes dessa natureza: 
[...] 
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III  -  promover  ou  participar  de  consórcio,  convênio, ajuste,  aliança  ou  fusão  de capitais, com o  fim  de  
impedir  ou dificultar,  para  o  efeito  de  aumento  arbitrário  de  lucros,  a concorrência em matéria de produção, transporte 
ou comércio; 

Pena - detenção de 2 (dois) anos a 10 (dez) anos e multa de vinte mil a cem mil cruzeiros. 
 
 
LEI Nº4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964. 
 
Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras providências. 
[...] 
Art.6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão unir seus esforços e recursos, mediante 

acordos, convênios ou contratos para a solução de problemas de interesse rural, principalmente os relacionados com a 
aplicação da presente Lei, visando a implantação da Reforma Agrária e à unidade de critérios na execução desta. 

Parágrafo único. Para os efeitos da Reforma Agrária, o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária representará a 
União nos acordos, convênios ou contratos multilaterais referidos neste artigo. 

[...] 
Art.8º. Os acordos, convênios ou contratos poderão conter cláusula que permita expressamente a adesão de 

outras pessoas de direito público, interno ou externo, bem como de pessoas físicas nacionais ou estrangeiras, não 
participantes direta dos atos jurídicos celebrados. 

[...] 
Art.11. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária fica investido de poderes de representação da União, para 

promover a discriminação das terras devolutas federais, restabelecida a instância administrativa disciplinada pelo Decreto-
Lei n. 9.760, de 5 de setembro de 1946, e com autoridade para reconhecer as posses legítimas manifestadas através de 
cultura efetiva e morada habitual, bem como para incorporar ao patrimônio público as terras devolutas federais ilegalmente 
ocupadas e as que se encontrarem desocupadas. 

§1º Através de convênios, celebrados com os Estados e Municípios, iguais poderes poderão ser atribuídos ao 
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, quanto às terras devolutas estaduais e municipais, respeitada a legislação local, o 
regime jurídico próprio das terras situadas na faixa da fronteira nacional bem como a atividade dos órgãos de valorização 
regional. 

[...] 
Art.28. O Fundo Nacional de Reforma Agrária será constituído: 
[...] 
IV - dos recursos oriundos das verbas de órgãos e de entidades vinculados por convênios ao Instituto Brasileiro 

de Reforma Agrária; 
[...] 
Art.31. É o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária autorizado a: 
I - firmar convênios com os Estados, Municípios, entidades públicas e privadas, para financiamento, execução 

ou administração dos planos regionais de Reforma Agrária; 
[...] 
Art.34. O Plano Nacional de Reforma Agrária, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e 

aprovado pelo Presidente da República, consignará necessariamente: 
[...] 
§2º As entidades públicas e privadas que firmarem acordos, convênios ou tratados com o Instituto Brasileiro de 

Reforma Agrária, nos termos desta Lei, assumirão, igualmente compromisso expresso, quanto à prioridade aludida no 
parágrafo anterior, relativamente aos assuntos e serviços de sua alçada nas respectivas áreas. 

[...] 
Art.36. Os projetos elaborados para regiões geo-econômicas ou grupos de imóveis rurais, que possam ser 

tratados em comum, deverão consignar: 
[...] 
VII - a colaboração a ser recebida dos órgãos públicos ou privados que celebrarem convênios ou acordos para a 

execução do projeto. 
Art.37. São órgãos específicos para a execução da Reforma Agrária: 
[...] 
§2º O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária tem as seguintes atribuições: 
[...] 
d) administrar o Fundo Nacional de Reforma Agrária, promover ou firmar convênios e colocar os títulos da 

Dívida Agrária Nacional, emitidos nos termos desta Lei e de seu Regulamento; 
[...] 
Art.48. Observar-se-ão, quanto ao Imposto Territorial Rural, os seguintes princípios: 
I - a União poderá atribuir, por convênio, aos Estados e Municípios, o lançamento, tendo por base os 

levantamentos cadastrais executados e periodicamente atualizados; 
II - a União também poderá atribuir, por convênio, aos Municípios, a arrecadação, ficando a eles garantida a 

utilização da importância arrecadada; 
III quando a arrecadação for atribuída, por convênio, ao Município, à União caberá o controle da cobrança; 
[...] 
Art.58. Nas regiões prioritárias definidas pelo zoneamento e na fixação de suas populações em outras regiões, 

caberão ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária as atividades colonizadoras. 
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§1º Nas demais regiões, a colonização oficial obedecerá à metodologia observada nos projetos realizados nas 
áreas prioritárias, e será coordenada pelo Órgão do Ministério da Agricultura referido no artigo 74, e executada por êste, 
pelos Governos Estaduais ou por entidades de valorização regional, mediante convênios. 

[...] 
Art.66. Os compradores e promitentes compradores de parcelas resultantes de colonização oficial ou particular, 

ficam isentos do pagamento dos tributos federais que incidam diretamente sobre o imóvel durante o período de cinco anos, a 
contar da data da compra ou compromisso. 

Parágrafo único. O órgão competente firmará convênios com o fim de obter, para os compradores e promitentes 
compradores, idênticas isenções de tributos estaduais e municipais. 

[...] 
Art.74. É criado, para atender às atividades atribuídas por esta Lei ao Ministério da Agricultura, o Instituto 

Nacional do Desenvolvimento Agrário (INDA), entidade autárquica vinculada ao mesmo Ministério, com personalidade 
jurídica e autonomia financeira, de acordo com o prescrito nos dispositivos seguintes: 

V - além das atribuições que esta Lei lhe confere, cabe ao Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário: 
[...] 
p) firmar convênios com os Estados, Municípios e entidades privadas para execução dos programas de 

desenvolvimento rural nos setores da colonização, extensão rural, cooperativismo e demais atividades de sua atribuição; 
 
 
LEI Nº 5.197, DE 3 DE JANEIRO DE 1967  
 
Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências 
[...] 
Art.25. A União fiscalizará diretamente pelo órgão executivo específico, do Ministério da Agricultura, ou em 

convênio com os Estados e Municípios, a aplicação das normas desta Lei, podendo, para tanto, criar os serviços 
indispensáveis. 

 
 
LEI Nº 6.368, DE 21 DE OUTUBRO DE 1976. 
 
Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico  ilícito  e uso   indevido  de  substâncias  

entorpecentes  ou   que   determinem dependência física ou psíquica, e dá outras providências. 
[...]  
Art.7º. A União poderá celebrar convênios com os Estados visando  à  prevenção  e  repressão  do tráfico ilícito 

e  do  uso  indevido  de substância  entorpecente  ou  que  determine  dependência  física  ou psíquica. 
 
 
LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983 
 
Dispõe sobre  segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e 

funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte, e dá outras providências. 
[...] 
Art.20. Cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio do seu órgão competente ou mediante convênio com as 

Secretarias de Segurança Pública dos Estados e Distrito Federal: 
I - conceder autorização para o funcionamento: 
a) das empresas especializadas em serviços de vigilância; 
b) das empresas especializadas em transporte de valores; e  
c) dos cursos de formação de vigilantes. 
[...] 
V - fixar o currículo dos cursos de formação de vigilantes; 
[...] 
Parágrafo único. As competências previstas nos incisos I e V deste artigo não serão objeto de convênio. 
 
 
LEI Nº7210, DE 11 DE JULHO DE 1984. 
 
Institui a Lei de Execução Penal. 
Art.72. São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional: 
[...] 
IV - colaborar com as Unidades Federativas mediante convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços 

penais; 
 
 
LEI Nº 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990. 
 
Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências. 
[...] 
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Art.4º. Constitui crime contra a ordem econômica: 
[...] 
II - formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando: 
a) à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas; 
b) ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas; 
c) ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de distribuição ou de fornecedores; 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa. 
 
 
LEI Nº 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991 
 
Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do imposto de renda, e dá outras providências. 
[...] 
Art.72. Ficam isentas do IOF as operações de financiamento para a aquisição de automóveis de passageiros de 

fabricação nacional de até 127 HP de potência bruta (SAE), quando adquiridos por: 
[...] 
V - trabalhador desempregado ou subempregado, titular de financiamento do denominado Projeto Balcão de 

Ferramentas, destinado à aquisição de maquinário, equipamentos e ferramentas que possibilitem a aquisição de bens e a 
prestação de serviços à comunidade. 

[...] 
§2º Na hipótese do inciso V, o reconhecimento ficará adstrito aos tomadores residentes na área de atuação do 

Projeto, os quais serão indicados pelos Governos Estaduais, mediante convênio celebrado com a Caixa Econômica Federal. 
 
 
LEI Nº 8.666/93 – LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
 
[...] 
Art.116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros 

instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração. 
§1º A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública depende de 

prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, 
as seguintes informações: 
 

I - identificação do objeto a ser executado; 
II - metas a serem atingidas; 
III - etapas ou fases de execução; 
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; 
V - cronograma de desembolso; 
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas; 
VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para 

complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a 
entidade ou órgão descentralizador. 

§2º Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assembléia Legislativa ou à 
Câmara Municipal respectiva. 

§3º As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, 
exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes: 

I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma 
da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou 
órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de controle interno da Administração Pública; 

II - quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento 
das etapas ou fases programadas, praticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas 
contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a outras 
cláusulas conveniais básicas; 

III - quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo participe repassador dos recursos 
ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno. 

§4º Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de 
poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação 
financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida Pública, quando a utilização dos 
mesmos verificar-se em prazos menores que um mês. 

§5º As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a 
crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico 
que integrará as prestações de contas do ajuste. 

§6º Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à 
entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade 
titular dos recursos. 
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LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995. 
 
Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências. 
[...] 
Art.37. Fica a Secretaria da Receita Federal autorizada a: 
[...] 
II - celebrar, em nome da União, convênio com os Estados, Distrito Federal e Municípios, objetivando instituir 

cadastro único de contribuintes, em substituição aos cadastros federal, estaduais e municipais. 
 
 
LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996 
 
Dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o Sistema 

Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES e dá 
outras providências.  

[...] 
Art.4º. O SIMPLES poderá incluir o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal - ICMS ou o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 
devido por microempresa e empresa de pequeno porte, desde que a Unidade Federada ou o município em que esteja 
estabelecida venha a ele aderir mediante convênio. 

§1º Os convênios serão bilaterais e terão como partes a União, representada pela Secretaria da Receita Federal, 
e a Unidade Federada ou o município, podendo limitar-se à hipótese de microempresa ou de empresa de pequeno porte. 

§2º O convênio entrará em vigor a partir do terceiro mês subseqüente ao da publicação, no Diário Oficial da 
União, de seu extrato. 

§3º Denunciado o convênio, por qualquer das partes, a exclusão do ICMS ou do ISS do SIMPLES somente 
produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subseqüente ao da sua denúncia. 

 
 
LEI  Nº 9.437,  DE  20  DE  FEVEREIRO DE 1997 
 
Institui o Sistema Nacional de  Armas - SINARM,  estabelece condições para o registro e para o porte de arma 

de fogo, define crimes e da outras providências. 
[...] 
Art.7º. A autorização para portar arma de fogo terá eficácia temporal limitada, nos termos de atos 

regulamentares e dependerá de o requerente comprovar idoneidade, comportamento social produtivo, efetiva necessidade, 
capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. 

§1º  O porte estadual de arma de fogo registrada restringir-se-á aos limites da unidade da federeção na qual 
esteja domiciliado o requerente, exceto se houver convênio entre Estados limítrofes para recíproca validade nos respectivos 
territórios. 

 
 
LEI Nº 9.473, DE 22 DE JULHO DE 1997 
 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei  orçamentária de 1998, e dá outras providências. 
[...] 
Art.26. As transferências de recursos da União, consignadas na lei orçamentária anual, para Estados, Distrito 

Federal ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente 
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação vigente, ressalvadas aqueles 
decorrentes de recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação específica, de repartições de receitas 
tributárias, de operações de crédito externas e das destinadas a atender a estado de calamidade pública legalmente 
reconhecido por ato ministerial, e dependerão da comprovação  por parte da unidade beneficiada, no ato da assinatura do 
instrumento original, de que: 

I - institui, regulamentou e arrecada todos os tributos previstos nos artigos 155 e 156 da Constituição Federal, 
ressalvado o imposto previsto no artigo 156, inciso III, com a redação dada pela Emenda Constitucional  nº 3, de 17 de 
março de 1993, quando comprovada a ausência do fato gerador; 

II - a receita tributária própria corresponde, em relação ao total das receitas orçamentárias, inclusive as 
decorrentes de operações de crédito, a pelo menos: 

a) vinte e cinco por cento, no caso de Estado ou Distrito Federal; 
b) cinco por cento, no caso de Municípios com mais de 150.000 habitantes; 
c) três por cento, no caso de Municípios de 50.000 a 150.000 habitantes; 
d) um e meio por cento, no caso de Municípios de 25.000 a 50.000 habitantes; 
[...] 
§5º As transferências previstas neste artigo poderão ser feitas por intermédio de instituições e agências 

financeiras oficiais, que atuarão como mandatárias da União para execução e fiscalização, devendo o empenho ocorrer até a 
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data da assinatura do respectivo acordo, convênio, ajuste ou instrumento congênere, e os demais registros próprios no 
Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, nas datas da ocorrência dos fatos correspondentes. 

[...] 
Art.34. A destinação de recursos para as ações de alimentação escolar obedecerá ao princípio da 

descentralização, observado o seguinte: 
[...] 
III - os repasses serão realizados diretamente às administrações públicas municipais ou, no seu impedimento 

legal, ao Governo do Estado ou à unidade executara de convênio cuja entidade beneficiária seja a escola pública de ensino 
fundamental, que se responsabilizará pelo atendimento. 

 
 
LEI Nº 9.611, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. 
 
Dispõe sobre o Transporte Multimodal de  Cargas e dá outras providências  
[...] 
Art. 31. A documentação fiscal e os procedimentos atualmente exigidos dos transportadores deverão adequar-se 

ao Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas instituído por esta Lei. 
Parágrafo único. Para atender ao disposto neste artigo, a União, os Estados e o Distrito Federal celebrarão 

convênio, no prazo de cento e oitenta dias da data de publicação desta Lei. 
 
 
LEI Nº 9.636, DE 15 DE MAIO DE 1998. 
 
Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, 

altera dispositivos dos Decretos-Leis nº 9.760, de 5 de setembro de 1987, regulamenta o §2º do art. 49 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras providências. 

Art.1º. É o Poder Executivo autorizado a agilizar ações, por intermédio da Secretaria do Patrimônio da União - 
SPU, do Ministério da Fazenda, no sentido de identificar, demarcar, cadastrar, registrar, fiscalizar, regularizar as ocupações e 
promover a utilização ordenada dos bens imóveis de domínio da União, podendo, para tanto, firmar convênios com os 
Estados e Municípios em cujos territórios se localizem, e observados os procedimentos licitatórios previstos em lei, celebrar 
contratos com a iniciativa privada. 

[...] 
Art.4º. Os Estados, Municípios e a iniciativa privada, a juízo e a critério do Ministério da Fazenda, observadas 

as instruções que expedir sobre a matéria, poderão ser habilitados, mediante convênios ou contratos a serem celebrados com 
a SPU, para executar a identificação, demarcação, cadastramento e fiscalização de áreas do patrimônio da União, assim 
como o planejamento e a execução do parcelamento e da urbanização de áreas vagas, com base em projetos elaborados na 
forma da legislação pertinente. 

[...] 
§3º A participação nas receitas de que trata o parágrafo anterior será ajustada nos respectivos convênios ou 

contratos, observados os limites previstos em regulamento e as instruções a serem baixadas pelo Ministro de Estado da 
Fazenda, que considerarão a complexidade, o volume e o custo dos trabalhos de identificação, demarcação, cadastramento , 
recadastramento e fiscalização  das áreas vagas existentes, bem como de elaboração e execução dos projetos de parcelamento 
e urbanização e, ainda, o valor de mercado dos imóveis na região e, quando for o caso, a densidade de ocupação local. 

[...] 
Art.11. §4º. Constitui obrigação do Poder Público federal, estadual e municipal, obsrvada a legislação específica 

vigente, zelar pela manutenção das áreas de preservação ambiental, das necessárias à proteção dos ecossistemas naturais e de 
uso comum do povo, independentemente da celebração de convênio para esse fim. 


