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ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 

 

O Advogado-Geral Adjunto do Estado, Dr. Marco Antônio Rebelo Romanelli, 

proferiu no Parecer abaixo o seguinte Despacho: 

“Aprovo. Em 16/6/2009” 

 

Procedência: Secretaria de Estado de Cultura 

Interessado: Secretário de Estado de Cultura 

Número:        14.934 

Data:              16 de junho de 2009  

Ementa: 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO – ACORDO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA – APROVAÇÃO 

DAS MINUTAS SUBMETIDAS AO EXAME DA 

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

  RELATÓRIO 

 

 Vem a esta Advocacia-Geral do Estado, por meio do Of. Sec. n.º 

017/2009, pedido de exame e emissão de parecer a respeito de minutas de 

Acordo de Cooperação Técnica a ser celebrado entre o Estado de Minas 

Gerais e a iniciativa privada no âmbito do projeto estruturador denominado 

Centro da Juventude de Minas Gerais/Plug Minas. 

 

  PARECER 

 

 Tendo em vista a identidade das minutas, as quais se diferenciam 

apenas quanto ao objeto em razão dos núcleos específicos a que se dirigem as 

parcerias, tem-se que a análise das mesmas será realizada conjuntamente. 

 

 Com efeito, depreende-se do conteúdo das minutas tratar-se de uma 

parceria entre o Estado de Minas Gerais e as seguintes entidades: Instituto 

Unibanco, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de 

Minas Gerais – SEBRAE/MG, Serviço Voluntário de Assistência Social – 

SERVAS e Instituto Telemar; todas elas associações sem fins lucrativos. 
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 A cada qual das associações acima mencionadas se atribuiu a 

execução de um determinado objeto que, como dito antes, refere-se a um dos 

núcleos do projeto, tendo sido o objeto especificado nos respectivos planos de 

trabalho, bem como apresentada a justificativa correspondente e as metas a 

serem atingidas no período indicado. 

 

 Além da definição precisa do objeto da parceria, há a fixação de seu 

prazo de vigência, admitida a sua prorrogação desde que manifestado o 

interesse dos partícipes mediante termo aditivo. 

 

 A cláusula terceira define as obrigações dos partícipes, atribuindo-se a 

cada um deles ações específicas para o alcance do objetivo comum, tendo 

sido, também, fixado, na cláusula sétima, obrigações comuns a ambos os 

partícipes para o fiel cumprimento do Acordo de Cooperação Técnica. 

 

 A cláusula quinta estabelece que não haverá repasse de recursos 

financeiros entre os partícipes competindo a cada um assumir as suas 

obrigações às suas próprias expensas, inclusive no que se refere aos recursos 

humanos que serão utilizados para o cumprimento do objeto da parceria. 

 

 O parágrafo primeiro da cláusula sétima admite, desde que haja 

anuência expressa dos partícipes, a cessão ou transferência do Acordo de 

Cooperação Técnica para terceiros, gerando responsabilidade solidária para o 

cedente. No caso de vir a ocorrer esta hipótese em relação ao parceiro do 

Estado de Minas Gerais, a anuência deste dependerá de o novo parceiro 

possuir a mesma natureza jurídica do partícipe, ou seja, trata-se de uma 

associação sem fins lucrativos. 

 

 Em relação à ação promocional da parceria, tem-se que a cláusula 

oitava estabelece a disciplina própria, devendo ser frisado que deverá ser 

compulsoriamente respeitado o art. 37, parágrafo 1º, da Constituição da 

República de 1988, sob pena de, ao ser desrespeitado, implicar nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. 

 

 Se eventualmente o Estado de Minas Gerais tiver que executar suas 

atribuições por intermédio de terceiros, ressalte-se que o mesmo deverá 

observar o regime jurídico público próprio, isto é, incidirá as normas da Lei 

federal n.º 8.666, de 1993. 

 

 Previu-se a disciplina da rescisão e da denúncia da parceria na 

cláusula décima, tendo sido eleito o foro da comarca de Belo Horizonte para 
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dirimir eventuais controvérsias que não possam ser solucionadas 

amigavelmente. 

 

  

 

 

  CONCLUSÃO 

 

 Nestes termos, tendo sido, inclusive, analisadas as minutas revistas 

pelas assessorias jurídicas dos partícipes SERVAS e SEBRAE/MG, 

endereçadas pelo Of. Sec. n.º 018/2009, manifesto-me pela regularidade 

jurídica dos aludidos instrumentos que poderão ser regularmente subscritos 

pela autoridade pública neles indicada. 

 

 Belo Horizonte, 16 de junho de 2009. 

 

  

  Sérgio Pessoa de Paula Castro 

       Consultor Jurídico-Chefe 

          Masp. 598.222-8 

          OAB/MG-62.597 

 


