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ESTADO DE -SERGIPE 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
PROCURADORIA ESPECIAL DOS ATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Parecer n ° : 293g  /2019 - PGE. 
Processo n ° : 019.000.00335/2019-7. 
Origem: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da 
Ciência e Tecnologia. 
Assunto: Termo de Cooperação Técnica. 
Interessados: Órgão de Origem e a Companhia Estadual de Habitação 
e Obras Públicas - CEHOP. 
Destino: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da 
Ciência e Tecnologia. 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. SUBSUNÇÃO AO 
DIREITO COGENTE. CUMPRIMENTO DAS REGRAS 
PREVISTAS NA LEI N °  8.666/1993, PORTARIA 
INTERMINISTERIAL N °  507/2011 E INSTRUÇÃO 
NORMATIVA N°  03/CGE/2013. LEI ESTADUAL 
8.020/2015. RECOMENDAÇÕES. POSSIBILIDADE 
CONDICIONADA. 

I - RELATÓRIO 

Cuida-se no caso vertente de consulta formulada pela 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e 
Tecnologia, acerca de Termo de Cooperação a ser celebrado entre o 
Estado e a CEHOP, cujo objeto é transferir a a competência 
administrativa para realização de licitação, fiscalização e 
gerenciamento do contrato referente a construção do Centro 
Vocacional Tecnológico - Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
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Econômico e da Ciência e Tecnologia, Povoado Cresto, em Santa 
Luzia do Itanhy/SE. 

É o relatório. Fundamento e opino. 

II — FUNDAMENTAÇÃO 

Conforme é sabido, termo de cooperação é todo ajuste 
celebrado entre órgãos da Administração Pública, tendo por objeto 
a realização de interesses comuns. É, portanto, uma associação 
cooperativa, uma união em prol da consecução de um fim ordinário. 

Do conceito acima traçado, sobressai a diferença 
conceitual jurídica de termo de cooperação técnica e contrato, uma 
vez que o primeiro é considerado como simples cooperação 
associativa, que tem como objeto a realização de interesses comuns 
das entidades partícipes, normalmente incluídos entre as 
finalidades institucionais desse, e o segundo caracteriza-se por 
interesses opostos e diversos. 

Conclui-se, então, que sempre que a operação envolver 
interesses antagônicos, isto é, em que cada parte vise a um 
objetivo diverso, tratar-se-á de contrato, independentemente da 
denominação utilizada. Já o Termo de Cooperação pressupõe um 
acordo de vontades visando à c mjugação de esforços para o alcance 
de uma finalidade comum. 

Com relação a diferença entre Convênio e Termo de 
Cooperação, esta se mostra mais tênue, já que ambos visam a 
consecução de um mesmo fim. A diferença se extrai da Lei estadual 
n °  8.020/2015, in litteris: 

Art. 30. Fica facultada, na execução orçamentária do Estado 
de Sergipe, a utilização do regime de descentralização de 
créditos orçamentários. 
[...] 
§, 4 °  A descentralização externa, ou destaque de crédito 
orçamentário, será regulada em termo de cooperação celebrado 
entre as partes, de acordo com o inciso XVIII do § 1° do art. 
1°, da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n °  127, de 29 de 
maio de 2008, e indicará o objeto, a dotação a ser 
descentralizada, as obrigações dos convenentes e a 
justificativa para utilização desse regime de execução da 
despesa, observando os seguintes requisitos: 
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O artigo 30 da Lei estadual supracitado condicionou o 
Termo de Cooperação ao previsto na portaria interministerial 
MPOG/MF/CGU 127/2008, que também delineou o conceito de convênio, 
o qual vale ressaltar: 

[...) VI - convênio - acordo ou ajuste que discipline a 
transferência de recursos financeiros de dotações consignadas 
nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha 
como participe, de um lado, órgão ou entidade da  
administração pública federal, direta ou indireta, e, de  
outro lado, órgão ou entidade da administração pública  
estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou 
ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando à 
execução de programa de governo, envolvendo a realização de 
projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de 
interesse reciproco, em regime de mútua cooperação; 
XVIII - termo de cooperação - instrumento por meio do qual é 
ajustada a transferência de crédito de órgão ou entidade da  
Administração Pública Federal para outro órgão federal da 
mesma natureza ou autarquia, fundação pública ou empresa 
estatal dependente. (NR) Nova redação p/Portaria 342/2008 
(grifamos). 

Dos conceitos supracitados, é possível perceber que 
quando os recursos são descentralizados entre entes de unidades 
estatais distintas, trata-se de um convênio. No caso em apreço 
como se trata de entes da mesma unidade estatal e sem qualquer 
repasse financeiro, conforme CLÁUSULA QUINTA item 5.1, (fls. 141), 
a conjugação de esforços deve ocorrer por meio de Termo de 
Cooperação Técnica. 

Ultrapassadas estas considerações iniciais, passemos à 
análise do processo em tela. 

É verdade que uma minuta deverá atender os requisitos 
formais de um convênio. Estes estão elencados no 451 0  do art. 116 
da Lei 8.666/1993, que dispõe: 

[...] Art. 116. §1 ° . 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 da execução; 
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VI - previsão de inicio e fim da execução do objeto, 
bem assim da conclusão das etapas ou fases 
programadas; 

Por efeito, só haverá a viabilidade do presente termo 
ultrapassadas as condições legais pertinentes à espécie, em suma, 
torna-se necessário a adaptação do plano de trabalho ao comando 
legal do preceito acima descrito, com vistas ao atendimento do 
art. 116 do diploma licitatório. 

Desta forma, feitas estas considerações iniciais, 
passamos à análise do conteúdo formal da minuta. Sim, a minuta 
traz objeto; o prazo de vigência, que deverá ser determinado, e os 
compromissos dos participes. 

Enfim, atende os requisitos mínimos para formulação do 
presente termo, razão pela qual, entendo pela legalidade do acordo 
ora apreciado, desde que atendidas algumas recomendações firmadas 
no final deste ato enunciativo e as disposições das normas 
citadas. 

Ressalte-se que toda informação e documentação 
apresentadas, bem como as especificações do objeto de cooperação 
voltadas ao interesse público são de inteira responsabilidade dos 
participes. 

Neste passo, convém chamar a atenção para a 
possibilidade de aplicação de sanções de natureza política, 
administrativa, civil, pecuniária e penal, em caso de malversação 
da verba pública, decorrentes de improbidade administrativa, a 
partir da Lei n° 8.429/1992, com a edição da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, complementada pela Lei n °  10.028/2000, 
que criou novos tipos penais (crimes contra as finanças públicas), 
de modo a tornar mais efetivos os princípios constitucionais da 
Administração Pública (art. 37/CF). 

III - CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, OPINO pela POSSIBILIDADE 
CONDICIONADA de realização do presente termo de cooperação 
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técnica, desde que, além de atendidas as recomendações acima 
aduzidas, seja providenciado: 

1) Autenticação de toda a documentação juntada aos 
autos que não tenha sido apresentada em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da administração, sob as penas da lei, conforme reza o 
art. 32, caput, da Lei n° 8.666/1993; 

2) Em face do principio da publicidade, inerente a 
todos os atos administrativos, o extrato do termo de cooperação 
deverá, também, ser publicado na imprensa oficial para ter 
validade e eficácia, passando a produzir seus efeitos, consoante a 
Instrução Normativa n° 03/2013 da Controladoria Geral do Estado de 
Sergipe e pela Portaria Interministerial n° 507/2011; 

É o parecer, 

À superior consideração. 

Aracaju, 28 de maio de 2019. 

Felipe Moreira 	 doy e Vasconcelos 

Procurador do Estado 
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