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RESUMO 

 

O presente estudo aborda a imposição do chamamento público frente aos convênios de co-
operação e contratos de repasse, fazendo alusão aos atos de constituição e compromisso 
dos particípes, finalidade institucional e objeto convenial para demonstrar a atual obrigatori-
edade de seleção de proponentes nas transferências de recursos da União. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Impõe-se considerar a importância do combate à corrupção e os novos paradigmas 
do Controle. Por iguais razões, vimos a necessidade de apoiarmos o estudo sobre convênio 
de cooperação e a imposição de Chamamento Público para convocação de proponentes nas 
transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e ainda, as 
peculiaridades, as formas e o surgimento da cooperação no conflito, como meio de alcançar-
mos os atuais modelos de cooperação administrativa. 

Há tempos 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 reve-
lado 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 desta interação. Com a di-
nâmica dos fatos sociais, as transformações constitucionais demonstraram a frequente preo-
cupação com a sua inclusão nas Normas Ápices. 

É, portanto, inegável a aplicação das formas de convênio de cooperação no direito 
pátrio efetuado no perfil da atual Carta Magna e das normas infraconstitucionais. Sem, contu-
do, admitir uma forma perfeita e acabada, mesmo porque é imaturo o dispositivo que as admi-
te.  

Enfim, esse trabalho não se propõe a propagar a implantação desses atos, nem su-
prir todos os óbices, pelo contrário, almeja a sua aplicação nos limites do direito positivo e nos 
fins estabelecidos. 
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Daí, podemos dizer que o texto, naturalmente, não esgota a matéria. É, portanto, me-
ro ponto de partida. 

 

2 ATOS DE CONSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO DOS PARTÍCIPES 

São estipulados por meio de ato formal que consigne seu conteúdo, consistindo 
sempre em ato vinculado de previsão legal. É necessária, 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, como 
nos lembra Lourival Vilanova: “Em outros termos, as ‘partes’ da relação jurídica compõem-
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”2. 

A questão do consentimento das entidades participantes é fundamental para sua 
aprovação. Este se manifesta por declaração exteriorizada, mediante assinatura do repre-
sentante legal do ente partícipe. É que o ato de constituição deve declarar que o ente é pes-
soa no mundo jurídico, suas atribuições e missões pertinentes ao objeto avençado.  

Elucidemos que pode realizar a avença convenial qualquer pessoa jurídica a quem 
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 
representação3. 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 Autar-
quias ou Fundações Públicas); 

c) pessoas públicas de qualquer espécie e pessoas privadas (União ou Estados-
membros, Distrito Federal ou Municípios com Sociedade de Economia Mista, Em-
presa Pública, Sociedades Mercantis, Fundações, Associações e Organizações 
não governamentais - ONGs). 

Apesar de não haver qualquer restrição à feitura de convênio de cooperação com 
pessoa física, entendemos ser embaraçosa sua consecução, diante do interesse público 
que deve nortear os ajustes administrativos para atribuí-los apenas a um único ser humano.  

Sobre o assunto e a natureza dos partícipes, Diógenes Gasparini afirma: “Não há ne-
cessidade de que tais pessoas sejam da mesma espécie ou que todas sejam públicas. Em-
bora seja, assim, dada a natureza administrativa que encerram, é indispensável que, no mí-
nimo, um dos partícipes seja pessoa pública”4. 

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 Bandei-

                                                      
2 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed., rev. atual. e amp. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2000. p. 292. 
3 Observe-se que nos contratos de repasse não mais as instituições financeiras figuram como contratantes. Agora são os 

órgãos ou entidades, por intermédio daquelas, quem pactuam a execução no contrato de repasse. Permitindo-se, também, 
que as entidades privadas, sem fins lucrativos participassem como contratada nesse tipo de acordo. A padronização pas-
sou a ser exigida.  

4 GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 16 ed., rev. amp. e aum. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 304. 
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ra de Mello5, sendo juridicamente impossíveis acordos entre órgãos, já que estes não têm 
autonomia, não havendo, portanto, como ampliá-la; são repartições internas de competên-
cias do próprio Estado, como parcelas dele, não possuindo, por si mesmo, vontades disso-
nantes ao Estado; 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 personalida-
de 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 en-
volvidos.  

É pertinente colocar que na redação do Decreto 6.428/08 o termo de cooperação 
deixou de ser uma modalidade descentralização do crédito entre órgãos e entidades para 
ser uma mera transferência do crédito de um órgão para outro de mesma natureza. 

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”6. 

Alguns preferem denominar legitimidade de competência que detém a autoridade 
de decidir na esfera de suas atribuições e o seu organismo produzir, inclusive para cooperar 
administrativamente. De igual modo, Carlos Garcia Oviedo afirma: “la competencia se refere 
al organismo productor (Estado, Provincia, Municipio), a la jerarquía del órgano (Governa-
dor, ver Alcade ou Prefeito), a la materia (educación, sanidad) y al territorio (provincia, capi-
tal)”7. 

O mesmo ocorre a respeito da discussão suscitada em torno da possibilidade de vi-
sualizar 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, ór-
gãos, 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 co-
mo participantes na órbita constitucional federal fizeram com que parte da doutrina solidificasse 
as idéias de convênios administrativos como atos eminentemente públicos”8.  

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, inclu-
sive por integrantes”, é o que afirma, ainda, essa autora9. 

No caso de entes públicos, deve ser provada 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 Muni-
cípios. Parece-nos que há situações em que não se opera este rigor quando é público e no-
tório 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 des-
tacados. 

É possível, ainda, a exigência de dados cadastrais, devidamente comprovados, pa-
ra indicar se a entidade é dotada de personalidade jurídica, seu regular funcionamento, e se 

                                                      
5 MELLO. Op. cit., p. 152-153. 
6 VILANOVA. Op. cit., p. 283. 
7 OVIEDO. Op. cit., p. 226. 
8 TORRES. Op. cit., p. 391. 
9  _____. O convênio administrativo de saúde pública. Revista Trimestral de Advocacia Pública. São Paulo, v. 7, n. 

16, out./dez./2001. p. 23. 
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sua representante legal é legítima. Por iguais razões, enumeramos documentos, comumen-
te, exigidos na análise prévia dos feitos: 

a) representação legal: refere-se à comprovação da legitimidade do chefe do Exe-
cutivo 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 munici-
pais, bem como FGTS e INSS: o manuseio destas certidões permitirá a análise 
de ausência de débitos decorrentes das obrigações aludidas para atribuir situa-
ção regular ao ente partícipe em cumprimento ao regramento licitatório pertinen-
te à espécie; 

c) declaração do ente estatal convenente de inexistência de pendência de presta-
ção de contas no âmbito interno e externo, este junto ao respectivo Tribunal de 
Contas: visa ao cumprimento dos princípios norteadores da Administração Públi-
ca, alceando o controle e a transparência dos seus atos. Alguns Estados, em ini-
ciativa singular, como o Estado de Sergipe, determinam a proibição da realiza-
ção de convênios de cooperação com transferência de recursos entre Estado e 
Municípios em atraso no pagamento do funcionalismo público municipal e pres-
tação de contas mensal junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, com 
apoio da Lei 4.488 de 21.12.2001. 

Além desses, existindo ajustes administrativos com entidades particulares, ou co-
mo, 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 pes-
soa jurídica com respectivo número de inscrição e a descrição da atividade eco-
nômica. 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 as-
sembléia geral, designando a diretoria eleita e o estatuto que confirme a legitimi-
dade 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;  

d) atestado de funcionamento regular da entidade por autoridade local: existe a no-
ção de exame de atividade normal da entidade convenente, no sentido de evitar 
pactos fraudulentos. Na maioria das vezes, é um documento firmado por autori-
dades 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 aceita-
ção 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 ligadas à espécie; 

g) autorização de autoridade pública, indicando disponibilidade orçamentária e fi-
nanceira, na ocorrência de despesa. 

Malgrado a celebração do ajuste principal, é possível, se prevista no teor originário, 
a prorrogação do ato convenial. É comum a dilatação do prazo disposto para a concretiza-
ção 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 coope-
ração – denominados, por alguns, de “termo de re-ratificação” – admitimos acrescentar, ain-
da, as seguintes exigências: 

a) termo de convênio inicial e parecer conclusivo que autorizou sua viabilidade; 
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b) demonstrativo de celebração do convênio originário e sua publicação no respec-
tivo diário oficial, declarando os entes convenentes, objeto e vigência; 

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. 

3 FINALIDADE INSTITUCIONAL PÚBLICA E PRIVADA 

A regra fundamental, em síntese, é atender ao interesse coletivo primário, como já 
foi esclarecido, que para as situações concretas seja patrocinado o interesse público geral. 
Quando se fala em necessidade, o fato indica envolver a prioridade do administrador públi-
co. 

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 às suas razões originárias. 

O conceito de beneficência é bem aplicado por Recaredo F. de Velasco Calvo, 
quando se designa toda “... actividad encamiñada a suplir las deficiencias humanas, bien por 
los propios individuos, o mediante la acción inmediata del Estado” 10. 

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 actividad concreta y continuada, práctica y espontánea, de carácter subor-
dinado, que tiene por objeto satisfacer en forma directa e inmediata las necesidades colecti-
vas y el logro de los fines del Estado, dentro del orden jurídico establecido y con arreglo a 
éste”11. 

A partir dessa perspectiva, podemos dizer que deve sempre existir o interesse pri-
mário 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 
declarar-se o pleno desvio de finalidade do ajuste administrativo. 

O exame do motivo do ajuste é questão fundamental que deve ser apreciada. De-
ve-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 com-
bate a doenças epidêmicas de 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 par-
ticular. É comum visualizar-se, por exemplo, um ajuste administrativo de uma 
associação religiosa com o Estado; não poderia, por conseguinte, patrocinar cri-
ação de instalações com destinações diversas através de repasse de verba pú-
blica, ou, por absurdo que seja, prestar contas com notas fiscais falsas. A Secre-
taria, 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 oferecimen-
to da problemática à administração. Assim, Carlos Garcia Oviedo12 aduz que a Administra-
ção Pública vive constantemente a satisfação das necessidades públicas, razão de sua exis-
tência, funcionando como gerente dos interesses coletivos. 

                                                      
10 CALVO. Op. cit., p. 94. 
11 ESCOLA. Op. cit., p. 42. 
12 OVIEDO. Op. cit., p. 52. 
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Pode acontecer que a finalidade de interesse público, na realidade não ocorra, nes-
te caso se produziria um vício de finalidade, afetando o ato emitido e suas condições, ex-
pondo os responsáveis às penalidades legais, como veremos, oportunamente, no capítulo 
alusivo ao controle de suas formas. 

4 OBJETO CONVENIAL 

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 tenta-
tiva 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 Dióge-
nes Gasparini: “o convênio pode ter por objeto qualquer coisa (obra, serviço, atividade, uso 
de certo bem), desde que encarne um interesse público. A sua natureza administrativa im-
pede que o objeto apenas consagre o interesse privado que o partícipe particular deseja ver 
prestigiado com a ajuda do convenente público”13. 

Ressaltemos: não há dúvida de que a remuneração é peculiar aos contratos admi-
nistrativos, como informa precisamente Gaston Jèze:  

I. – Dans tout contrat administratif figurent des stipulations relatives à la rémunéra-
tion pécuniaire du contractant. Ce dernier ne fournit jamais gratuitement les presta-
tions 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 concessionnaire14. 

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 otra”15. 

Mais precisamente, o objeto da cooperação administrativa não pode ser dissociado 
da competência enunciada constitucionalmente ao ente partícipe, sob conseqüência de evi-
denciar grave irregularidade, violação dos princípios da Administração Pública e prática de 
ato de improbidade administrativa.  

 

5 COMPROMISSO DOS PARTÍCIPES 

Os partícipes são os sujeitos colaboradores do evento. Quanto às 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 pos-
sibilidade de aplicar-se uma sanção por desobediência; logo, identifica-se a afirmação de 
Herbert L. A. Hartem “‘ter uma obrigação’ ou ‘estar vinculado’”16. 

Mister se faz ressaltar a contribuição de Marçal Justen Filho, afirmando que “... 
no convênio a assunção dos deveres destina-se a regular a atividade harmônica de sujei-
tos integrantes da administração pública, que busca a realização imediata de um mesmo 
e idêntico interesse público”17. 

                                                      
13 GASPARINI. Op. cit., p. 304. 
14 JÈZE, Gaston. Les principes généraux du droit administratif: théorie générale des contrats de l’administration. 30. ed. 

Paris, 1936. p. 543. 
15 ESCOLA. Op. cit., p. 71. 
16 HARTEM, Herbert L. A. O conceito de direito. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. p. 234.  
17 JUSTEN FILHO. Op. cit., p. 629. 
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Não se confunde com aquelas estipuladas no contrato administrativo; é o que expli-
ca Gaston Jèze com acerto: “La collaboration du contractant à un service public, ‘volontai-
rement’ 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”18. 

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 à real satisfação das promessas pelos compromitentes. 

É de bom aviso os partícipes delinearem na norma da cooperação administrativa os 
compromissos gerais e recíprocos, como resultado da própria convergência de interesses e 
em obediência ao direito positivo vigente, mais precisamente às disposições pertinentes 
previstas na Constituição Federal, Estadual, Leis Complementares e Ordinárias, bem como, 
em caso de participação de Município, a análise de Lei Orgânica, e finalmente, os dispositi-
vos ligados à Lei 8.666/93 e suas alterações. 

Torna-se imperativa a execução do objeto da cooperação administrativa, nos diver-
sos 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 documen-
tos, relatórios, publicações e informes, visando dar plenitude à 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 respectivos Tribunais 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 adquirido19. A própria natureza jurídica das avenças que autorizam a denúncia20 
imotivada não pode produzir direito adquirido aos partícipes. 

6 IMPOSIÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

A idéia de Chamamento Público para convocação de proponentes nas transferências de 
recursos da União mediante convênios e contratos de repasse nasceu como possibilidade 
de sua utilização pela portaria interministerial 127/08, esta impulsionada por julgado do Tri-
bunal de Contas da União (TCU):  

ACÓRDÃO nº 1331/2008-TCU PLENÁRIO (CHAMAMENTO PÚBLICO) (...) atendendo 
à recomendação do TCU, exarada por meio do Acórdão nº 1331/2008, em sessão do 
plenário de 09/07/2008, especialmente o contido no item 9.2.2, orientamos os órgãos e 
entidades do SICONV a editar normativos próprios, visando estabelecer a obrigatorie-
dade de instituir processo de chamamento e seleção públicos previamente à celebração 
de convênios com entidades sem fins lucrativos, em todas as situações em que se 
apresentar viável e adequado à natureza dos programas a serem descentralizados.21 

                                                      
18 JÈZE. Op. cit., p. 465. 
19 Nesse toar, a jurisprudência pátria tem se manifestado denunciando o convênio de cooperação, assim não há que se falar 

de direito adquirido: STF – RE 119.256/SP. Boletim de Direito Municipal – BDM, p. 132, fev. 1993. TJSP – 1ª Câm. 
Civ. – Ap. 64.041-1 – Rel. Alvaro Lazarini – j. em 13.05.1986. 

20 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”. (Apud MEDAUAR, 1998, p. 196-197). 

21 Cf. Portal de Convênios do Governo federal.  

https://www.convenios.gov.br/siconv/secure/entrar-login.jsp
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Em verdade, trata-se de um meio de seleção de projetos com regras objetivas para re-
cebimento de repasses públicos que se tornou obrigatório por força Decreto 7.568/11, alte-
rando preceitos do Decreto 6.170/07. Essa modificação permitiu que o chamamento público 
deixasse de ser facultativo ou preferencial, passando a ser imperativo aos convênios com 
entidades privadas sem fins lucrativos.22 

A expressão “chamar” advém do latim “clamare” por via pública que indica o sentido de 
fazer vir, invocar, convocar, convidar alguém a participar de um procedimento coletivo. Nes-
sa razão, o “chamamento se mostra a ordem ou a imposição, desde que decorra de um de-
ver a cumprir por aquele que é chamado ou convocado.”23  

Isto significa dizer que o convocado (candidato a convenente) se obriga a executar o 
projeto, atividade ou serviço, de acordo com os critérios instituídos pelo convocador (conce-
dente). A utilização desse meio obriga a observância de requisitos e exigências, como a sua 
ampla publicidade, inclusive a divulgação do seu resultado na primeira página da internet do 
órgão concedente, e no Portal dos Convênios (SICONV), com ensejo de correção de imper-
feições.  

 Nesse sentido, o edital de chamamento público funciona como peça fundamental do 
processo seletivo. Esse instrumento tem por finalidade dispor de forma igualitária e transpa-
rente as exigências e etapas procedimentais de escolha das propostas.   

Observe-se que o edital é uma espécie de ato normativo,24 pelo qual a administração 
pública estabelece os marcos normativos sobre determinado objeto a ser avençado, vincu-
lando-se interna e externamente a seus parâmetros.  Por isso, ele deverá conter a especifi-
cação detalhada do objeto colaborativo; critérios concretos de seleção e julgamento; mon-
tante previsto para a realização do objeto, e ainda, condições, local, forma de apresentação 
das propostas e documentação; datas, prazos, responsabilidades; e previsão de contrapar-
tida, na forma descrita pelo Decreto 6.170/08. 

Nesse passo, o próprio Decreto 6.170/07 estabelece: 

 
Art. 4o  A celebração de convênio ou contrato de repasse com entidades privadas sem 
fins lucrativos será precedida de chamamento público a ser realizado pelo órgão ou en-
tidade concedente, visando à seleção de projetos ou entidades que tornem mais eficaz 
o objeto do ajuste.      (Redação dada pelo Decreto 7.568, de 2011)  
§ 1o  Deverá ser dada publicidade ao chamamento público, inclusive ao seu resultado, 
especialmente por intermédio da divulgação na primeira página do sítio oficial do órgão 
ou entidade concedente, bem como no Portal dos Convênios.  (Incluído pelo Decreto 
7.568, de 2011) 
§ 2o  O Ministro de Estado ou o dirigente máximo da entidade da administração pública 
federal poderá, mediante decisão fundamentada, excepcionar a exigência prevista no 
caput nas seguintes situações: (Incluído pelo Decreto 7.568, de 2011) 
I - nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada situação que 
demande a realização ou manutenção de convênio ou contrato de repasse pelo prazo 
máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação da vigência do instrumento; (Incluído 
pelo Decreto nº 7.568, de 2011) 
II - para a realização de programas de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação 
que possa comprometer sua segurança; ou (Incluído pelo Decreto nº 7.568, de 2011) 
III - nos casos em que o projeto, atividade ou serviço objeto do convênio ou contrato de 
repasse já seja realizado adequadamente mediante parceria com a mesma entidade há 
pelo menos cinco anos e cujas respectivas prestações de contas tenham sido devida-
mente aprovadas. (Incluído pelo Decreto 7.568, de 2011) 

                                                      
22 Veja o art. 3º e 3º-A do Decreto 6.170/07 que obriga as entidades sem fins lucrativos a realizar cadastro prévio no SI-

CONV. 

23 PLÁCIDO E SILVA, Vocabulário jurídico, v. 1, Rio de Janeiro: Forense, 1991. p. 422. 

24 No mesmo sentido: DALLARI, Adilson Abreu. Aspectos jurídicos da licitação, 7. ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 110. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo, 15. ed., São Paulo: Malheiros, 2010. p. 167. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7568.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7568.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7568.htm#art1
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Art. 5º O chamamento público deverá estabelecer critérios objetivos visando à aferição 
da qualificação técnica e capacidade operacional do convenente para a gestão do con-
vênio. 
Art. 6º Constitui cláusula necessária em qualquer convênio dispositivo que indique a 
forma pela qual a execução do objeto será acompanhada pelo concedente. 
Parágrafo único. A forma de acompanhamento prevista no caput deverá ser suficiente 
para garantir a plena execução física do objeto. 

 

Esses preceitos garantem às entidades sem fins lucrativos25 um caráter isonômico para 
a destinação dos recursos públicos atribuídos aos convênios de colaboração, com redução 
do discricionarismo na escolha dos convenentes.  

Como se nota, as instituições filantrópicas são aquelas dotadas de personalidade jurídi-
ca de direito privado que exercem papel humanitário diversificado, sem percepção de lucro 
no exercício de suas atividades subsidiárias e beneficiárias a exemplo de associações, fun-
dações, entidades de interesse social, organizações não governamentais (ONGs),26 entre 
outros. Nesse panorama, emerge a possibilidade de utilização do chamamento público em 
outras situações que permitam a aferição da qualificação técnica e capacidade operacional 
do convenente para a gestão do convênio.   

Além disso, o normativo em comento assenta que só o ministro de Estado ou o dirigente 
máximo da entidade federal concedente poderá excepcionar a exigência de chamamento 
público, mediante decisão fundamentada, o que só poderá ocorrer nas três hipóteses previs-
tas no Decreto 7.568/11: a) situações de emergência ou calamidade pública; b) programa de 
proteção a pessoas ameaçadas; ou c) convênio com entidades que já vinham prestando o 
serviço de forma plenamente satisfatória há pelo menos cinco anos. Outra exigência contida 
é a demonstração de experiência da entidade, nos últimos três anos, em atividade seme-
lhante ao objeto do convênio.  

Em que pese o excesso de formalismo em um rigor oposto a simplificação que deve 
pautar os atos colaborativos e participativos de questões sociais complementares,27 a mu-
dança proporciona uma melhor administração pública, com transparência, controle e geren-
ciamento on-line.  

Por fim, a busca de dimensão teórica almejada neste capítulo considera, portanto, a 
compreensão dos aspectos formais imprescindíveis aos estudiosos e operadores do direito 
oportunizando uma perfeita integração da noção prática e teórica.  

 

 
6. NOTA CONCLUSIVA 

 

Por fim, a base teórica utilizada no presente trabalho está arraigada às posições dou-
trinárias e, legais e jurisprudenciais, no que se refere à gestão dos convênios de cooperação e 
dos contratos de repasse na confiabilidade dos seus resultados com o terceiro setor, merece 
mais atenção e cuidado.  

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 presta-
ção de serviços públicos, faz-se necessário estabelecer, portanto, as formas de ajustes admi-
nistrativos. 

                                                      
25 Ver art. 44 do Código Civil de 10 de janeiro de 2002. 

26 DURÃO, Pedro. Peculiaridades dos convênios com o terceiro setor na área de saúde e educação. Palestra no VII Con-

gresso Brasileiro de Licitações, Contratos e Compras Governamentais. Salvador, 18 ago. 2011. 

27 DURÃO, Pedro. Seleção de entidades do terceiro setor e a obrigatoriedade do chamamento público no recente De-

creto 7.568, de 16/09/2011. Palestra no IV Congresso Brasileiro de Controle Público: combate a corrupção e novos para-

digmas do controle. Aracaju, 24 nov. 2011. 
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Nesse desiderato, é necessário firmar entendimento baseado na função social desse 
segmeneto colaborativo aliado ao princípio da boa-fé dando ênfase à técnica-operativa das 
parcerias implementadas no Estado Social frente o atual chamamento público. 

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 robustecer-se uma formação 
real de cooperação entre as comunidades sociais contemporâneas, formalmente constituídas 
– União, Estados-membros, Municípios e Distrito Federal, e ainda, com o terceiro setor. 

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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