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CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS POR 
MUNICÍPIOS – DESNECESSIDADE DE 
APROVAÇÃO LEGISLATIVA. 

 
    Em muitas Leis Orgânicas, na parte onde se 
trata da matéria relativa às atribuições do Prefeito, encontramos a 
exigência de aprovação prévia dos convênios a serem firmados pelo 
Município. 
    Por tal motivo, alguns Prefeitos, no início de 
cada sessão legislativa, remetem à Câmara de Vereadores um Projeto 
de Lei pedindo autorização para assinar naquele ano, todos os 
convênios em que o Município for benecificiado. Às vezes alcançam o 
seu objetivo, quando os projetos vêm a ser aprovados, repetindo-se o 
mesmo procedimento nas sessões legislativas posteriores. Quando os 
projetos são rejeitados, a situação complica-se ainda mais, pois para 
cada convênio a ser assinado, o Prefeito terá que elaborar um Projeto 
de Lei, pedindo autorização legislativa para assinar aquele convênio 
respectivo.  De qualquer forma, não deixa de ser um transtorno para a 
Administração Municipal. 
    Nosso entendimento é o de que tal 
procedimento poderá ser evitado. É que a exigência de aprovação 
prévia dos convênios a serem assinados pelo Prefeito, pelas Câmaras 
Municipais é, sem dúvidas, inconstitucional. 
    Exigir-se do Município, ou condicionar-se a 
aprovação prévia dos convênios para, somente depois ser assinados 
pelos Prefeitos, é uma intromissão desnecessária no campo privativo 
daqueles, violando-se, portanto, o princípio constitucional da 
independência dos poderes municipais. Não é da seara da Câmara 
aprovar ou ratificar os convênios do Poder Executivo, conforme já 
decidiu o Supremo Tribunal Federal (confira-se na Revista Trimestral 
de Jurisprudência n.º 94.995 e 115/599 e Revista Forense 125/414). 
    Em alguns casos concretos em que já atuamos, 
obtivemos êxito, pois a matéria até constante das Leis Orgânicas 
correspondentes foi julgada inconstitucional. Daí em diante, os 
Prefeitos passaram a assinar os convênios sem a necessidade de 
autorização legislativa. Todavia, em atenção ao princípio constitucional 
da transparência, o que se recomenda é que, uma vez assinado um 
convênio pelo Prefeito, este seja remetido à Câmara Municipal, para 
que nobres edis possam tomar conhecimento do seu conteúdo. Nada 
mais! 
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    Vejamos algumas decisões de situações 
concretas que nos foram apresentadas por alguns municípios 
mineiros, oriundas de medidas judiciais interpostas perante o egrégio 
TJMG. Confiram-se as ementas: 
 

EMENTA: - SEPARAÇÃO E 
INDEPENDÊNCIA DOS PODERES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS – ART. 173 DA 
CEMGE – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL: 
SUBMISSÃO DE CONVÊNIOS 
FIRMADOS PELO PODER EXECUTIVO 
À PRÉVIA APROVAÇÃO OU 
RATIFICAÇÃO DA CÂMARA DOS 
VEREADORES – 
INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE 
DECLARA. (Processo nº 98.378/3) 
 

     No julgamento acima referido o eminente 
relator, Des. Orlando Carvalho foi taxativo ao afirmar que:  
 

... 
É EVIDENTE A 
INCONSTITUCIONALIDADE DA 
EXIGÊNCIA MENCIONADA, por resultar 
em o Legislativo condicionar a seu 
controle prévio a celebração de convênios 
pelo Executivo, ato privativo das 
atribuições deste Poder, violando o 
princípio constitucional estadual 
determinante da independência entre os 
Poderes municipais, consoante 
dispositivos constantes do art. 173 da 
CEMGE. 
(...) 
Assim, acolhendo o parecer da Eg. 
Procuradoria-Geral de Justiça, JULGO 
PROCEDENTE O PLEDIDO EXORDIAL 
E DECLARO A 
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO 
XIII DO ART. 42 DA LEI ORGÂNICA DO 
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MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO CLARO, 
suspendo-lhe a eficácia, ratificando a 
liminar concedida.  
(...) 

 
EMENTA: CELEBRAÇÃO DE 
CONVÊNIOS POR MUNICÍPIO – 
PREVISÃO DE PRÉVIA APROVAÇÃO 
DA CÂMARA MUNICIPAL – 
SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS 
PODERES – 
INCONSTITUCIONALIDADE 
DECLARADA (Processo n.º 000.236.494-
1/00) 

 
    Em seu voto o Des. Aluízio Quintão foi 
taxativo: 

 
    (...) 

Se é verdade que as Constituições 
Federal e Estadual facultam aos 
Municípios instituírem suas próprias leis 
orgânicas, não menos certo é que 
deverão ser observados os princípios 
consagrados nas leis maiores, dentre os 
quais se avulta o princípio da 
independência e harmonia dos poderes, 
que impede intromissão de um poder na 
esfera do outro. 
Assim é que o Poder Executivo Municipal 
compete, fundamentalmente, o 
planejamento da administração local e a 
direção dos negócios municipais; e à 
Câmara de Vereadores são reservadas 
competências para a edição de normas 
gerais e a fiscalização dos atos 
executivos, esta exercitada nos limites 
das previsões constitucionais. 
(...) 



 4 

É claro, pois, que a celebração de 
convênios e ajustes constitui função 
tipicamente administrativa da exclusiva 
alçada do Executivo, e, quanto a isso, 
ao Legislativo compete apenas 
fiscalizar sua celebração e execução, 
sem extrapolar o âmbito de sua 
competência. 
(...) 
Em tais termos, dou pela procedência da 
representação e declaro a 
inconstitucionalidade da norma legal 
municipal impugnada nesta ação. 
 
EMENTA: EM PRINCÍPIO, É 
INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DA 
LEI ORGÂNICA QUE IMPÕE PRÉVIA 
APROVAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO DA 
CÂMARA PARA QUE A 
MUNICIPALIDADE POSSA FIRMAR 
CONVÊNIOS – S.T.F. ADIN 770-0/MG – 
LIMINAR CONCEDIDA “AD 
REFERENDUM” DA EG. CORTE 
SUPERIOR (Processo n.º 
1.0000.05.427684-5/000). 
   

     Confira-se o entendimento do eminente 
relator do feito acima mencionado, Des. Gudesteu Biber: 
 

Entendo presente o requisito do fumus 
boni iuris, posto que a Câmara de 
Vereadores de (.....), ao promulgar a Lei 
Orgânica daquele município, copiou o 
original do art. 183, inciso I, da CEMGE, 
cuja eficácia restou suspensa pelo eg. 
Supremo Tribunal Federal, na ADIN 770-
0/MG (RTJ 144/155). Trata-se, em 
princípio, de invasão do Poder 
Legislativo em matéria de iniciativa 
exclusiva do chefe do Executivo, que 
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viola, s.m.j., o princípio da separação 
dos poderes, previsto tanto na Carta 
Federal (artigo 2º), quanto na Carta 
Estadual (artigos 6º e 173). 
Presente, outrossim, o periculum in mora, 
tendo em vista que a Lei atacada, embora 
antiga, pode trazer prejuízos imediatos à 
municipalidade. 
Por essa razão e adotando na íntegra o 
lúcido parecer da douta Procuradoria de 
Justiça, concedo a liminar pleiteada para, 
ad referendum da egrégia Corte Superior, 
suspender, em caráter provisório, a 
eficácia da expressão “mediante 
aprovação da Câmara”, contida no inciso 
XV, do art. 88, da Lei Orgânica do 
Município de (...). 
  

     Como se vê, a questão da 
desnecessidade de aprovação prévia dos convênios pela Câmara 
Municipal já é fato consumado perante a Corte Superior do TJMG, 
dispensando-se maiores comentários. 
     Enfim, para os Municípios onde tal 
exigência ainda consta de sua Lei Orgânica, a situação poderá ser 
resolvida através de uma das seguintes alternativas: 

a) emenda à lei orgânica municipal ou, 
b) propositura de medida judicial junto ao Tribunal de Justiça do 

Estado respectivo. 
       
Janeiro/2006   
Antônio Giovani de Oliveira 
-Contador e Advogado. 
-Consultor e Assessor Jurídico de Prefeituras e Câmaras Municipais.   
-Membro titular da sociedade de advogados Giovani e Advogados 
Associados 
-Assessor Especial da Presidência da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seção de Minas Gerais, para assuntos da Região Sudoeste, 
conforme Portaria n.º 068, de 23 de novembro de 2005, de autoria do 
seu Presidente, Dr. Raimundo Cândido Júnior. 



 6 

Rua Camilo Achcar, n.º 339, centro – Carmo do Rio Claro – Cep. 
37.150.000. Telefax (xxx) 35 3561 1169 
E:mail: giovani@giovaniassociados.com.br  

 

http://www.giovaniassociados.com.br/contatogiovani.htm

