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REPÂSSES DE VERBAS PÚBLICAS PARA ASSOCIAÇÕES DE
MUNICÍPIOS E DE CÂMARAS DE VEREADORES — POSICIONAMENTO
RESTRITIVO DO CAOP, EMBASADO EM JULGAMENTOS DE
PROCEDÊNCIA EM PRETENSÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO —
CONCLUSÃO PELA LEGALIDADE DAS ASSOCIAÇÕES, COM OS
SEGUINTES CONDICIONAMENTOS: A) EXERCÍCIO DE ATIVIDADES
EXCLUSIVAMENTE PÚBLICAS; B) DISCRICIONARIEDADE DO CHEFE
DO EXECUTIVO NA ADESÃO A DETERMINADA ASSOCIAÇÃO, A QUAL,
PORÉM, DEVE SER ANTECEDIDA DE PROCEDIMENTO SELETIVO,
PAUTADO POR CRITÉRIOS OBJETIVOS, E CONCRETIZADA EM ATO
FUNDAMENTADO; C) SUBMISSÃO AO CONTROLE DO TRIBUNAL DE
CONTAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR GERIREM RECURSOS
PÚBLICOS; D) CONTRATAÇÕES COM TERCEIROS E SELEÇÃO DE
PESSOAL, EM RAZÃO DA INFLUENCIA DO REGIME DE DIREITO
PÚBLICO, DEVE SER ANTECEDIDA DE PROCEDIMENTOS OBJETIVOS
E IMPESSOAIS; E) MANUTENÇÃO 'DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
DA PRÓPRIA ASSOCIAÇÃO.

1 — Relatório

-

Quando houve a elaboração, da Consulta n.° 086/2017 (a qual contém
informações complementares a esta manifeStação), este Centro de Apoio
,
Operacional reafirmou sua posição acerca da antijundicidede do repasse de verbas
públicas a associações de municípios e vereadores.
Naquela passagem, recordou-se de ação proposta Pelo Ministério Público
contra o MuniciOio' de 'São João do Triunfo e a UVEPAR, julgada procedente em
ambas asi instâncias ordinárias, impondo-se obrigação de não fazer à segunda ré,
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fim de se abster de receber contribuições de qualquer Câmara do Estado, além da
obrigação de restituir aos cofres públicos .as quantias ilegalmente recebidas. O
-julgado baseou-se nas teses de nulidade de "contrato verbal, de inexistência' de'
contraprestação ao Poder Publico por parte da Associação, e, por fim, na ausência
de autorização
Acresce-se, agora, que a decisão foi mantida pelo Superior Tribunal de
_ Justiça, após sucessivos julgamentos de recurso especial (REsp 1608922), agravo
interno e embargos de declaração, operando-se o trânsito em julgado na data de 16
de maio de 2018.

'

A consulta inicial também colacionou aos autos ação civil pública proposta
pelo Ministério Público em face da ACAMPAR (hoje UVEPAR), em Matelâadia, 'cujo
julgamento foi idêntico àquela de São João do Triunfo'.
Outro precedente, foi a ação proposta ,pelo Ministéno Público em 'face do
Município de Paiçandu, UVEPAR e outros, na qual se postulou á desconstituição de
contrato verbal firmado entre as partes a condenação de todos os réus à restituição 1
dos' valores ilicitamente /acrescidos, além da condenação pela prática de ato de
0
improbidade administrativa .previsto pelo_ art. 9 , inciso I, da Lei_ n.° 8.429/92. A
pretensão- foi julgada parcialmente procedente,
_ na medida em que se- declarou_ a
nulidade do contrato verbal, e se impôs apenas à ré .AÓAMpAR (UVEPAR) a pena de
- ressarcimento integral do_clano (ACP n.° 0008646-44.2011:8.16.0017, da
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Vara da

Fazenda Pública de Maringá). A decisão passou em julgado, e o processo se\
encontra na fase de cumprimento de sentença.
A consulta mencionou precedentes do 'Superior Tribunal de Justiça que
chegaram a conclusões opostas, nomeadamente o REsp 1.461.377 — RJ (o qual
serviu de paradigma para os julgamentos proferidos no AgInt no AREsp 827.975, de
03.02.2017; no AREsp 681.933, de 17:08.2016; e no AREsp 543.574, de
03.02.2015). O voto condutor assentou que pagamentos realizados por Municípios a
1 TJPR — 5° Câmara Cível —Ap. Clyel 1191868-6 — Re! Des Leonel Cunha —J em 25.3.2014,
2

TJPR —.58 Câmara-Civel —Ah. Clvet 902338-5 — ReL Des. Leonel Cunha — j. em 22.&20i2
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Associações de Municípios não constituem ilegalidade ou improbidade
administrativa, mesmo ausente lei específica autorizativa, bastando autorização
genérica na lei orçamentária para a respectiva despeáa, bem como que não se
aplica a Lei n.°' 8.666/1993, não configurando contratação de serviços. Porém, 'o
,
MiniStro Relator ARI PARGENbLER Menciona, em seu voto, que , "o _ato
discricionário ficará sujeito aos órgãos de controle e não poderá:
_ concretamente examinado; 'violar os Princípios da Administração Publica',
cabendo ressaltar ainda, a modicidade,da contribuição no caso julgado.
Daí ter o CAOP alertado para a possível afronta aos postulados da
legalidade, da impessoalidade, da finalidade e da moralidade, exaltando a ausência de critérios para se contemplar, cdm recursos públicos, uma entidade em detrimento.
-de outra', 'além, de se verificareM constantes atividades dissociadas do interesse
-estritamente público. Afirmou-se, ainda, que os Poderes Públicos não podem ter,
exercício condicionado a essociaçõeS privadas:
O pronunciamento deste Centro de Apoio foi submetido ab—çrivo da
Procuradoria-Geral. de Justiça e, após,- sucessivas discussões em torno do tema,
foram trazidas à- colação decisões monocráticas no âmbito do Superior Tribupal de
Justiça,- éque seguiram o decidido no REsp 1.461,377, e decisão mondcrática,
proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no ARE 916.334, em que o terna de fundo é a
discussão- acerca da licitude de' pagamentos de contribuições de municípios 'a
entidades associafivas. Antes de- prover o agravo por violação à cláusula de reserva
' de plenário na , Corte de origem (Tribunal de Justiça do Rio dê Janeiro), Sua
Excelência destacou o papel dos Municípios na Federação, suas capaCidades de
auto-organização, 'autogoverno, poder normativo ,próprio e autoadministração, para
então assentar que "teci todas essas considerações para chamar atenção para a.
_questão que, no fundo, parece ser a controvérsia essencial destes autos: a
necessidade de cooperação, de diálogos e de articulação entre os entes
federados, sejam eles do mesmo nível, sejam de níveis diversos. A federação,
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requer diálogo, requer cooperação e, portanto, precisa de que se criem
mecanismos e instituições que sirvam a este propósito: sejam verdadeiros
foros e canais de articulação Institucional e republicanas'
Dai se ter obtido o consenso dei, que, ao -menos no plano abstrato, a
jurisprudência dos Tribunais -Superiores tem -se inclinado - pela validade da
constituiçãá• das associações de õrgãos 'públicos e do pagamento de' respectivas
contribuições.
Porém, necessária se faz a análise detida dos precedentes para se verificar
em que medida tais associações de entes federativos são viáveis.

2—A orientação do Superior Tribunal de Justiça

Antes de mais nada, cónvént destacar que os dois casos em que houve
João do Triunfo4 e •
julgamento favorável - á pretensões do Ministério Público (São .
3 ARE 916334,, Relator(a): 'Min. • GILMAR MENDES, julgado em 29709/2016, publicado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe.-212 DIVULG 04/10/2016 PUBLIC 05/10/2016. ,
4 Decisão proferida Pelo Juiz, de.Direito:Gyordano B. W Bordignon, em 10.04.2013:
[...I c) impor definitivamente à requerida ACAMPAR (antiga UVEPAR), com base no ari. 461 do CP»,
o dever jurídico-de não receber, COMO pagamento de suas contribuições, verbas publicas da Câmara
Municipal de São João dó Triunfo ou de seus vereadores vedação esta que em conformidade com o
art 2 0 da Lei n.o, 7.347/85, estende-se ao âmbito territorial do Estado do Paraná, de modo' que a
requerida se abstenha de receber, como pagamento de suas contribuições, verbas públicas oriundas
de toda e qualquer Câmara Municipal deste EStado, ou de seus vereadores, sob pena de multa no
valor 100 (cem) vezes o valor recebido, mantendo-se higídos os. fundamentos das decisões liminares
de fls. 104/106., 113/114 e 349/351, e na esteira do acórdão proferido pelo TJ/PR no julgamento do _
•
Agravo de Instrumento n.° 659775-5, de 31.08.2010:
Ementa do Acórdão lançado pelo TJPR
.
.
1) DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA NULIDADE DE CONTRATO VERBAL E
CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO 'DE_ VALORES., RECEBIMENTO 'DE yMENSALIDADES DE
CÂMARAS LEGISLATIVAS SEM CONTRATO OU 'AUTORIZAÇÃO LEGAL LANÇAMENTO DE .
DÉBITO EM CONTA TELEFÔNICA.' NULIDADE CONFIGURADA Por não se enquadrar em nenhuma
das exceções da Lei n.° 8.666/93 e nem possuir autorização em lei municipal, é nulo de pleno direito o •
contrato verbal celebrado por associação de direito privado com Câmaras Legislativas Municipais, .
devendo serem devolvidos os valores recebidos a titulo de-mensalidade,,pagas com dinheiro público,
sobretudo noraue' não' houve demon_strapão de qualquer' servi_çpandstado, mpito menos de
interesse Público. 2) APELO .A QUE SE NEGA PROVIMENta..{TJPR, 5.a C. Cível -- Apelação n.°
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Medianeira') tiveram as decisões mentidas_ pelo Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, ém ambos 'não houve apreciação, sobre a licitude dos repasses de recursos
,
públicos associações de municípios ou de Câmaras de Vereadores. Os recursos
especiais respectivos não foram-conhecidos ou providos por questões processuars.
Com efeito, o REsp 1.608,922/PR, de São João do Triunfo, foi desprovido
porque as razões recursais estavam dissociadas dos fundamentos do acórdão
recorrido.
. Extraem-se do voto proferido.,na Apelaç/ão Cível n.° 1.191.868-6, de lavra do Exmo. Desembargador
"
'Leonel Cunha, os seguintes trechos:
.
,
Some-se-a isso a-absoluta ausência, nos autos, de qtálquer demonstração de serviços de
interesse público efetivamente .prestados às Câmaras Legislativas. Alias, dada a generalidade ,
a propagação da ideia e
das alegações da Apelante- acerca do seu âmbito de atuação ("/
doutrina municipalistaf -- -a _defesa do. Regime Democrático como forma de organização políticosocial do País; III —'a luta pelo aperfeiçoamento da concepção municipalista como eficiente forma de
descentralização administrativa; IV— a valorização das Câmaras Municipais como valioso instrumento' democrático na atualidade, divulgando também a sua origem ,histórica", fl. 474), fica_ difícil até
mesmo tentar vitualizar suas atividades. De mais 'concreto, e tangiVel, só mesmo 'aqueles
benefícios disponibilizados aos Vereadores, como a Casa do Vereador, que é uma hospedaria
para a edilidade, quando na Capital do Estado, além de os vereadores poderem se beneficiar
com descontos em hotéis conveniados.à,associação de direito, privado, conforme consulta ao
sítio eletrônico da Apelante Se o vereador ,quiser fazer uso desses benefícios basta que a Câmara
'esteja filiada. Todas essas regalias são disponibilizadas sern 'custo adicional, .cujas despesãs
são mantidas com os recursos das contribuições mensais, conforme Se obServkr,da
,publicidade de fls. 69/71. ConSta, ainda, , no Material publicitário (divulgado no Site tia' antiga
denominação UVEPAR da Ré que ,basta a previs3o nas leis orçamentárias do.Legislativo Municipal, ,
para possibilitar a Câmara dos Vereadores associar-se a UVEPAR, contribuir Mensalmente ausufruit
de todos os benefícios que ela proporciona" (f. 82). [...] (com destaque)
5 A . sentença ,(fls. 238/242) julgou- procedente o/pedido ei;declarou nulos -os contratos verbais,
condenando a Ré à devolução do ,vabr atualizado dos pagamentos recebidos das Câmaras
Legislativas de Medianeira e SerranOpolis e, ainda, ao pagamento das custas procesSuais, por
concluir, em síntese, [que: "Na hipótese, P serviço prestado pela ,requerida- não se enquadra em
-.qualquer das disposições do art. ,62 de ,Lei a 666/93, acima citadas, já que o objeto do suposto.,
contrato eram serviços que seriam prestados de forma contínua" (f. 241); e ''Por outro lado, não
bastassem as irreguãridadet - acirna Oitadas, a maior ilegalidade está, no fato de que a entidade
requerida' tinha Pôr' finalidade a defesa de interesses particulares - dos integrantes. dos, Poderes
Legislativos, conforme, se depreende de Seu estatuto — defender interesses dos vereadores; adoção
,de convônios específicos com instituições privadas de seguro de vida em grupo ou individual; planos
d& saúde, etc .ao vereador, ex-vereador e seus -depe ndentes;' dentre outras.—, entretanto, o:repasse
dos valores das contribuições era feito com verba pública e não mediante pagamento do associado". ,
; _
(f241).
•
Segue Ementa do v. Acórdão que negou seguimento ao recurso da UVEPAR/ACAMPAR:
1) DIREITO ADMINISTRATIVO. 'AÇÃO CONDENATÓRIA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES.
ASSOCIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE CÂMARAS
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Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, por unanimidade, em 17.04-.2018, mantendo-se a decisão que reconheceu a deficiência da
,
fundamentação do Recurso Especial 1.608.922/PR. A .decisão dos aclaratorios foi '
. publicada em 23.04.2018 e transitou em julgado em 16.05.2018, ocorrendo sua
baila definitiva ao TJPR em 21.05.2018, com :a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
CONTRATO VERBAL. VEDAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 284
DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
NO 'ACÓRDÃO. INE'XISTENTE. (STJ - EDcl no Aglnt no Recurso Especial n.°
1.608.922/PR - Ministro Francisc o Falcão -Julgamento em 17.04.2018)
O AREsp 428.477/PR, de Medianeira, não foi conhecido por ausência de
impugnação especifica aos fundamentos da decisão que inadrriitiu• o recurso especial.
Em outra ação civil pública, a ACAMPAR interpôs recurso contra decisão do
juizo de Medianeira que julgou procedentes \ Os pedidos feitos pelo Ministério Público
Estadual, declarando nulos os contratos Verbais- celebrados e condenando a ré à
restituição dós valores atualizados- relacionados aos pagamentos recebidos das
Câmaras Legislativas dos Municípios de Medianeira e Serranápolis.
Na hipótese, o , serviço prestado pela requerida não se enquadra eia qualquer das, .,
disposições _do art. 62 da Lei 8.666/93, acima citadas, já que o objeto do suposto
contrato eram Serviços que seriam prestadosde forma contínua" (f 241) e "Por outro lado,
não bastassem as_irreguãridades acima citadas, a' maior ilegalidade está no fato de que a
entidade requerida . tinha, por finalidade a defesa, de interesses particulares dos,
ir!teqrantes dós :Poderes Legislativos, conforme se depreende de seu estatuto ] defender interesses dos vereadores; adoção de convênios específicos com instituições

LEGISLATIVAS, SEM CONTRATO OU AUTORIZAÇÃO LEGAL. LANÇAMENTO DO DÉBITO EM
CONTA ,TELEFÔNICA. 'NULIDADE CARACTERIZADA. Por não se enquadrar em nenhuma 'das é
exceções da Lei 8666/93 e nem possuir autorização em lei municipal,,é nulo_ de pleno direito o
contrato verbal, celebrado por Associação de direito privado com Câmaras Legislativas municipais,
devendo ser, dghlvidos os valores recebidos a tjtuto de mensalidade, pagas com dinheiro público, .
mormente ante a não demonstração de que qualquer serviço foi prestado,' muito menos de interesse
público. 2) APELO A 'QUE SE NEGA PROVIMENTO (TJPR - Apelação Civel n.° 902338-5 - Rel.

Des. LEONEL CUNHA J. em 26.06,2012)
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privadas de seguro de vida em grupo ou individual, planos de saúde, etc ao vereador,
ex-vereador e seus , dependentes, dentre outras —, entretanto, o repasse dos valores das
contribuktiet era feito com verba pública e não mediante pagamento do associado".
Assim, declarou nulos os contratos verbais, condenando a Ré à devolução do valor atualizado
dos pagamentos recebidos das 'Câmaras Legislativas de /Medianeira e Sentahópolis e, ainda,
ao pagarnento das custas processUais Sem honorários [...] -( destaques do originais)
•

AApelação-Civel n.° 902.338-5/PR manteve os fundamentos da decisão de 1.°
Grau, nos seguintes terrnos:
1) DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CONDENATÕRIA DE, DEVOLUÇÃO DE VALORES.
ASSOCIAÇÃO DE DIREITO PRIMADO. RECEBIMENTO DE MENSALIDADES -DE.CÁMARAS
LEGISLATIVAS, SEM CONTRATO OU AUTORIZAÇÃO LEGAL. LANÇAMENTO DO' DÉBITO
EM CONTA TELEFONICA. NULIDADE CARACTERIZADA. Por não se enquadrar em
nenhuma c?as exceções da Lei 8666/93 e nem possuir autorização) em lei municipal, é/nulo de
pleno direito o contrato —verbal celebrado por Associação de direito privado com Câmaras'
Legislativas municipais devendo ser devolvidos os valores recebidos a titulo de mensalidade,
pagas cotri, dinheiro público, mormente ante a não demonstração de que qualquer serviço foi ••
prestado, muito menos de interesse público. 2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TJPR, 5.a C. Cível --Apelação n.° 902.338-5 — Rel.' Des. LEONEL CUNHA — j. em
•
26.06.2012)

A ACAMPAR interpCá Recurso Especial, o qual não foi admitido pela Corte de
origem. Interposto Agravo em Recurso Especial n.° 428.477/PR, também não foi
provido, por ausência de fundamentação específica,
Ni seddência, a -então Associação de Câmaras e i Vereadores .do Paraná
interpôs AgraVointerno no Agravo em Recurso Especial, o qual não foi provido (pelos
meamos fundamentos) e transitou em julgado em 22:11.201'6: -

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA 1. É
- condição básica de qualquer recurso que o recorrente apresente os fundamentos jurídicos para
a reforma da debisão atacada, No caso do agravo em recurso especial, a parte agravante deve
infirmar,' especificamente,, o fundamento da decisão .de inadmissibilidade proferida pela Corte
local, o que não ocorreu no caso em apreço. 2. Agravo interno não provido. .
ACÓRDÃO
Visto, relatados e discutidos os autos em que são partes as 'acima indiCadas, acordam os
Ministros da Primeira Turma do Superior! Tribunal de Justiça; por unanimidade, / negar
provimento ao agravo interno, nos termos do vote; do Sr. Ministro Relator Os Srs. Ministros
Sérgio Kuluna (PresiCinte), Regina Helena Costa, Gurgel de Fana e Napoleão Nunes Maia
6 Trechos eXtraídos da Apelação'Cível n.° 902.338-5/PR:
1
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Relator Benedito

Nesses casos, portanto, em razão da inadrríissão . ou improvimento dos
respectivos Recursos Especiais, restaram mantidos, na integra, oà- fundamentos dos
acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Não se olvidando da proibição
_
.
.
Juizo:da
Comarca
de
São
Jdêó
do
Triunfo,
efetuada
imposta em âmbito estadual- pêlocom base no artigo 2.° da Lei de Ação Civil Pública; / cabem ser observados os
seguintes fundamentos'ele tais decisões, que ora s,e'clestacám:,,,
a imprescindível demonstração da prestação de Serviços que atendam
exclusivamente fio interesse público, áfastando-se qualquer contribuição que tenha por
finalidade atender a interesses particulares dos integrantes dos Poderes Legislativo e'
ExeÕutivo.
necessidade de autorização legal que regule o Pagamento das -

Há, por outro lado, decisões em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ,
lícitas as contribuições associativas por parte de Municípist. Em termos práticos, a
matéria foi/debatida no REsp 1.461.377/RJ, e tal entendimento verwsehdo replicado
nos julgamentos sucessivos; inclusive rnonocráticos, o que indica -a tendência' dos
Ministros em considerar a jurisprudência da Corte pacificada.
Dai ser oportuno destrinchar os fundamentos do precedente.
O julgamento foi assim ementado:
,
ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO FILIADO À CONFEDERAÇÁO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.
CONTRIBUtÇÃQ RARA O CUSTEIO DESSA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO
O recurso especiaí interposto pela alínea "au_supõe a indicação da norma que foi aplicada servi
-•
ter incidido, ou que deixou de ser aplicada não obstante tenha incidido, ou para dar à norma
incidente; e áplicade,-a melhor interpretação,
Na espécie, o.tribunal_a.quo fez por aplicar o art. 10, IX da Ler n°8429; 6a 1992, sem que esta
norma tenha incidido.
A contribuição sub-judice; (sobre- não caracterizar-se como ato de improbidade adminiátrativa
sequer- contraria o princfpid èla legalidade.
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índuvidosamente,- dontribuição módica para o -custeio da Confederação Nacional dos
Municípios serve à causa muriicipalista, e por conseguinte ao município que a faz.
— Recursos especiais conhecidos -e providos.'

O voto do relator, acompanhado piela unanimidade dos integrantes da 1a
Turma, assentou no relatório que "o Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro ajuizou a presente ação civil pública de ressarcimento de dano ao
erário contra a Confederação Nacional de Municípios e contra o Município de
Niterói. A demanda não visa penalizar uma improbidade administrativa, que
supõe a participação no processo do agente público que a praticou; tem como.
escopo, tão-só, a restituição do que o Município de Niterói repassou à
Confederação Nacional-de Municípios, pessoa jurídica de direito privado,- a
título de contribuição."
A partir dessa premissa, o Relator excluiu a incidência do art. 10, incis'o IX,
da Lei

8A29/92, adotando como razões de decidir aquelas empregadas em voto

vencido, no Tribunal -de Justiça do Rio de Janeiro. Por brevidade, transcrevem-se
tais fundamentos:

Na espécie, o tribunal a quo fez por aplicar o art. 10, IX da Lei n°8.429, de 1992, sem
que esta norma tenha incidido, tal como demonstrou, na instância local, o-exemplar
voto vencido do Desembargador José Roberto Portugal Compasso:,
.
"Observo que as associações de municípios em caráter nacional têm raizes históricas
longínquas e se justificam, precipuamente, em razão do alto grau de centralização do
poder político, que é característica do federalismo brasileiro. Sem que haja algum tipo
de aglutinação, para milhares de municípios brasileiros a autonomia garantida pela
Constituição de 1988 não alcançará todos os seus propósitos. A dispersão desequilibra
o embate e favorece os entes federados tradicionais e já consolidados (Estados e
União). Parece desneceSSário dizer, por outro lado, que é positiva, licita e desejável a
reunião de pessoas jurídicas de direito Público com interesses comuns e tarefas
assemelhadas simplesmente visando a troca de experiências e o aperfeiçoamento
institucional. Associações desta natureza não ensejam relações jurídicas negociais
como as previstas no art. 37, XXI, da Constituição da República mas também não seenquadram no seu art. 241, eis que não tratam da gestão de serviços públicos
associados ou transferidos. Não se aplicam aqui, portanto, as Leis 8.666/93 e
11.107/2005 porque a natureza das coisas é outra. A associação que aqui se examina é
peculiar; voltada para o funcionamento interno dos entes federados, não se
7

REsp í461377/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,PRIMEIRA TURMAjulgado em 26/0á/2014,
DJe 12/09/2014.
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confundindo com os serviços públicos que cada um 'deles presta e não configurando
aquisição ou alienação de bens e contratação de serviços. As associações desta
natureza estão previstas no ar-t. 53 do Código Civil e, salvo melhor juízo, estão ao alcance
das pessoas jurídicas de direito público. Dependendo de suas finalidades, não há ilicitude
na formação de associações compostas exclusivamente por municípios e suas próprias
' associações, como no caso Concreto. Afirmada a licitude da associação, é absolutamente
natural que se atribua aos próprios associados a fonte dos recursos para sua
manutenção (art. 54, IV, do código Civil). Por outro lado, tratando-se de mero ato de
gestão, que enseja despesas módicas, cabe ao Chefe do Poder Executivo (art. 84, II, da
CF) decidir se o município vai ou não aderir a determinada associação, sem que haja
necessidade de' lei específica para tanto, bastando autorização genérica na lei orçamentária para a respectiva daspesa, tal como ocorre em diversas situações. Claro
que o ato discricionário ficará sujeito aos órgãos de controle interno e externo e não
poderá, concretamente examinado', violar os Princípios da Administração Pública. A
apelante não abriga entre seus associados prefeitos e ex-prefeitos, pessoas físicas, de
modo que suas finalidades estatutárias são inequivocamente públicas. Ademais, há nos
autos aprova de diversas manifestações estatais reconhecendo que, de fato, os poderes
constituídos nela reconhecem legitima interlocutora dos municípios brasileiros. Neste
contexto, não se configura qualquer ato de improbidade administrativa que pudesse
justificar a restituição dos valores recebidos para sua manutenção. Os atos 'de
improbidade administrativa estão descritos nos artigos 9°, 10 e 11, da Lei 8.429/1992. Os
respectivos incisos não podem ser interpretados de forma dissociada do caput. Assim, é
de se ressaltar que, a rigor, não 'há qualquer indício de que tenha ocorrido (1) o
enriquecimento ilícito da apelante; (2) o prejuízo para o Erário e (3) a violação de qualquer
dos Princípios da Administração Pública".

DesSes fundamentoS se extraem: '
a)' a associação entre entes federativos é politicamente desejável, no que a
orientação , do Superior Tribunal de Justiça se funde com o argumento do Ministro
Gilmar Mendes,. na decisão proferida no ARE 916.334, mencionada acima;
b) a associação não assume as formas dos contratos administrativos ou dos
consórcios, portanto a disciplina
do tema não é a das Leis Federais
. n.° 8.666/1993 e
.
,
n.° 11.107/20051;4
cUrata-se de associações civis, regidas pelos artigos 53 e ,seguintes, do
Código Civil, não havendo ilibitude desde que suas finalidades sejam exclusivamente
públicas;
d) a adesão ou não a determinada associação é ato discricionário do chefe do
Poder, bastando a previsão orçamentália genérica para o -pagamento das
contribuições:
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e) o ato de adesão fica - süjeito aos órgãos de controle, devendo respeitar os
princípios da administração pública.

No que- se refere à forma de instituição das entidades associativas e a
juridicidade de sua existência, ficou claro, que se deve seguir o Código Civil, em seus
artigos 53 e seguintes, tal qual qualquer outra associação de pessoas sem fins
lucrativos, sendo inaplicável ao caso,a Lei ri.° 11.107/2005.
- Acrescenta-se ao precedente o entendimento doUtrinário. Explicam Gustavo
Justino de Oliveira e Odete Medauar que as associações, "não formam consórcios,
significando a reunião de Municípios, de natureza privada, para fins de defesa de
interesses dos Municípios filiados, Ausente está, nestas associações, o objetivo
de realizar a gestão associada de serviços e praticar atividades de interesse
comum. Muitas vezes essas associações, seus . dirigentes ou representantes de
filiados aparecem em noticiário da imprensa por- ocasião de reuniões com
governantes e parlamentares, ou em manifestações diversas, para ] defender
assuntos de interesse imediato dos Municípios, Não há incompatibilidade entre
integrar consórcio e ser filiado a tais associações.' '
A finalidade da associação deve Ser estritamente púbfica. Não ,e possível, por •
•

exemplo, que as associações patrocinem com recursos públicos eventos de lazer
(confraternizações de. final .de ano, premlações dos "vereadores do ' ano" etc:),
subsidiem colônias de férias, contratem planos de saúde ou prestem qualquer espécie_
de assistência (inclusive„juridica) as pessoas dos vereadores ou prefeitos.
Neste sentido, cita-se a Apelação Civel n.° 1.375.473-1, da Comarca de
Corbélia-PR donde se extrai que o ex-Prefeito Municipal e a primeira dama realizaram
viagem ao-exterior:promovida pela Associação dos Municipios do Oeste do Paraná- —

PAMOP . e custeada Pelo Município de Corbélia, cujo objetivo era "[ .]

buscpr

8 Consórcios públicos - Comentários à Lei 11.107/2005 - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais
2006, p.
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conhecimento para desenvolvimento de tecnologia, para ser apIlca‘do geralmente no
agronegócio, no empreendadorismo" (sic).'
De. acordo com o Prefeito de Corbélia à época,: que também era Presidente da
.
.
AMOP, 7 J são 52 municípios, mas naquela oportunidade, nós fizemos uma missão,
como todos os anos fizemos. Era a segunda missão (.,.) essa foi para a Itália e‘a

França. Uma missão onde nós jAMOP] fizemos uma parceria com o SEBRAE;
uma empresa ã de Milão, ,chamada Firomos" (CD, 0024-01:10). "O objetivo
geraimiente é -conhecer novas técnicas, novas ações. Especificamente nesta
viagem, conhecemos o agronepócio, alguma coisa do comércio e câmara exterior;
que enVolvaprincipalmente 'a micro e pequeno empresa, que ai eníra 'uma parceria .
mais direta com o SEER.AE"'(sic, destaques do original).
- Do julgado acima, restou ementado o seguinte.
APELAÇÃO CEVEI_ AÇÃO CIVIL PUBLICA - POR ATO , DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PREFEITO DE CORBÉLIA E PRIMEIRA DAMA QJE ESTIVERAM EM
VIAGEM OFICIAL À EUROPA, CUSTEADA PELO REFERIDO MUNICÍPIO, SOB O
ARGUMENTO DE- ESTABELECER PARCERIAS E RELAÇÕES COMERCIAIS COM
PRODUTORES E COOPERATIVAS' ITALIANAS E FRANCtSAS SENTENÇA /QUE
JULGOU A INICIAL PROCEDENTE RECONHECENDO A -.PRÁTICA DE ATOS QUE
ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇAO. PÚBLICA APLICANDO AS
SANÇÕES Ç:ÍE. RESSARCIMENTO -INTEGRAL DO ,DANO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLÍTICOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O
PODER PUBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS E INCENTIVOS FISCAIS., SUPOSTA
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO -E DE DOLO NA CONDUTA,
CONSIDERANDO. QUE OS OBJETIVOS DA VIAGEM FORAM CUMPRIDOS, SENDO
INAPLICÁVEL O ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE •ADMINISTRATIVA (LIA). NÃO
ACOLHIMENTO. NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE,QUE HOUVE NÃO APENAS ATO
ATENTATÓRIO AOS 'PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAS "TAMBÉM
AQUELES QUE PREJUDICAM O ERÁRIO, CONFORME DEMONSTRAM OS ELEMENTOS
CONSTANTES NOS AUtOS. PREFEITO QUE, Á ÉPOCA DA "MISSÃO", TAMBÉM ERA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS RO. OESTE DO PARANÁ (AMOR),
VIAGEM QUE SE REALIZOU (EM VIRTUDE DE INTERESSES ALHEIOS ÀQUELES DA
:MUNICIPALIDADE,. REPRESENTANDO, A UM Só TEMPO, OFENSA AOS- PRINCÍPIOS DA'
LEGALIDADE _ E ,DA MORALIDADE GASTOS QUE, PARADOXALMENTE, FORAM
DISPENDIDOS EM ÉPOCA DE- DIFICULDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO DE
, CORBÉLIA. AUSÊNCIA, IN CASU, DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NOS TERMOS DO ART.
70, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO ;FEDERAL. - PRECEDENTES DESTA
CORTE DE JUSTIÇA CONFIGURAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
QUE CAUSARAM DANO AO ERÁRIO E AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PLEITO SUBSIDIÁRIO PELO AFASTAMENTO DAS
SANÇÕES APLICADAS,: RESTANDO SOMENTE A MULTA CIVIL PEDIDO REJEITADO
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PENALIDADES QUE FORAMI APLICADAS OBSERVANDO-SE A RAZOABILIDADE, A
PROPORCIONALIDADE, À GRAVIDADE DOS ATOS PRATICADOS BEM COMO AS
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO RECURSO CONRECIDO E DSPROVIDO
Cível n.° 1.375.473-1 — Relatora Desembargadora Maria Aparecida
(TJPR — Apelação
Blanco de Lima —Julgamento em 28.07.2016)

A adesão de determinado município a esta ou aquela associação é ato
discricionário do chefe do Poder Executivo, sujeita a controle. Em outras palavras, isso
pressupõe ato administrativo devidamente fundamentado, que demonstre quais
vantagens que o ente federativo auferirá por ingressar em determinada associação. A
necessidade do ingresso em referida associação deve_ ser concretamente
demonstrada, não bastando -alusões genéricas à causa municip-alista ' ou
assemelhadas, sendo imprescindível que se identifique a demanda do município com a
finalidade da associação. Ainda neste tópico', a devida fundamentação e o
apontamento mostram-se como requisitos fundamentais para . se, evitar escolha
arbitrária.
Apenas a título de esclarecimento, caso a associação permita a adesão dos
próprios prefeitos e vereadores, evidentemente que as contribuições das pessoas
físicas devem'ser por elas arcadas, pois ao Poder Público é defeso custear essa
despesa.

3 — O necessário influxo dos princípios constitucionais da Administração Pública

As associações ' formadas por pessoas jurídicas de direito público parecem
integrar o chamado terceiro setor, na medida em que não são o Estado, tampouco
integram propriamente a iniciativa privada.
Nesse sentido, pode-se invocar uma espécie de conceito residual 'proposto
pela professora Maria Sylvia Zanella Di. Pietro: "Existe uma infinidade de modelos de
entes privados que se enquadram no conceito de terceiro setor, razão pela qual
muitas vezes se adota um conceito residual: terceiro setor é aquele que
árp
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compreende organizações que não integram nem o E.stado,(primeiro setor), nem
inteiramente o mercado (segundo,setor) ra.
Nesse carnpo, entidades estritamente privadas (como, organizações Sociais
organizações da ,sociedade civil de -interesse público), pelo fato de se associarem ao
Poder Público para o desempenho de determinada atividade, se, submetem a forte
interferência do regime jurídico da Direito Público. A mesma carga axiolOgica deve
irifiuánciar.o funcionamento das associações, haja Vista que o capital que as compõem
será composto de recursos públicos. Ademais, como foi salientado no leading case do
,Superior Tribunal de Justiça, as finalidades associativas devem ser ,exclusivamente
publicasr
Nessa perspectiva, , as associações ,de municípios .1 (ou de 'Câmaras de
Vereadores)I inequivocamente gerem recursos públicos, pelo que' Se submetem aos
princípios constitucionais da administração pública.
,
Conseqüência disso é a' possibilidade de dialogo entre o quadro das
' associações de Municípios e os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no
\ julgamento da ADIN 1923, que tratou especificamente cias organizações sociais.
Eis a ementa do acordáow:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. '
TERCEIRO SETOR MARCO LEGAL DAS, 'ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. Lei N° 91.637/98 E
NOVA REDAÇÃO, CONFERIDA PELA LEI N° 9.648/98, AO ART., 24, XXIV, DA LEI N° '
8.666/93. MOLDURA CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO E SOCIAL.' SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS. SAÚDE (ART. 199, CAPUT),
EDUCAÇÃO (ART. 269, CAPUT), CULTURA (ART. 215), DESPORTO E LAZER (ART.
217), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ART. 218) E MEIO AMBIENTE (ART. 225). ATIVIDADES
CUJA TITULARIDADE É COMPARTILHADA ENTRE O PODER PÚBLICO E A
SOCIEDADE. DISCIPLINA DE INSTRUMENTO DE COLABORAÇÃO PUBLICO PRIVADA
INTERVENÇÃO INDIRETA. ATIVIDADE DE FOMENTO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA ( DE
RENÚNCIA AOS DEVERES ESTATAIS DE AGIR.• MARGEM DE CONFORMAÇÃO
CONSTITUCIONALMENTE
ATRIBUIDA
AOS - AGENTES
POLÍTICOS
9 Tratado de direito administrativo (livro eIetronico). admihistração pública e servidoresipúblicos. - 1'
ed. - São Paulo Editora Revista dos Tribunais, 2014, parte I, capitulo 9.
10 ADI 1923, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão. Min. LUIZ FUX, Tribunal pleno,
itilgado em 16/04/2015, ACÓRDÃO, ELETRÔNICO OJe-254 DIVULG 16-12-2015 PUBLIC 17-12- '

2015.
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DEMOCRATICAMENTE ELEITOS. PRINCÍPIOS DA CONSENSUALIDADE E DA
PARTICIPAÇAO. INEXISTÊNCIA DE . VIOLAÇÃO ' AO ART. 175, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO., EXTINÇÃO PONTUAL DE ENTIDADES. PÚBLICAS QUE APENAS
CONCRETIZA • O NOVO MODELO. INDIFERENÇA DO FATOR TEMPORAL.'
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE LICITAÇÃO (CF, ART.
37, XXI). PROOEDIMENTÓ DE QUALIFICAÇÃO QUE CONFIGURA HIPÓTESE DE
CREDENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA
AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE, MORALIDADE, EFICIÊNCIA E
IMPESSOALIDADE, À LUZ DE CRITÉRIOS OBJETIVOS (CF, ART. 37, CAPUT).
INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO À ARBITRARIEDADE. coNtRATo DE GESTÃO.
NATUREZA DE CONVÊNIO. CELEBRAÇÃO NECESSARIAMENTE SUBMETIDA A
PROCEDIMENTO OBJETIVO E IMPESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE DA DISPENSA
- DE LICITAÇÃO INSTITUÍDA PELA NOVA REDAÇÃO DO ART. 24, XXIV, DA LEI DE
LICITAÇÕES E PELO ART. 12, §3°, DA LEI N° 9.637/98. FUNÇÃO REGULATÓRIA DA
LICITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, DA
PUBLICIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA
DE LICITAÇÃO PARA OS CONTRATOS CELEBRADOS PELAS ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS COM TERCEIROS. OBSERVÂNCIA DO NÚCLEO 'ESSENCIAL DOS •
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CF, ART. 37, CAPUT). REGULAMENTO
PRÓPRIO PARA CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REALIZAÇÃO DE
CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DO ,
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ••
OBJETIVO: AUSÊNCIA - DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS -CEDIDOS. PRESERVAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO '
DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA,LEGALIDADE PARA O
PAGAMENTO DE VERBAS, POR ENTIDADE PRIVADA, A SERVIDORES.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 37, X, E 169, §1°, DA -CONSTITUIÇÃO. CONTROLES
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E PELO MINISTÉRIO PUBLICO.
PRESERVAÇÃO DO ÁMBITO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO PARA O
EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO (CF, ARTS. 70, 71»74 E 127 E SEGUINTES).
INTERFERÊNCIA ESTATAL EM ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇOES PRIVADAS (CF, ART. 5°,
XVII E XVIII). CONDICIONAMENTO À ADESÃO VOLUNTÁRIA DA ENTIDADE PRIVADA.
'INEXISTÊNCIA, DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO ' DIRETA JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS
DIPLOMAS IMPUGNADOS. 1. A atuação da Corte . ConstitucionaT não pode traduzir
forma de engessamento e' de cristalização de um determinado modelo pré-concebido
de Estado, impedindo que, nos limites constitucionalmente assegurados, as maiorias
políticas prevalecentes no jogo democrático pluralista possam põr em prática seus
projetos de governo, moldando o perfil e o instrumental do poder público conforme a
vontade coletiva. 2. Os setores, de saúde (CF, art. 199, caput), educação (CF, art. 209,
caput), cultura (CF, art, 215), desporto e lazer (CF, art. 217), ciência é tecnologia (CF,
art. 218) e meio ambiente (CF, art. 225) configuram serviços públicos sociais, em
relação aos quais a Constituição, ao Mencionar que "são deveres do Estado e da
Sociedade" e que são "livres à iniciativa privada", permite a atuação, por direito.
próprio, dos particulares, sem que para tanto seja necessária a 'delegação pelo poder
público, de forma que não incide, in casu, o art. 175, caput, da Constituição. 3. A
atuação do poder público no domínio econômico e social pode ser viabilizada por
intervenção dirMa ou indireta, disponibilizando utilidades materiais aos beneficiários,
no primeiro caso; ou fazendo uso, no segundo caso, de seu instrumental jurídico para
induzir que os particulares executem atividades de interesses públicos através da
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regulação, com coercitividade, ou através dO fomento, pelo uso de incentivos e'
estímulos a comportamentos voluntários. 4. Em qualquer caso, o cumprimento efetivo
dos 'deveres constitucionais de atuação estará, invariavelmente, submetido ao que a
doutrina contemporânea denomina de controle da Administração Pública sob o
ângulo do resultado •(Diogo de Figueiredo Moreira Neto). 5. O marco legal das
Organizações Sociais inclina-se para a atividade de fomento público no domínio dos
serviços sociais, entendida tal atividade coma a disciplina •não coercitiva da conduta
dos particulares, cujo desempenho em atividades. de interesse público é estimulado
por sanções premiais, em observância aos princípios da consensualidade e da .
participação na Administração Pública. 6. A finalidade de fomento, in casu, é- posta em
prática pela cessão de recursos, bens e pessoal da Administração Pública para as
entidades pfivadas, após a celebração de contrato de gestão, o que viabilizará o
direcionamento, pelo Poder Público, da atuação do particular em consonância com o ,
interesse público, através da. inserção de metas e de resultados a serem alcançados,
sem que isso configure qualquer forma de renúncia aos deveres constitucionais ,de
atuáção. 7/Na essência; preside-a execução deste programa doação institucional a
lógica que prevaleceu no jogo democrático, de que a atuação privada pode ser mais
eficiente do que a pública em determinados domínios, dada a agilidade e a
flexibilidade que marcam o regime de direito privado. 8. Os arts. 18 a 22 da Lei n°
9.637/98 apenas c,oncentram a decisão política;- que poderia ser validamente, feita no
futuro, de afastar a atuação de entidades públicas através da intervenção direta para
privilegiar a escolha pela busca dos mesmos fins através da indução e do fomento de
atores privados, razão pela qual a extinção das entidades mencionadas, nos
dispositivos não a! fronta a Constituição, dada a irrelevância do fator tempo na opção
pelo modelo de fomenta-- se simultaneamente ou após a, edição da Lei. 9. O
prodedimento de qualifipação de entidades, na sistemática da Lei, consiste em etapa
inicial e embrionária, pelo deferimento do titulo jurídico de "organização social", para
que Poder público e particular colaborem na realização de um interesse comum, não
se fazendo presente a contraposição de interesses, com feição comutativa e com intuito lucrativo, que consiste no núcleo conceituai da figura do contrato
administrativo, o que torna inaOlicável o dever constitucional de licitar (CF, art. 37,
XXI). 10. A atribuição de título jurídico de legitimação da entidade através da
qualificação- configura hipótese de credenciamento, no qual não incide a licitação pela
própria natureza jurídica do ato, que não é contrato, e pela inexistência de qualquer
competição, já que todos os interessados podem alcançar o mesmo objetivo, de ,
modo includente, e não excludente. 11. A previsãó de competência discricion'ária no
art. 2°, II, da Lei n°9.637/98 no que pertine á qualificação tem de ser interpretada sob.o
influxo da principiologia ,constitucional, em especial dos princípios da
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput). É de se ter
por vedada, assim, qualquer Jorma de arbitrariedade, de modo que o indeferimento do
requerimento_de qualificação, além de pautado pela publicidade, transparência e
motivação, deve observar critérios objetivos.-fixados em ato regulamentar expedido
em obediência ao art. 20 da Lei n° 9.637198, concretizando de forma homogênea as
diretrizes contidas nos Inc. I a III do dispositivo. 12. A-figura do-contrato de gestão
configura hipótese de convênio, por consubstanciar a conjugação de esforços com
plena- harmonia entre as, posições subjetivas, que buscam um negócio
verdadeiramente associativo, e não comutativo, para o atingimento de um objetivo
comum aos interessados: a realização de serviços de saúde, educação, cultura,
desporto e lazer, meio ambiente e ciência e tecnologia, razão pela qual se encontram
fora do âmbito de incidência do art. 37, XXI, da CF. 13. Diante, porém, de um cenário

teNytie

MINISTÉRIO : P-doÚBLICO
Estado cio Parana
Ordem Tributária
Cehtro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao Patrimônio P-riblicb e 4
Rua Paraguassu, 478, Alto da Glória, 61)dt:tia-PR
'Fone (41) 3250-8710 / e-mail: eaappairimonia:71:nner.m/i.hr

1.!

de escassez de bens, recursos e servidores públicos, no qual o contrato de gestão
firmadO com uma entidade privada termina por excluir, por consequência, a mesma
pretensão veiculada pelos demais particulares em idêntica situação, todos almejando
a posição subjetiva de parceiro privado, impõe-se que o Poder Público conduza a
celebração do contrato de gestão por um procedimento público impessoal e pautado
por critérios objetivos, por força da incidência direta dos princípios constitucionais da
impessoalidade, da publicidade e da eficiência na Administração Pública (CF, art. 37,
caput): 14. As dispensas de licitação instituídas no art. 24, XXIV, da Lei n° 8.666/93 e
no art. 12, §3°, da Lei if 9.637/98 têm a finalidade, que a doutrina contemporânea
denomina de função regulatória da licitação, através da qual a licitação passa a ser
também vista corno mecanismo de indução de determinadas práticas sociais
benéficas, fomen,tando a atuação de organizações sociais que já ostentem, à época da
contratação, o título de qualificação, e que por isso sejam reconhecidamente
colaboradoras do Poder Público no desempenho dos deveres constitucionais no
campo dos serviços sociais. O afastamento do certame licitatório não exime, porém, o
,administrador público da -observância dos princípios constitucionais, de modo que a
contratação direta deve obserVar critérios objetivos e impessoais, Com publicidade de
forma a permitir o acesso a.todos os interessados. 15. As organizações sociais, por
integrarem o Terceiro Setor, não fazem parte do conceito constitucional de
Administração Pública, razão pela qual não se submetem, em suas contratações com
terceiros, ao dever de 'licitar, o que consistiria em _quebra da lógica de flexibilidade do
setor privado, finálidade por detrás de_todo o marco regulatório instituído pela Lei.,
Por receberem recursos públicos, bens públicos e servidores públicos, porém, seu
regime jurídico tem de ser - minimamente informado pela incidência do núcleo
essencial dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, caput), dentre os quais
se destaca o princípio da _impessoalidade, de modo' que suas contratações devem
observar o disposto em' regulamento 'próprio (Lei n° 9.637/98, art. 49, VIII),.fixahdo
regras objetivas e impessoais para o dispêndio de recursos públicos. 16. Os
empregados das Organizações Sociais não são servidores públicos, mas sim
dmpregadós privados, 'Por isso que sua remuneração não deve ter base em lei (CF,
art. 37, X), mas nos contratos de trabalho firmados consensualmente, 'Por identidade,
de razões, também não se aplica às Organizações Sociais a exigência de concurso
público (CF, art. 37, II), mas a seleção de pessoal, da , mesma forma como a
contratação de obras e serviços, deve ser posta em, prática. através de um
procedimento objetivo )e.inipessoal. 17. Inexiste violação aos direitos dos servidores'
públicos cedidos às organizações sociais, na medida em que preservado o paradigma
com o cargo de origem, sendo desnecessária a 'previsão em lei para que verbas de
natureza privada sejam pagas Pelas organizações sociais, sob pena de afronta à
própria lógica de eficiência e de flexibilidade que inspiraram a criação, do novo
modelo. 18. O âmbitaconstitucionalmente definido para o controle a ser exercido pelo
Tribunal de Contas da União (CF, arts. 70, 71 e 74) e pelo Ministério Público (CF, arts.
127 e seguintes) não é de qualquer forma restringido Pelo art. 4°, caput, da Lei n°
9.637/98, porquanto dirigido à estruturação ,ihterna da organização social, e pelo art.
10 do mesmo diploma, na medida em que trata apenas do dever de representação dos
REsponsáveis pela 'fiscalização, sem mitigara atuação de ofício dos órgãos
constitucionais. 19. A previsão de percentual de representantes do poder público no
Conselho de Administração das organizações sociais não encerra violação ao art. 5°,
XVII e XVIII, da Constituição Federal„uma vez que dependente, para concretizar.:se,-de
adesão voluntária daS entidades privadas às regras do marco legal do Terceiro Setor.
20. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido é julgado parcialmente
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procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição à Lei n° 9.637/98 e ao
art. 24, XXIV, da Lei n° 8666/93, incluído pela Lei n° 9.648/98, para que: (i) o
procedimento de qualificação seja conduzido de forma publica, objetiva e impessoal,
corn observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e de acordo com
. parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei n° 9.637/98; (ii) a
'celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e
impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (111)-as
hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei n° 8.666/93, art. 24, XXIV) e
outorga cie permissão de uso de bem público (Lei n° 9.637/98, art. 12"3°) sejam
conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios
do caput do art. 37 da CF; (iv) os contratos a serem celebrados pela Organização .
' Social com terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública,
objetiva e impessoal, com'observâneia dos principias do caput do art. 37 da 'CF, e nos
termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; (v) a seleção de
pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de forma pública, objetiva e
impe
ss o al , com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do
\
regulamento próprio a ser editado por cada entidade; e (vi) para afastar qualquer
interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e - pelo TCU, da
aplicação de verbas públicas.

Naquilo que se reputa similar, pode-se destacar:

a) diante da -existência de pluralidade de, associações, todas almejando :a
. adesão da pessoa jurídica 'de Direito Público, impõe-se, conforme anteriormente foi
Observado, a adoção de critérios objetivos, por força da ihcidência direta dos
, PrincípiOs,:constitucionais da impessoalidade, da Publicidade e , da eficiência na
Administração Pública (CF, art. 37, caput). Essa afirmação se complementa ao
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que lá se afirmou que a adesão
é:discricionária, mas pode ser contrastada pelos órgãos de Controle;
b) assim como as organizações sociais, as associações de M-unicfiSios, por
integrarem o Terceiro Setor, não fazem pa

- do' conceito constitucional' de

Administração [Pública, razão pela qual não se -.submetem, em sua S contratações
com 'terceiros, ao dever de licitar, o que consistiria em quebra da lógica de 'ç
'flexibilidade do .setor privado. Por receberem recursos públicos, porem, seu rege '
jurídico, tem de:ser minimamente informado pela incidência do núcleo essencial dos
prinsipios da Administração Publica (CF, art. 37, cappt), dentre os quais se destaca o
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princípio da impessoalidade, de modo que suas contratações devem se pautar por
"regras objetivas e impessoais para o dispêndio de recursos publicos
a seleçãoide pessoal, da mesma fauna como a'contratação de obras e
serviços, deve ser posta em prática' através de um procedimento, objetivo e
impessoal. as associações se submetem ao controle 'constitucionalmente definido a
ser exercido pelo Tribunal de Contas" (CF, árts.,70, 71 e 74) e pelo Ministério Público
(CF, ar:ts. 127 e seguintes).

-•

Por fim, também parece exigível que as associações de municípios
implementem medidas de acesso à informação, haja vista que são entidades
_
controladas diretamente por municípios, encRiadrando-se, assim, no art. 10
parágrafo único, inciso II, da Lei Federal n.° 12.257/201111.

4— Reafirmação de tópico da Consulta n.° 086/2017

Embora se compreenda que a orientação dos Tribunais Superiores tenha se
inclinado pela licitude das associações de municípios e Câmaras de Vereadores,
este Centro de Apoio mantem a diretriz já externada anteriormente, 'qual seja, a de
orientar os Colegas a realizarem detida análise dos casos concretos, em especial no
que se refere às finalidades do uso dos recursos públicos (se existe interesse
publico na sua aplicação). è da-prépria 'entidade (se existe interesse público no,

1.1"Art: 12 Esta Lei dispõe sobre Os proeedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito
Federal e Kilunicípios, com ,o fim 'de garantir o acesso a informações previsto nó inciso XXXIII do an.
,
52 no inciso II do-§-3° do art. 37 e na § 2° do ai-t:216 da Constituição Federal.
Lei:
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime
I - os órgãos públicos integrantes da 'administração direta' dos Poderes Executivo, Legislativo,
incluindo as cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;
ias autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e
demaiSmntidades controladas direta ou' indiretamente pela 'união, Estados, Distrito Federal e
Municípios."
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desenvolvimento de suas atividades mediante a utilização de recursos públicos), sob
o pálio- dos princípios regented daAdministração Pública
Aqui \ há confluência entre aquilo que vinha se apregoando e aos
fundamentos utilizados nas decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal.
NeSte sentido, citarnSe diversos julgados fa±endo referência á observância
da destinação final destes recursos públicos repassados a título de contribuições
,
aSsociativas:N

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL- PÚBLICA. DANO AO ERÁRIO. REPASSES
, FINANCEIROS, SEM PREVISÃO LEGAL, À ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS
DO RIO DE JANEIRO — AEMERJ. PROCEDÊNCIA, PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUE •
NÃO SE ACOLHE. É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL ACERCA DA
IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM O OBJETIVO DE PROMOVER O
RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS AO ERÁRIO NO MÉRITO, ENTRETANTO, A
SENTENÇA MERECE REFORMA. A ASSOCIAÇÃO .D0 MUNIC010 À ENTIDADE RE
SITUA-SE DENTRO DO JUIZO «DE CONVENIÊNCIA E DISCRICIONARIEDADE• DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NÃO PADECENDO DE CONTROLE PELO' PODER
JUDICIÁRIO, ENTENDIMENTO ESSE AMPARADO POR RECENTES JULGADOS DO STJ
A 'LEI, CERTAMENTE, NÃO É CAPAZ DE PREVER ESTRITAMENTE TODAS. AS
CONDUTAS DO AGENTE POLÍTICO .ASSIM, EM 'CERTAS OCASIÕES, LHE CONFERE A
POSSIBILIDADE-DE VALORAR A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO ATO QUE VAI
PRATICAR, SEMPRE TENDO COMO NORTE O INTERESSE PÚBLICO/12ESSALti E-SE
QUE OS VALORES NÃO PODEM SER CONSIDERADOS VULTOSOS PARA O PERÍODO
E QUE NÃO HÁ, NO PROCESSO, INFORMAÇÃO ,SOBRE A INIDONEIDADE DA
ENTIDADE ASSOCIATIVA SEUS -OBJETIVOS VÃO AO ENCONTRO DOS INTERESSES
DO MUNICÍPIO E NÃO SE CONFUNDEM COM ENTIDADE CLASSISTA DE MERO APOIO
AOS OCUPANTES DE MANDATO DE CHEFIA DO PODER EXECUTIVO. ATENTE-SE
QUE A EXISTÊNCIA DE ENTIDADE QUE REPRESENTA OS INTERESSES . DOS
MUNICÍPIOS NÃO É ILEGAL. A MANUTENÇÃO DA MESMA ENTIDADE, SEM 'FINS
LUCRATIVOS, ATRAVÉS DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, SEMELHANTE A UM
RATEIO PELOS ASSOCIADOS, TAMBÉM NÃO FERE O ORDENAMENTO JURÍDICO.'
PRECEDENTES DESTA CORTE E-/DA CORTE ESPECIAL. RECURSO PROVIDO
DECISÃO POR MAIORIA. [...I A sentença de fls. 695/698 julgou parcialmente procedente o
- pedido, para CONDENARH.o MUNICÍPIO DE BOM 'JESUS DO ITABAPOANA na
OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente em se abster de realizar quaisquer repasses de
Verbas em favor da AEMERJ ou, de qualquer outra que venha a lhe suceder ou lhe seja
similar, sem observãhcia da legalidade, sob pena de muita mensal de CINCO MIL REA-IS, e
a AEMERJ- Associação dos Município Mo Estado do Rio de Janeiro na DEVOLUÇÃO das
verbas públicas recebidas do Município-de Bom Jesus do Itabapoana dos anos de 2003 a '
2009, com valores a serem apurados em liquidação de sentença devidamente corrigidos
desde o pagamento, com juros desde-a citação.'Cbndenou ainda os réus ao pagamento das.
custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em RS 2.000,00. (dois mil'
N,
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reais), a sereM revertidos ao Fundo Especial do Ministério Publico [...1 Há os que entendem
pela inexistência de discitiortariedade 'do , administrador público em repassar, verbas à
entidade de direito privado sob a denominação de contribuição que .não encontra qualquer
previsão legal o que revela ilicitude do repasse e o prejuíziaao patrimônio público municipal,
a impor o ressarcimento de todas os valoreS. Entendem, portanto,' haver ofensa ao princípio
da legalidade e moralidade Argumentam, ainda que a ,Emenda Constitucional (Estadual),
que assegurava que cada ente Padéria •: por lei própria - autorizar-se à AEMERJ, com a
consequente contribuição para , sua .manutenção foi declarada inconstitucional por ocasião
do julgado", Perante órgão Especial, da Ação Direta de •Inconsfitucionalidade n° 0048796r
03.2012.8.19.0060: Por conseguinte, indevida, da mesma forma- a elaboração de uma Lei
Municipal !astreada em texto declarado inconstitucional. [•...] Em outra visão, outros apontam
para ddiscricionariedade da edilidade na conduçãb das verbas públicas. Dessa forma, não
haveria dilapidação ou enriquecimento ilícito por parte daquela instituição, bem gomo, não
pode ser evidenciado qualquer desCuMprimento a princípios administrativos, haja vista que
o direito de se associar para melhor gerir suas funções através de
o Município, ora réu
, políticas sociais na qual i entidade, ora ré, venha. á:fomentar :estes 'recursos O fato da
ausência de previsão &pressa em lã para a pagamento de contribuição a entidade privada,
sem fins lucrativos e derani:ílio nacional 'não ,configura.ilicitude ante os serviços prestados
pela entidade aos Múniclpios. Com as devidas vênias aqueles,..Venhai me filiar à corrente a
qual entende que eventual associação do município à.entidaderesitua-se dentro do juízo de .
conveniência e •discricionariedade da Administração - Pública, não padecendo de controle
pelo Poder Judiciário, entendimento esse amparado por -recentes julgados do STJ,
,
,Dessa forma,- deve-se ter em mente que o reduzido montante, em cerca de R$ 22.189,00
(vinte e dois mil, cento e oitenta e nove reais), foi pago em troca de efetiva prestação
de serviços; o, que afa‘sta o invocado prejuízo ao erãrio, sendo claro, ainda, que,
segundo oi que consta nos mitos, o Tribunal de Contas teria,I ratificado
que• os serviços
.•
•
prestados ,pela referida assoCiaCão implicariam em benefícios ao ente publico. N ã o se
desconhece que o inciso ,X ao art. 358, da Constituição Estadual, que legitima a prática ora
combatida pelo Ministério Público, acrescentado pela Erhenda COnititucionál n°, 47/201-1,, foi
, objeto de declaração de inconstifficionalidade pelo órgão Especial' desta Corte Regional,
decisão este ainda não transitada em julgado, conforme se apuro do processo n° 004879603.2012.8.1 91 0000 Todavia, a motivação principal para.° resultada proViaórid tio julgamento,
foi precisamente à violação à autonomia municipal, à igualdade e 'impessoalidade., Não
reatou consignado qualqueri embate sobre a legalidade e legitimidade de associação de
municípios a entidades como a ré. Ao contrário, o julgado foi esclarecedor ao entender pela
preservação do direita da municipalidade em decidir sobre eventual filiação a entidades
como a d e rri a rt dada, sejam elas quais forem, conforme os fundamentos ali assinalados: [...I •
(TJRJ - Apelação Cível,.n% 0008840-47.2012.8.19:0010 - Relatora Desembargadora •
•
Odete Knaack de Souza - Publicação DJe 23.11.2015)(destacadb)
[...] Ação clrvil•p8blica tendo por base o art. 12 da Lei n ° 8.429/1992. Ministério Públido no 2
' polo ativo.. Demanda proposta em face do Município de Bom Jesus de Itabapoana e Aernerj
- Associação Estadual dos Municípios do Rio de Janeiro, sob a álegáção de que foram
-feitas repasses pelo Município à Aemeil, entre os anos de 2003:e 2009, :sem a devida
no Inquérito Civil n° 090/08: Segundo o Ministério
autoniaçãoí legal conforme
Público, a Lei Municipal n°876/2009, que autoriza a Prefeitura de Bom Jesus do Itabanoana
a contribuir Mensalmente com as, entidades oficiais de representação dos Municípios do
- Estado do Rio de Janeiro, não teria o condão de conferir 'legitimidade aos repasses,. pos
- estes forarri realizadoa anteriormente:Sentença de prodedência,. sobrevindo os recursos das
:partes, julgados por maioria perante a '22° Carnara 'Civel; advindo daí, os presentes
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Embargos Infringentes interPostos pelo Ministério Público. Não obstante as razões expostas
no voto "vencido e defendidas pelo autor da demanda, assiste inteira razão à entidade
embargada, quando pugna peia manutenção do voto vendedor da apelação, uma vez que
nenhuma ilegalidade ou irregularidade foi cometida pelo Muniçipio ou pela própria
entidade, que recebia npoca quantia mensal de cada Município integrante do Estado
dó Rio de Janeiro, visando tratar de-assuntos de interesse dos próprios Municípios,
' tendo por esteio a própria legislação municipal.. Não se vislumbra, ín caso, qualquer ato
desabonador por Parte do Sr. Prefeito ou por 'parte de algum integrante da Aemerj. Ademais,
a quantia repassada aólongo dos anos, entre 2003 e 2009! pode ser considerada irrisória e
era toda destinada à defesa do Município de Bom Jesus do ltabapoana, na tão falada
questão dos royalties. Cr voto vencedor bem apreciou a questão, de maneira que deve ser
prestigiado, restando improPedentes os pedidos iniciaiS, corno ali -foi exposto pela eminente
Des. Odete Knaack de Souza. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. (TJRJ — Embargos
Relatora Desembargadora Designada
Infringentes n°. 0008840-47.2012.8.19.0010
(negritado)
y
Abreu
Biondi
—
Publicação
DJe
12.07.2016)
Sirle.
,.
APELAÇÃO AÇÃO CIVil_ \ PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ASSOCIAÇÃO
.ESTADUAL DE MUNICÍPIOS. PESSOA • JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.
CONTRIBUIÇÕES t` VERTIDAS POR ENTE PÚBLICO. MODICIDADE. EFETIVA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERESSE PÚBLICO. LEGALIDADE DA ASSOCIAÇÃO
PRECEDENTES DO STJ E DO TJRJ. VEDAÇÃO, ADEMAIS; AO ENRIQUECIMENTO-SEM
CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I) Ação Civil pública
colimando o ressarcimento de prejuízos causados ao erário exclusivamente' pelo fato de
' estar o "MunicIpio de ItalVa associado 'à Assóciação Estadual' de, Municípios do Rio de
Janeiro, pessoa juridica de direito privado, mediante contribuições. II) É certo que há, 'nesta
Corte,-dissensão a respeito da •viabilidade jurídica de a entidade privada receber verbas
públicas a titulo de contribuição associativa, à mingua de autorizac"ão legal especifica III)
Entretanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade no só .fato, puro e simples, de entes
políticos se integrarem a associacties, que não têm fins lucrativos, mesmo de caráter
privado, capazes de . representar seus interesses, notadamente mediante
contribuições módicas, como'
, . na espécie. IV) Nada obstante, se, em virtude dessas
associações, vierem a'ser cometidos ilícitos, por quaisquer instrumentos, é evidente'
que os órgãos de controle' procederão à filtragem legal dos atos, tio copereto',
inclusive à luz da Lei de lmprobidade Adniinistrativa..V) Entendimento estampado em '
precedentes assim deste Tribunal como, recentemente também da Corte Superior, para a
qual os pagamentos realizados por Município- à CNM eAEMERJ não constituem ilegalidade
ou improbidade administrativa Mesmo ausente lei especifica autonzativa", dai que "inexiste
dano' ao erário' e incabível o ressarcimento, 'sob pena de enriquecimento Modo do Município
em face dos- serviços efetivamente prestados pelos entes associativos" (')171 AREsp'
543.574/RJ). VI) Associação que,,comprovadarr3ente, tem atuação 'efetiva na 'defesa dos entes, políticos fluminenses, de maneira que impor-lhe a restituição ao erário das
contribuições - recebidas importaria inegável enriquecimento sem causa da
Administração, o_ que-não se pode chancelar, à luz, aliás, da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça., VII) Liberdade de associação de municípios à CVM ou à ,
AEMERJ, Inclusive mediante - contribuição, prevista na Constituição Estadual..Declaração, de
inconstitucionalidade pelo* órgão Especial. Irrelevância ao caso concreto, porque não ,fol
reconhecidca a inconstitucionalidade - na só possibilidade de associação de municípios, mas
decorrente.da limitação-aiapenaá• duas entidades, em injustificado privilégio 'bonstitucional.
Apelação Cível' n° 0001795-10.20118 19.0080 —
RECURSO DESPROVIDO.
(TJRJ
,
Segunda C Cível, — Relatara Desembargadora Elisabete Filizzola — J. em 29.06.2016)

-
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(destacado)..

Sobre a legalidade do pagamentoi das referidas contribuições sem a devida
autorização legislativa , ainda está pendente de julgamento o REsp 1.721.519/RJ,

que se encontra, no momento deste pronunciamento, concluso para julgamento ao
Ministro Og gernandes. O referido REsp derivou da Apelação Civel n.° 000449429.2010.8.19.0073, cujo relator foi o Desembargador Augusto Alves Moreira Júnior,
julgada em 22.02.2017,.
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANOS, AO ERÁRIO.
MUNICÍPIO DE 'GUAPIMIRIM. REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS. À ASSOCIAÇÃO
ESTADUAL - DE' MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO - AEMERi- e À CONFEDERAÇÃO
NACIONALDE MUNICÍPIOS CNM., Inocorrência, de prescrjção. A ação civil pública de
ressarcimento de danos ao erário é imprescritível. Preliminares de inépcia da Petição inicial
e de carencia da ação por impossibilidade jurídica do pedido que devem ser , rejeitadas.
Presença 'dos elementos Concernentes às - condições da_ ação. Legitimidade do Ministério
Público para propositura da presente ação Defesa do patrimônio público Enunciado n° 329
da Sumula do Superioi. Tribunal de Justiça. Este Tribunal de Justiça Estadual, em casos
semelhanteá, ao "da presente demanda; já se manifestou no sentido de qUe os ,
referidos pagamentos feitos sem autorização legislativa violam princípios
constitucionais, em especial os da legalidade e. moralidade, ,,bem como ferem , o
postulado .da supremacia do interesse público. Sentença de procedência ,mantida.
RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. [ ]A controvérsia travada ná presente;
lide consiste e'rn verificar a legalidade dos repasses efetuados pela municipalidade em favor
.
-da Associação Estadual dê Municípios do Rio de Janeiro (AEMERJ) e da Confederação ' .
Nacional dei Municipios-(CNM). O repasse de verbas públicas a'iniciativa privada é passível_
de gerar prejuízos ao erário, além de violar a exigência de [prévio procedimento licitatórie.
Portanto, há, necessidade de transparência por parte da Administração Pública e
estrita observância ao principio da legalidade, ide modo que haja responsabilidade e
proporcionalidade na utilização das merbaS públicas. Este Tribunal de Justiç.a,: ern casos
semelhantes ao da presente demanda, já se manifestou .no. sentido de que 'bs referidos
. pagamentos feitos sem autorização legislativa violam princípios constitucionais, em especial
os da legalidade e moralidade, bem como ferem d postulado, da supremacia do interesse
público. [...1 (TJRJ ,- Apelação , Civel n° 00044 94-29.2010.8.19.0073 - Relator
Desembargador Augusto Alves Moreira Junior
Julgamento em 22.02.2017)
(negritadá)

,P
Em 27.09.2017, -os Recursos Especiais interposto
ã pela Confederação
Nacional de Municípios — ÇNM e pela Associação Estadual de Municípios do Rio de
,
Janeiro — 'AEMERJ foram- admitidos, por meio de decisão que aponta provável
E
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legalidade no pagamento das contribuições em tela, pautada no argumento já
exposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que contribuições
mádicás para Associações de Municípios servern à causa municipalista:

[...1 Por carrearem as mesmas questões de fundo, a 'admissibilidade.dos.recursos especiais
será feita conjuntamente. Entre as questões postas a debate nestes autos está aquela
relacionada à possibilidade de os municípios contribuírem paga o custeio da Confederação
Nacional , dos Municípios. O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se
manifestar sobre o tema, firmando orientação de que a "contribuição módica para o'custeio
da Confederação Nacional dos Municípios serve à causa municipalista, e por conseguinte
-ao município que 'a faz" (STJ, 18 ,Turma; REsp '1.461 377/RJ, Rel Min. Ari Pargendler, julg
26/8/2014). Nesse sentido:_ 'ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL' CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE
DANO AO ERÁRIO. NÃO OCOPRÊNCIA., RESSARCIMENTO.` DESCABIMENTO. 1. Não'
.

constitui ilegalidade é nem improbidade administrativa prevista‘no art. 10, IX, da Lei
'8:429/1992, o repasse feito' a'titulo de contribuição associativa por Município para a
Confederação Nacidnal dos Municípiós, não havendo ein que' se falar em..
ressarcimento de tais 'valores. Precedentes: REsp 1 461.377 / RJ, Rel. Má. Ari

,Pargendler, Primeira Turma, ale 12(9/2014. 2. Agravos internos não providos". (SPJ, 16,
TurMe; Agint no-AREsp 827.675/RJ, Rel. Min. Benedito ,Gonçalves, julg 6/12/2016), Demais,
os
pressUpostoS legais' de admissibilidade estão plenamente satisfeitos, tendo sido a
_
questão
federai devidamente pré-questionada na medida .em. que debatida nas instâncias
,
. ,ordináries.‘,Náb há - controvérsia fática a ser analisada,, mas apenas sua •consequência
jurídica, ratão por que não incide aqui o óbice do verbete 7 da súmula da jurisprudência do
STJ. "(TJRJ H Decisão Monocráticà — Terceira Vice-PreSidência — Desembargadora Maria
'Augusta Vaz_Monteiho de Figueiredo — Julgamento egn 27.09.2017) (destaques do,original)'

Encontra-Se pendente, ..-também, o julgamento da Apelação Cível0000281-37I2008i8.19.0012-RJ,- em razão da remessa dos autos ao Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado d,o Rio de Janeiro para 'analise de eventua'i
inconstitucionalidade i2 da Lei Municipal n.° 1.714/2908, que autorizou o Município de
Cachoeiras do Macacu-a realizar repasses à AEMERJ sob o argumento de que
contribuições isão 'módicas , e se prestam à manutenção dos serviços de
representação dos interesses gerais' e comuns do Município:

APELAÇÃO 'DEVEI: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPASSE DE—VERBAS PÚBLICAS ?ELO
MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE IMACACU EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ESTADUAL
'
.
12 Protocolo de incidente de inconstitúcion'alidade 2017/662364.
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DOS MUNICÍPIOS DO RIO DE !JANEIRO — AEMERJ,-EM 2003 E 2004, SEM PREVISÃO
LEGAL, ATÉ A EDIÇÃO DÁ LEI N° 1.714108. ALEGAÇÃO DE 'DANOS AO ERÁRIO
PUBLICO. -SENTENÇA .DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
tINCONSTITUCIONALIDADE.DOS ARTIGOS 1° E:4Q-DA LEI 1.714/08. CONDENAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS .'A TITULO 'DE REPASSE ,DE VERBAS
DESDE JANEIRO/2003, QUANTIA Á-SER APURADA EM tIQUIDAÇÃO, NA FORMA DO ,
ART. 475- A DO CPC/73, .E :ABSTENÇÃO DE NOVOS REPASSES, A LEI EDITADA PELO MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU, CONVALIDANDO, .TODOS OS ATOS
PRETÉRITOS DE DELEGAÇÃO E - CONTRIBUIÇÃO REALIZADAS A ASSOCIAÇÃO
ESTADUAL DE MUNICÍPIOS DO F00 DE JANEIRO, VIOLARIA O PRINCÍPIO DA
MORALIDADE E A EXIGÉNICIADEIPREVIA LICITAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL DEVE ESTA
E. CÂMARA SUSPENDER O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL E. SUBMETER OS
AUTOS- AO E. ÓRGÃO ESPECIAL,- PARA ANÁLISE DA EVENTUAL
INCONSTITUCIONALIDADE DA" LEI MUNICIPAL_ N° 1,714/2008. EM REspEITO - AO
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE PLENÁRIO. (TJRJ —Apelação Chiei m°
- 0000281-37.2008.8.19.0012 — Relatora Desembargadora Valéria Dacheux — Publicação
em-0811.2017) -

5 —Conclusão.

Posto isso, conclui-se o pronáCiamento com os seguintes apontamentos:
,
a jurisprudência dos Tribunais Superiores converge-se no sentido da licitude
de associa ções formadas por municípios e associações de,municipios; í
por -conseguinte; lícita também são as contribuições dos associados à
associação, desde que haja previsão nas respectivas leis orçamentarias,

a adesão do ente público - a determinada, associação é ato discricionário do
Chefe do Executivo, sujeita:. de qualquer forma, aos princípios da administração
pública, do que derivam as seguintes cOndicionantes:
cl) o ato deve ser Precedido de avaliação objetiva, por força da incidência
direta_dos princípios constitucionais da iMpesspalidade, da publicidade e da eficiência
na Administração Publica, afim de se escolher, a partir'da -análise de suas finalidades
qual das as'sobiaões. hriálhbr representará o interesse municipal

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao Património Público e à Ordem Ttibuteria
Rua Paraguassu, 478, Alto dá Glória, Curitiba PR
caovnatrimunioOmoar.mo.br
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c2) o -ato administrativo deverá ser fundamentado; observando os achados
constantes de procedimento Prévio;

as associações envolvendo ,entes públicos se submetem- ao controle do
Tribunal de Contas e do- Ministério Público, por gerirem recursos públicos;

as associações, por serem custeadas com recursos públicos devem ter
contratações com terceiros Seleção de pessoal antecedidas dei processo simplificado,
marcado\ por regras õbjetivas e impessoais; e

as associações devem praticar a transparência ativa mantendo portais da
transparência na rede m •ial de computadores.
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