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O convênio é um instrumento jurídico que representa um acordo firmado entre 
pessoas jurídicas de qualquer espécie, que tem por finalidade possibilitar a real 
efetivação de interesses comuns. Nesses termos, diferentemente do que ocorre em 
contratos administrativos, onde há interesses divergentes entre as partes, nos 
convênios ambos os convenentes perseguem interesses recíprocos. 

Esses convênios têm por finalidade de que ambos os participantes, dentro de 
suas reponsabilidades previamente entabuladas, persigam o interesse público, 
cooperando um com o outro até o encerramento das obrigações firmadas. 

Contudo, em muitos casos, a obrigação de repasse de valores, previamente 
firmada pela parte concedente, não é devidamente cumprida e, por conseguinte, a 
parte convenente, que tinha expectativa do recebimento dos valores fica, por ato 
muitas vezes ilegal, prejudicada.  

Em casos como esses, em que há retenção ilegal de valores devidos ou 
cancelamento de empenhos com restos a pagar, a jurisprudência nacional tem 
firmado o entendimento de que tais ações ferem o princípio do interesse público 
primário e da razoabilidade, em especial quando o convenente cumpriu com todos 
as disposições do pacto firmado.

A propósito, recentemente, o Presidente da Fundação Nacional de Saúde, por 
intermédio da portaria n. 4.749/19, cancelou diversos empenhos inscritos em 
restos a pagar, trazendo prejuízo a diversos entes políticos e principalmente para o 
interesse público local. 

É nesse sentido que se apresenta o Escritório Santos Perego & Nunes da 
Cunha, na medida em que, com advogados com expertise na respectiva legislação, 
tem atuado com sucesso em demandas em que se busca a efetivação dos termos 
firmados nos contratos de convênio, buscando, em ações judiciais, o efetivo repasse 
de valores devidos. 

Entre em contato conosco.

A nossa equipe está à disposição para atendê-los.

Santos Perego & Nunes da Cunha.


