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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00018/2018  

Técnico Administrativa 

 

 

PROCESSO N. : 08826/18 

MUNICÍPIO : SENADOR CANEDO 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTES : DIVINO PEREIRA LEMES – Prefeito 

 : RODRIGO DOS SANTOS ROSA – Presidente da Câmara 
Municipal 

RELATOR : Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

 

EMENTA: CONSULTA. CONTRATAÇÃO OU REALIZAÇÃO DE 
AJUSTE COM PARTICULAR QUE ALUGUE IMÓVEL DE 
PROPRIEDADE DE AGENTE PÚBLICO OU DE PARENTE SEU. 
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO EM ABSTRATO. ANÁLISE DAS 
VIOLAÇÕES AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, MORALIDADE E 
IMPESSOALIDADE NO CASO CONCRETO. 

1. Não há vedação, em abstrato, para que o Município firme contrato 
ou celebre ajuste com terceiro particular que tenha contrato de 
locação com agente político, ou parente seu; 

2. Na análise do caso concreto deverão ser verificadas as 
circunstâncias que poderão acarretar violação aos princípios da 
isonomia, moralidade e impessoalidade, caso caracterize-se a 
ocorrência do poder de influência na escolha do terceiro ou o conflito 
de interesses, acarretando a irregularidade do contrato ou ajuste. 

 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº 

08826/18, que tratam de consulta formulada pelo Exmo. Sr. Divino Pereira Lemes, 

Prefeito do Município de Senador Canedo, solicitando posicionamento deste 

Tribunal de Contas sobre a “possibilidade do Município de Senador Canedo 
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contratar com terceiro, que alugue imóvel ou arrende atividade, cujo detentor seja 

agente político vinculado ao próprio Município”. 

Considerando a Proposta de Decisão nº 284/2018 – GABVJ, proferida 

pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 

 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Tribunal Pleno, diante das razões 

expostas pelo Relator em: 

 

1. Conhecer da presente consulta, em razão da presença dos 

pressupostos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal; 

2. Responder o questionamento do consulente, abaixo transcrito, nos 

termos pontuados nos subitens 2.1 a 2.2: 

(...) possibilidade do Município contratar ou firmar convênio com terceiro, que alugue 

imóvel, cujo detentor seja agente político, ou parente seu, vinculado ao próprio 

Município. 

2.1. Não há vedação legal, em abstrato, para que o Município firme contrato 

com terceiro particular que esteja alugando imóvel de propriedade de agente público 

ou de parente desse agente, respeitadas as disposições da Lei 8.666/93; 

2.2. O atendimento supracitado aplica-se também nas hipóteses de 

celebração de ajuste (termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de 

colaboração), respeitadas as disposições da Lei nº 13.019/14, que exige o 

chamamento público; 
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2.3. Na análise do caso concreto deverão ser verificadas as circunstâncias 

fáticas que poderão acarretar violação aos princípios da isonomia, moralidade e 

impessoalidade, caso caracterize-se a ocorrência do poder de influência na escolha 

do terceiro ou o conflito de interesses entre os envolvidos, ocasionando a 

irregularidade da contração ou da celebração do ajuste, com a aplicação das 

penalidades cabíveis. 

3. Determinar que se cumpram as demais formalidades de praxe. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

31 de outubro de 2018. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Vasco Cícero Azevedo Jambo. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de 

Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de 

Queiroz, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira 

Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 

Público de Contas, Procurador Regis Gonçalves Leite. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de 

Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 

Queiroz, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz.
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PROPOSTA DE DECISÃO N. 284/2018 – GABVJ 

PROCESSO N. : 08826/18 

MUNICÍPIO : SENADOR CANEDO 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTES : DIVINO PEREIRA LEMES – Prefeito 

 : RODRIGO DOS SANTOS ROSA – Presidente da Câmara 
Municipal 

 

 

 

RELATÓRIO  

Versam os presentes autos sobre consulta formulada pelo Exmo. Sr. 

Divino Pereira Lemes, Prefeito do Município de Senador Canedo, solicitando 

posicionamento deste Tribunal de Contas sobre a “possibilidade do Município de 

Senador Canedo contratar com terceiro, que alugue imóvel ou arrende atividade, 

cujo detentor seja agente político vinculado ao próprio Município”. 

2. Vieram os autos instruídos inicialmente com documentos de fls. 1/6, 

contendo, dentre outros documentos, a petição inicial da consulta e o parecer 

jurídico do órgão de assessoria técnica da autoridade consulente. 

3. Inicialmente, por meio do Despacho nº 281/2018 – GABVJ (fl. 7), foram 

os autos encaminhados à Divisão de Documentação e Biblioteca, no intuito de que 

se informasse a existência de resolução/acórdão respondendo matéria semelhante. 

4. Nos termos do Despacho nº 145/2018 (fl. 14), a supracitada divisão 

encaminhou ementas de resoluções deste Tribunal que tratam de matérias 

relacionadas ao questionamento formulado nos autos. 
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5. Por meio do Despacho nº 330/2018 – GABVJ (fls. 15), esta relatoria 

determinou a juntada aos presentes autos do Processo nº 08831/18, contendo 

consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Senador Canedo sobre 

se existiria alguma ilegalidade na assinatura de convênio entre o município e o 

Instituto Nova Vida – Formação e Gestão (INOV), tendo em vista estar a sede do 

referido instituto instalada, por meio de contrato de locação, em imóvel de 

propriedade de parente do atual Vice-Prefeito. 

6. Pontue-se que, conforme exposto no despacho supracitado, a 

determinação de juntada ocorreu tendo em vista a semelhança das matérias 

questionadas em ambas as consultas, visando-se, dessa forma, que o Tribunal 

emitisse resposta coerente para ambas. 

7. Nesse sentido, determinamos ainda, após a juntada, a remessa dos 

autos à Secretaria de Licitações e Contratos, para que realizasse a devida análise 

técnica, respondendo ao seguinte questionamento: 

(...) possibilidade do Município contratar ou firmar convênio com terceiro, que 

alugue imóvel, cujo detentor seja agente político vinculado ao próprio 

Município. 

I – DA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA/JURÍDICA DA 

AUTORIDADE CONSULENTE 

6. Em observância ao previsto no art. 31, § 1.º, da Lei Orgânica do 

TCMGO1, a presente consulta foi instruída com o parecer técnico do órgão de 

                                                           
1 § 1º As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser formuladas articuladamente e 

instruídas com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente. 
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assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente (fls. 8/16), onde concluiu-se 

que: 

Diante do exposto, conclui-se que é vedado ao Administrador sobrepor um 
interesse particular (próprio ou de terceiros) ao interesse coletivo, mesmo que 
não haja, direta ou indiretamente, qualquer benefício, sendo certo o seu dever 
de agir com lealdade para com o interesse coletivo e aos princípios da 
legalidade, da moralidade e da impessoalidade. 

Este é o nosso posicionamento acerca do caso concreto, sem embargo e 
demonstrado, desde já, o nosso respeito às eventuais opiniões divergentes 
que possam existir sobre os temas aqui tratados. 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

7. Encaminhados os autos à Secretaria de Licitações e Contratos, exarou 

esta o Parecer Nº 007/18-SLC (fls. 41/45), mediante o qual manifestou-se nos 

termos abaixo transcritos: 

 

2. ANÁLISE JURÍDICA  

O presente pronunciamento se dá com fulcro no art. 109, inciso IV, da 
Resolução Administrativa nº 0073, de 21 de outubro de 2009, Regimento 
Interno deste Tribunal. 

2.1.  Da admissibilidade. 

 Embora o juízo de admissibilidade das consultas seja de competência 
do Conselheiro Relator (art. 83, IX do RITCM/GO), antes de adentrar em seu 
mérito faz-se necessário analisá-la em confronto com os requisitos que 
constam nos artigos 199 e 200 do RITCM/GO. 

 Os dispositivos legais que embasam a consulta despontam matéria de 
competência deste Tribunal de Contas (art. 199, caput do RI do TCMGO e art. 
31, caput, da Lei nº 15.958/2007).  

A legitimidade das autoridades consulentes, Prefeito de Senador Canedo e o 
Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Senador Canedo, 
encontra-se amparada no art. 199, I, do RITCMGO, bem como o objeto da 
consulta foi indicado de forma precisa. 
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Na sequência, a consulta se encontra instruída também com parecer do 
órgão de assistência jurídica (fls. 002/006), em atendimento ao art. 199, §1º 
do RI do TCMGO e art. 31, §1º da Lei nº 15.958/2007.  

 Ademais, quanto ao requisito previsto no art. 200 do RI do TCM e no art. 32 
da Lei nº 15.958/2007, vislumbra-se que a consulta escrita não se refere a 
caso concreto. 

A propósito, impende salientar que a consulta deve versar sobre dúvida 
suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes 
à matéria de competência do TCMGO, analisados em tese pelo Tribunal e 
não de maneira concreta. 

Conclui-se, portanto, que a consulta deve ser conhecida por cumprir os 
requisitos do art. 199 e 200 do RI do TCMGO e art. 31 e 32 da Lei nº 
15.958/2007. 

2.2.  Do mérito. 

Na presente consulta questionou-se acerca da possibilidade de o Município 
contratar ou firmar convênio com terceiro, que alugue imóvel, cujo detentor 
seja agente político vinculado ao próprio Município. 

Ab initio, cabe destacar que os contratos administrativos são ajustes firmados 
pela Administração Pública, sob a égide do direito público, cujo objeto é a 
aquisição de bens ou a prestação de serviços os quais atenderão ao 
interesse público. 

Na sua formalização e execução devem ser respeitados os princípios 
constitucionais que norteiam a Administração Pública, expressamente 
elencados no artigo 37, caput, da Constituição Federal, bem como aqueles 
dispostos no artigo 3º da Lei n° 8.666/1993 que serão observados durante 
todo o procedimento licitatório. 

Dentre estes princípios, torna-se importante para a análise da questão aqui 
posta os da isonomia, impessoalidade e moralidade.  

Assim, pelo princípio da isonomia o poder público ao celebrar contratos deve 
assegurar a igualdade de condições a todos os interessados, não cabendo 
fazer diferenciações entre os possíveis contratantes que possuam igualdade 
de condições. Isso nos leva à impessoalidade segundo a qual são vedadas 
distinções fundadas em características pessoais dos interessados, devendo 
agir com total ausência de subjetividade nas contratações. 

Por fim, o princípio da moralidade determina que o agente público na 
condução do procedimento licitatório e na execução contratual deve se ater à 
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honestidade e seriedade, observando sempre o interesse público em 
detrimento de qualquer interesse particular. 

Logo, a fim de dar ampla efetividade aos citados princípios, entendeu por bem 
o legislador afastar do certame pessoas que pudessem receber tratamento 
privilegiado e/ou influenciar no resultado do procedimento, em razão da sua 
posição na Administração Pública. 

Destarte, inicialmente resta claro que os agentes políticos, tais como chefes 
do Poder Executivo, os seus secretários e membros do Poder Legislativo não 
podem participar de licitação e contratar com a Administração Pública, em 
razão do seu poder de influência nas decisões relativas ao ente do qual 
estejam vinculados. 

Quanto aos membros do Poder Legislativo Federal a Constituição Federal, no 
artigo 54, disciplina que não poderão, a partir da sua diplomação, firmar ou 
manter contrato com qualquer pessoa jurídica pertencente à Administração 
Direta e Indireta, bem como com concessionárias de serviço público, salvo 
quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. A mesma proibição é 
estendida aos vereadores por força do artigo 29, inciso IX da Constituição 
Federal. 

No mesmo sentido, já está pacificado nos tribunais a vedação ao nepotismo e 
a proibição de contratação de parentes próximos de autoridade nomeante ou 
de servidores que ocupem cargo de direção, chefia ou assessoramento ou de 
agentes políticos, em virtude de um possível privilégio a eles concedido.  

Inclusive esta Corte de Contas no Acórdão-Consulta n° 002/18 entendeu pela 
impossibilidade da participação em licitação e na consequente contratação de 
parentes de agentes políticos vinculados ao município licitante/contratante, 
bem como de qualquer pessoa ocupante de cargo de direção, chefia e 
membros da comissão de licitação. 

Outrossim, cumpre transcrever o artigo 9° da Lei 8.666/1993 que traz 
vedações para a participação em processo licitatório e, consequentemente, 
de celebrar contrato com a Administração Pública: 

Art. 9o  Não poderá participar, direta ou 
indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e 
do fornecimento de bens a eles necessários: 

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa 
física ou jurídica; 

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, 
responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou 
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da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito 
a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação.  

O mesmo dispositivo conceitua no § 3° a chamada participação 
indireta, senão vejamos: 

§ 3o  Considera-se participação indireta, para fins 
do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de 
natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 
trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e 
o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e 
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a 
estes necessários. 

§ 4o  O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos 
membros da comissão de licitação. (grifo nosso) 

  

Ao discorrer sobre o tema Marçal Justen Filho2 
assim dispõe: 

“(...) existindo vínculo entre o autor do projeto e 
uma empresa que reduzam independência daquele ou 
permitam uma situação privilegiada para essa, verifica-se o 
impedimento. Por isso, a vedação aplicar-se-á mesmo quando 
se configurar uma hipótese não expressamente prevista. (...)  

“Em suma, sempre que houver possibilidade de 
influência sobre a conduta futura de licitante, estará presente 
uma espécie de “suspeição”, provocando a incidência da 
vedação contida no dispositivo.”  

Vê-se que este autor se filia à corrente pela qual o rol 
estampado no artigo 9° seria meramente exemplificativo, uma vez que o § 3° 
visa abarcar qualquer hipótese possível, não se restringindo apenas aos 
autores do projeto, mas a qualquer pessoa que possa influenciar o certame e 
a contratação. 

                                                           
2 Justen Filho, Marçal: Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 17ª ed., São Paulo, editora 

revista dos Tribunais, 2016, p. 270 
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O Tribunal de Contas da União (TCU) corrobora o 
entendimento de que o rol do art. 9º é passivo de ampliação por força dos 
princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e isonomia, como 
faz prova o Acórdão nº1170/2010, do qual, se extrai as seguintes 
passagens: 

13. A princípio, ressalto que o § 3° transcrito 
confere ao caput do art. 9° amplitude hermenêutica capaz de 
englobar inúmeras situações de impedimento decorrentes da 
relação entre autor do projeto e licitante ou entre aquele e 
executor do contrato. Nesse sentido, a norma, ao coibir a 
participação de licitante ou executor do contrato que possua 
“qualquer vínculo” de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira ou trabalhista com o autor do projeto, elasteceu as 
hipóteses de impedimento, uma vez que não se faz necessária 
a existência de vinculo jurídico formal, mas, tão somente, uma 
relação de influência entre licitante ou executor do contrato e 
autor do projeto. 

22. Assim, qualquer situação que não esteja 
prevista na lei, mas que viole o dever de probidade imposto a 
todos os agentes públicos ou pessoa investida desta qualidade, 
deve ser proibida, por ser incompatível com os princípios 
constitucionais da impessoalidade e da moralidade. 

Da leitura dos dispositivos e jurisprudência apresentada afere-
se que para configurar a vedação aqui exposta, basta que exista um vínculo 
entre aqueles considerados impedidos de licitar e contratar com o poder 
público e o licitante e/ou contratante.  

Desta feita, em que pese não haver disposição expressa 
acerca do tema consultado, é razoável entender que um particular que seja 
locatário de imóvel pertencente a qualquer agente político, mantém vínculo de 
natureza econômica e financeira, amoldando ao conceito legal de 
participação indireta, uma vez que poderia o agente político locador utilizar de 
seu cargo para privilegiar o seu locatário em um possível certame e 
consequente contrato, buscando com isso garantias de recebimento do valor 
do aluguel com o dinheiro público. 

Sendo assim, em razão da relação existente entre particular e 
pessoa impedida de contratar com a administração, no caso o agente político, 
não seria possível que o município celebre contrato ou com ele firme 
convênio, indo de encontro aos princípios da impessoalidade, isonomia e 
moralidade.  

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br


Fls.____ 

 

 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

p:\meus documentos\secretaria\2018\publicações no doe doc\ac cons - 00018 2018 proc 08826 2018 consulta. contratação ou 
realização de ajuste com particular que alugue imóvel de propriedade  de agente público  ou de  parente seu.doc 

 

8 

 

Entretanto, essa proibição não se mostra absoluta, conforme 
entendimento emanado por esta Corte de Contas no Acórdão-Consulta n° 
002/18 em situação similar a aqui discutida, posto que aquela situação se 
tratava de questionamento acerca da possibilidade de contratação com o ente 
municipal havendo vínculo de parentesco com agente público. 

Neste sentido, conforme alhures mencionado foi firmado o 
entendimento pela impossibilidade da contratação, a qual poderá ser 
excepcionada diante do conjunto probatório do caso concreto, quando restar: 

1- Constatado não existir poder de influência do agente 
público sobre o certame licitatório, considerando-se os 
municípios de maior porte; 

2- Caracterizado relevante prejuízo à competição, em vista 
de expressiva redução do número de licitantes, nos municípios 
de menor porte;  

3- Demonstrada a inviabilidade de competição, diante de 
especificidades existentes. 

Destarte, entende-se que o impedimento é de ordem relativa, 
de modo que a infração aos princípios da moralidade e da isonomia restará 
efetivamente configurada quando as circunstâncias do caso concreto 
evidenciarem o favoritismo ou a influência indevida do agente público em 
favor do licitante/contratante. 

Ademais, o próprio Tribunal de Contas da União, utilizou o 
entendimento ora defendido no Acórdão n° 1893/2010-Plenário, para afastar 
a responsabilização de um agente, senão vejamos: 

Assim, a participação de Evandro Klauss Torres Brígido não 
implica, por si só, a participação indireta de seu padrasto na 
Concorrência. Seria necessário que houvesse outros fatos, 
como a atuação ou influência do agente público na elaboração 
de proposta, na execução do contrato ou na repartição de 
lucros, para que ficasse constituída a sua participação. (...) 
As deliberações dos Tribunais de Contas trazidas pela defesa, 
mormente a Decisão 603/1997 – TCU – Plenário, apenas 
vedam a proibição generalizada da participação de parentes do 
servidor do órgão licitante, o que poderia causar prejuízos à 
Administração e demais interessados. 
De fato, seria desproporcional proibir a participação de 
empresa de parente de servidor da entidade contratante, desde 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br


Fls.____ 

 

 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

p:\meus documentos\secretaria\2018\publicações no doe doc\ac cons - 00018 2018 proc 08826 2018 consulta. contratação ou 
realização de ajuste com particular que alugue imóvel de propriedade  de agente público  ou de  parente seu.doc 

 

9 

 

que o agente público em questão não tivesse influência no 
processo de escolha da contratada. (grifo nosso) 

 

Perfilha este entendimento também o Tribunal de Contas do 
Estado do Mato Grosso conforme exarado na Resolução Consulta n° 5/2016: 

Ementa: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA 
SANTÍSSIMA TRINDADE. CONSULTA. LICITAÇÕES E 
CONTRATOS. SERVIDOR EFETIVO DE ÓRGÃO OU 
ENTIDADE CONTRATANTE. RELAÇÃO DE PARENTESCO 
COM LICITANTES. PODER DE INFLUÊNCIA. 
IMPEDIMENTOS. 1) O parentesco até o terceiro grau de 
servidor efetivo e/ou Secretários Municipais não é fato 
impeditivo de participação em licitação ou contratação pública, 
exceto se o servidor ou agente público for detentor de poder de 
influência sobre o resultado do certame. 2) Entende-se, como 
servidor público que detenha poder de influência sobre o 
resultado do certame, todo aquele que participa, direta ou 
indiretamente, das etapas do processo de licitação, a exemplo 
dos integrantes da comissão de licitação e pareceristas, bem 
como aqueles com capacidade de interferir na própria 
condução e fiscalização do contrato resultante da licitação, 
como os gestores e fiscais de contrato. (grifo nosso) 

 

Conclui-se, então, que pela letra fria da lei e entendimento 
citados a contratação ou celebração de convênio com particular que alugue 
imóvel de propriedade de agente político municipal estaria proibida, em razão 
do vínculo existente e a observância dos princípios da isonomia, moralidade e 
impessoalidade.  

Contudo, diante da jurisprudência aqui citada, da ponderação 
entre os princípios que cercam a situação e da análise do caso concreto, essa 
impossibilidade é passível de ser excepcionada quando demonstrado que o 
agente político proprietário do imóvel locado não possua poder de influenciar 
nos destinos da licitação pública e futura contratação, de maneira que não 
firam os princípios da impessoalidade e da moralidade. 

Por todo o exposto, esta Especializada entende que, em regra, 
não seria possível que o Município contrate ou firme convênio com terceiro, 
que alugue imóvel, cujo detentor seja agente político vinculado ao próprio 
munícipio, salvo se este agente político não possua poder de influência na 
decisão do certame e da futura contratação. 
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Alertamos, todavia, que por se tratar de agentes políticos, em 
regra existe sim o poder de influência preconizado acima, pelo próprio poder 
de decisão do cargo, principalmente em se tratando de administração pública 
municipal, de modo que tal excepcionalidade deve ser encarada de forma 
restritiva. 

3. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, esta SECRETARIA DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS RECOMENDA ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 
DO ESTADO DE GOIÁS, por seu Tribunal Pleno que: 

a) Conheça da Consulta formulada por cumprir os requisitos previstos nos 
arts. 31 e 32 da Lei nº 15.958/07 e arts. 199 e 200 do Regimento Interno do 
TCMGO; 

b) Responder aos Consulentes (Sr. Divino Pereira Lemes e Sr. Rodrigo 
dos Santos Rosa) que, em regra, não seria possível que o Município contrate 
ou firme convênio com terceiro, que alugue imóvel, cujo detentor seja agente 
político vinculado ao próprio munícipio, salvo se este agente político não 
possua poder de influência na decisão do certame e da futura contratação, 
sendo devidamente observados os princípios da isonomia, impessoalidade e 
moralidade; 

c) Alertar os Consulentes, em virtude do poder de influência inerente ao 
cargo ocupado pelos agentes políticos, com poder de decisão principalmente 
no âmbito municipal, que tal excepcionalidade deve ser encarada de forma 
restritiva, evitando tais contratações e/ou convênios; 

Dê ciência aos consulentes da decisão que vier a ser adotada. 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

8. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 3865/2018 (fls. 

46/50), divergiu da unidade técnica no tocante à admissão da presente consulta, 

pugnando pela seu não conhecimento, tendo em vista não estarem presentes todos 

os requisitos de admissibilidade. 

9. No mérito, contudo, convergiu com a manifestação da unidade técnica, 

no sentido de ser vedado celebração de ajuste entre Município e terceiro particular 
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que seja locatório de imóvel de propriedade de agente político, conforme abaixo 

transcrito: 

 

De início, tem-se que o documento de fls. 02/06 não está 
assinado, de modo que não se pode atribuir-lhe o caráter de parecer jurídico 
válido. Tampouco foi apresentado um parecer jurídico junto à petição que 
originou os Autos nº 08831/18. Nenhum dos feitos, assim, preenche o 
requisito do art. 199, § 1º, do RITCM/GO. 

Ainda em sede preliminar, constata-se que os processos se 
referem a um mesmo caso concreto, cuja apreciação exaustiva exigiria o 
conhecimento amplo das suas circunstâncias de fato e de suas 
especificidades de direito. Trata-se de um procedimento preparatório à 
celebração de um ajuste em andamento no Município de Senador Canedo, a 
princípio sem a observância da Lei Federal n.º 13.019/143, já tendo havido 
inclusive a elaboração de minuta de instrumento de convênio em nome da 
entidade INOV – Instituto Nova Vida (fls. 19/21). Não se percebe, portanto, a 
colocação de dúvida quanto à aplicação de normas, nos termos do art. 1º, 
XXV, da LOTCM, mas verdadeira apresentação de situação específica e 
concreta para conhecimento e apreciação, ainda que delineada em contornos 
hipotéticos. 

Além disso, em vista da ciência de um procedimento em curso 
− o que não se pode ignorar diante dos documentos apresentados −, 
conduzido por jurisdicionados deste Tribunal e com indício de irregularidade 
correspondente à possível violação aos princípios da moralidade e da 
impessoalidade, atrai-se a competência fiscalizadora do Tribunal, e não o 
exercício de função consultiva. 

Por essas razões, opina-se pelo não conhecimento da 

                                                           
3 Este novo marco regulatório entrou em vigor no ano de 2016 para os Estados, Distrito Federal e a União, 

entretanto, para os municípios que expressamente não adotaram as suas regras, a vigência é a partir de 2017. 

Os convênios eram os instrumentos usualmente utilizados pelas municipalidades para pactuar com as entidades 

do terceiro setor sem a qualificação de organização social ou organização da sociedade civil de interesse 

público, porém, a partir destes novos dispositivos os convênios somente podem ser utilizados entre entes da 

administração pública e com entidades da saúde para fins do sistema único. (CORRALO, Giovani; CARDOSO, 

Bruna Lacerda. Pactuações do Estado com a sociedade civil: as alterações da Lei nº 13.019/2014 e as suas 

implicações na gestão dos municípios brasileiros. Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 19, n. 102, p. 107-

126, mar./abr. 2017). 
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consulta. 

No mérito, há, como referido, dois questionamentos colocados. 

O primeiro, que deu origem aos presentes autos (08826/18), 
particulariza-se por se referir à possibilidade de contratação (em sentido 
amplo) com terceiro que seja locador de imóvel pertencente a um agente 
político municipal. 

O segundo, por sua vez, objeto original dos Autos n.º 08831/18, 
trata da possibilidade de celebrar-se convênio com entidade filantrópica 
locadora de imóvel pertencente à filha do vice-prefeito do município. Assim, 
particulariza-se pela condição de o imóvel locado pela entidade pertencer não 
a agente político, mas a parente dele. 

Com respeito à contratação de parentes ou empresas de 
parentes de servidores, este TCM já decidiu expressamente haver 
impedimento legal, em regra: 

CONSULTA. PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E 

CONTRATAÇÃO COM MUNICÍPIO HAVENDO VINCULO DE 

PARENTESCO COM AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.  

Vedação a parentes (ou empresas de propriedade de parentes) 

de agente político ou ocupantes de cargos de direção e chefia 

e membros da comissão de licitação do órgão ou entidade 

licitante ou contratante, em vista dos princípios da isonomia, 

impessoalidade e moralidade e disposições no art. 9º, III, §§ 3.º 

e 4.º c/c art. 3º, da Lei 8.666/93, sendo as excepcionalidades 

avaliadas no caso concreto. (TCM-GO. AC-CON nº 002/18 – 

Córrego do Ouro. PUBLICAÇÃO DOC: 954, de 03.04.2018. 

p. 30) 

A vedação expressa no citado AC-CON n.º 002/18, inspirada 
na proteção aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade 
administrativa, com maior razão deve alcançar os casos em que a 
contratação implica relação com o agente político e não com seu parente, 
como também deve alcançar as entidades filantrópicas que recebem recursos 
públicos mediante convênios ou congêneres, cujos ajustes com o poder 
público e terceiros tradicionalmente não exigem licitação. 

A situação evidenciada no segundo questionamento, contudo, 
parece se referir à celebração de ajuste com organização da sociedade civil 
que atrai a disciplina da Lei Federal n.º 13.019/14, na medida em que não se 
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enquadra nas exceções expressas na referida lei. Assim, seria necessária a 
seleção mediante chamamento público4, mitigando-se a possibilidade de 
favorecimento na escolha da entidade. 

O art. 39 da citada lei dispõe sobre casos de impedimento para 
celebrar parcerias quando a entidade seja composta por agentes públicos e 
seus parentes: 

Art. 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de 
parceria prevista nesta Lei a organização da sociedade civil 
que: (...) 

III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério 
Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração 
pública da mesma esfera governamental na qual será 
celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-
se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem 
como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau; (...) 

§ 5º A vedação prevista no inciso III não se aplica à celebração 
de parcerias com entidades que, pela sua própria natureza, 
sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, 

                                                           
4 Ocorre que a possibilidade de se preterir uma organização privada em favor de outra (ou um determinado 

interesse em detrimento de outro) efetiva-se legitimamente apenas quando há um procedimento administrativo 

lícito e idôneo capaz de selecionar a organização privada que melhor atenderá aos fins do próprio convênio. Não 

poderia ser afastada a incidência do regime jurídico-administrativo sobre as relações do Estado com o terceiro 

setor com base na premissa de que a entidade particular atua de forma cooperada a fim de se atingir um 

interesse público. Reconhecendo que às relações de fomento aplica-se o princípio da isonomia, e que não há 

motivo apto a ensejar esses privilégios, a Lei nº 13.019/2014 impõe como regra a realização de Chamamento 

Público para a formalização dos Termos de Colaboração e de Fomento, reservando uma inteira seção para 

pormenorizar de que forma será realizada a seleção dos interessados em se associar à Administração. A 

inteligência dos artigos 2º, XII, 24 e 35 da lei, entretanto, desobrigam a realização do chamamento público em 

face da celebração do Acordo de Cooperação. Esse entendimento foi reforçado pela determinação do art. 6º, 

§2º, I, do Decreto Federal nº 8.726/16 que prevê, expressamente, a possibilidade de afastamento da exigência 

prevista em seu art. 8º.50 Destaca-se que a determinação de Chamamento Público, como método de seleção de 

instituições do Terceiro Setor, já possuía alicerce no art. 4º do Decreto nº 6.170/2007,51 contudo, tal 

determinação era oponível necessariamente apenas nos casos que envolvessem a transferência de recursos ou 

a descentralização de créditos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União. (FORTINI, 

Cristiana; CUNHA, Luana Magalhães de Araújo; PIRES, Priscila Giannetti Campos. O Regime Jurídico das 

Parcerias Voluntárias com as Organizações da Sociedade Civil: Inovações da Lei nº 13.019/2014. In: MOTTA, 

Fabrício; MÂNICA, Fernando Borges; OLIVEIRA, Rafael Arruda (Coords.). Parcerias com o terceiro setor: as 

inovações da Lei nº 13.019/14. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 80.) 
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sendo vedado que a mesma pessoa figure no termo de 
colaboração, no termo de fomento ou no acordo de cooperação 
simultaneamente como dirigente e administrador público.  

§ 6º Não são considerados membros de Poder os integrantes 
de conselhos de direitos e de políticas públicas.  

Não obstante, para além das hipóteses de vedação expressa 
supracitadas, a referida Lei n.º 13.019/14 dispõe que o regime jurídico por ela 
disciplinado tem, entre seus fundamentos, os princípios da administração 
pública: 

Art. 5º O regime jurídico de que trata esta Lei tem como 

fundamentos a gestão pública democrática, a participação 

social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na 

aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da 

legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia, 

destinando-se a assegurar: (...) 

Destaca-se, também, que o Supremo Tribunal Federal, em 
decisão acerca do regime jurídico das organizações sociais e dos contratos 
de gestão, aos quais foi reconhecida a natureza de convênio, entendeu que 
essas entidades, por receberem recursos públicos, devem observar 
minimamente os princípios aplicáveis à administração pública, máxime o 
princípio da impessoalidade, nas suas contratações5. Essa decisão fixa 

                                                           
5 Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

TERCEIRO SETOR. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. LEI Nº 9.637/98 E NOVA REDAÇÃO, 

CONFERIDA PELA LEI Nº 9.648/98, AO ART. 24, XXIV, DA LEI Nº 8.666/93. (...) CONTRATO DE GESTÃO. 

NATUREZA DE CONVÊNIO. CELEBRAÇÃO NECESSARIAMENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO 

OBJETIVO E IMPESSOAL. (...) 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. (...). AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA 

CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS DIPLOMAS IMPUGNADOS. (...) 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. (...) 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 
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entendimento que pode ser aplicado, analogicamente, aos demais casos de 
fomento de atividades sociais por intermédio do chamado Terceiro Setor. 

Nesse contexto, mesmo nos casos não referidos 
expressamente na Lei n.º 13.019/14, na hipótese em que uma contratação 
(lato sensu) se revelar incompatível com princípios da administração pública, 
em especial da impessoalidade e da moralidade administrativa, como no caso 
apresentado nos autos, em face da existência de conflito de interesses ou de 
favorecimentos decorrentes de relações diretas ou indiretas com agentes 
públicos, é possível reconhecer a sua ilegalidade. 

O Tribunal de Contas da União (TCU) possui jurisprudência 
nesse sentido, que entende haver vedações além daquelas hipóteses 
expressamente referidas no art. 9º, III, da Lei n.º 8.666/93, como se observa 
na decisão abaixo: 

A interpretação sistemática e analógica do art. 9º, inciso III e §§ 
3º e 4º da Lei nº 8.666/1993 legitima elastecer a hipótese de 
vedação da participação indireta de servidor ou dirigente de 
órgão e entidade com o prestador dos serviços, sem que tal 
exegese desvirtue a finalidade da norma legal, a saber: a 
preservação dos princípios da moralidade administrativa, da 
impessoalidade e da isonomia. Senão vejamos. (...) 

Ora, o comando inscrito no caput do art. 9º, c/c o inciso III, do 
referido diploma legal proíbe expressamente a participação 
indireta de servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação. 

O ponto de discussão reside na interpretação que se dá aos §§ 
3º e 4º do aludido dispositivo legal. O fato de a lei considerar 

                                                                                                                                                                                     
privado, finalidade 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 nº 9.637/98, art. 4º, VIII), fixando regras objetivas e impessoais para o dispêndio de 

recursos públicos. (...) 20. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido é julgado parcialmente procedente, 

para conferir interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV, da Lei nº 8666/93, 

incluído pela Lei nº 9.648/98, para que: (...) (iv) os contratos a serem celebrados pela Organização Social com 

terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos 

princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; 

(...).(ADI 1923, Relator(a):  Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado 

em 16/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 16-12-2015 PUBLIC 17-12-2015) 
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participação indireta a existência de qualquer vínculo de 
natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 
trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e 
o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos de 
obras e bens, incluindo-se, nessa proibição, os membros da 
comissão de licitação, não exclui a possibilidade de referida 
vedação ser estendida, por aplicação analógica, ao dirigente 
que autoriza e homologa o certame licitatório. 

É impossível que o legislador ordinário preveja, em normas 
abstratas e genéricas, todas as situações específicas que 
podem comprometer a lisura de uma licitação pública. Ao 
contrário do que defende o justificante, é legítimo e imperativo 
ao magistrado preencher lacuna da lei, de forma a também ser 
vedada participação indireta do dirigente da entidade 
contratante que tenha vínculo de parentesco com sócio da 
empresa prestadora dos serviços licitados. 

No caso em análise, não é lícito ao juiz deixar de aplicar o 
direito sob o argumento do non liquet - inexistência de norma 
legal expressa e específica. A própria Lei de Introdução ao 
Código Civil autoriza-lhe integrar a norma legal, de maneira a 
dar-lhe completude e a fim de solucionar a lide. Portanto, a 
aplicação da interpretação analógica do art. 9º da Lei nº 
8.666/1993 e dos princípios gerais da Administração Pública ao 
caso vertente não configura usurpação de competência do 
legislador ordinário. 

Ao contrário, a mens legis implícita na norma legal veda 
qualquer conduta que, direta ou indiretamente, comprometa a 
isonomia, a moralidade administrativa e a impessoalidade, 
princípios esses que devem presidir as licitações públicas. 
(TCU. Acórdão 1893/2010-Plenário. Relator: WALTON 
ALENCAR RODRIGUES) 

É importante ressaltar que o poder de influência de agentes 
públicos nas relações contratuais e negociais da administração não se limita 
ao processo de seleção ou ao momento de escolha do contratado ou parceiro 
privado. O conflito de interesses pode surgir também durante a execução e a 
fiscalização dos ajustes, de modo que, mesmo em ajustes que se originaram 
licitamente, a participação posterior de agentes com vínculos de parentesco 
com agentes públicos pode revelar ilicitude. 

Especificamente em relação aos ajustes firmados com o 
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Terceiro Setor, cabe invocar decisões do TCU, ainda anteriores à Lei n.º 
13.019/14, que reconhecem haver ilegalidade em contratações firmadas entre 
uma entidade que recebe recursos públicos e empresas ou entidades 
vinculadas a servidores do órgão concedente: 

É ilegal a contratação, pelos partícipes de instrumento de 
transferência voluntária, de empresas cuja composição 
societária inclua servidores públicos do órgão ou entidade 
concedente, por representar ofensa aos princípios da 
impessoalidade, da isonomia e da moralidade.  

(Acórdão)  

9.4.4. em atenção ao princípio da impessoalidade, à Lei 
8.666/1993, art. 9º, inciso III, e aos acórdãos 1.159/2012 e 
1.019/2013, ambos do Plenário do TCU, incluam, no 
regulamento relativo às transferências voluntárias, dispositivo 
que vede aos partícipes de instrumento de transferência 
voluntária contratar empresas cuja composição societária 
inclua servidores do concedente; (...) (TCU. Acórdão 
2550/2013-Plenário. Relator: ANA ARRAES) 

1.6. Determinações: ao Ministério do Turismo, com fulcro na 
Portaria-Segecex n.º 9, de 31 de março de 2010: (...) 

1.6.12. exija que todas as entidades que recebem recursos 
provenientes de convênios ou ajustes similares vedem a 
participação em licitações e a contratação de entidades 
privadas sem fins lucrativos que tenham como dirigentes, 
proprietários ou controladores: a) membros dos Poderes 
Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas da União, bem como seus respectivos 
cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou 
por afinidade até o 2º grau; e b) servidor público vinculado ao 
órgão ou entidade concedente, bem como seus respectivos 
cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou 
por afinidade até o 2º grau; c) pessoas vinculadas à direção da 
entidade convenente, bem como seus respectivos cônjuges, 
companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade até o 2º grau; em atendimento ao princípio da 
impessoalidade, que deve reger os atos da Administração 
Pública, e ao disposto no art. 9º, inciso III, da Lei n. 8.666/1993; 
(TCU. Acórdão 6.620/2010 - 2ª Câmara. Relator: BENJAMIN 
ZYMLER). 
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Não apenas as relações indiretas com servidores públicos são 
alcançadas pela jurisprudência do TCU, mas também as relações indiretas 
com parentes deles. É o que se observa nas determinações do TCU com 
vistas a impedir que empresas de serviços terceirizados se abstenham de 
contratar parentes de agentes públicos: 

REPRESENTAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS POR EMPRESAS QUE EFETIVAMENTE 
PRESTAVAM SERVIÇOS POR MEIO DE EMPREGADOS 
PARENTES DE SERVIDORES DA ELETRONORTE. 
PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÕES. 

(Acórdão) 

9.2.2. ao contratar empresas prestadoras de serviço, não 
permita que parentes de servidores sejam contratados pela 
empresa terceirizada, em atenção aos princípios da moralidade 
e da impessoalidade que devem nortear a gestão da coisa 
pública;”  (TCU. Acórdão 1282/2008 – Plenário. Relator: 
BENJAMIN ZYMLER) 

REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADES NA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL. Constatadas as falhas noticiadas, 
conhece-se da representação para determinar à Fundacentro 
que tome as providências necessárias para impedir o exercício 
de serviços terceirizados por pessoas que mantenham relações 
de parentesco com servidores da entidade. 

(Acórdão) 

9.2.1. em consonância com os princípios constitucionais da 
moralidade e da impessoalidade, ao contratar empresas 
prestadoras de serviços, não permita o direcionamento e/ou 
indicação, por parte de seus servidores, de pessoas, em 
especial parentes, para trabalharem nessas empresas de forma 
a evitar situações semelhantes às ocorridas quando da 
contratação da omissis, mediante o Pregão n. 05/2004; (TCU. 
Acórdão 3585/2006 - Primeira Câmara. Relator: MARCOS 
BEMQUERER) 

Não é permitido o direcionamento ou a indicação de pessoas, 
em especial de parentes dos servidores ou empregados 
públicos, para prestação de serviços em contratos 
terceirizados, sob pena de configuração de nepotismo. (TCU. 
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Acórdão 3001/2011 – Plenário. Relator: RAIMUNDO 
CARREIRO) 

À luz desses entendimentos, é possível firmar posicionamento 
acerca de ambos os questionamentos unificados no presente feito de 
consulta. 

Essencialmente, o que se impõe é a observância do interesse 
público nas contratações lato sensu e dos princípios constitucionais da 
administração pública. 

Corrobora-se, portanto, o posicionamento da unidade técnica 
quanto à existência de ilegalidade, em regra, na celebração de ajuste com 
entidade que mantenha contrato de locação com agente político que 
detenha poder de influência sobre a contratação, levando-se em conta os 
princípios da isonomia, da moralidade e da impessoalidade. Além disso, 
entende-se que a vedação alcança, também, contratações firmadas com 
parentes de agentes políticos nessas condições. Com efeito, sugere-se 
redação de resposta diversa da proposta pela SLC, para incluir a hipótese de 
parentesco e também para excluir proposta de alerta, provimento mais 
adequado aos processos de fiscalização6 e desprovido de caráter coercitivo7, 
a fim de assegurar maior clareza quanto ao conteúdo vinculante de eventual 
resposta. 

Ante o exposto, manifesta-se este Ministério Público de 
Contas:  

a) por não conhecer da consulta, pela ausência de requisito de 
admissibilidade e por se referir a situação em curso no Município de Senador 
Canedo, com indício de irregularidade, que atrai a competência fiscalizadora 
do Tribunal; 

b) no mérito, caso seja admitido o processo como consulta, 
associando-se ambos os questionamentos unificados no presente feito, por 

                                                           
6 RITCM, Art. 237. Sempre que nos processos em tramitação no Tribunal for constatada conduta sujeita a multa, 

a discussão do mérito dar-se-á nos próprios autos, onde será adotado o procedimento de abertura de vista para 

que o responsável conheça da sua ação ou omissão e possa promover a sua defesa prévia. (...) § 11. O Tribunal 

deixará de imputar multa quando, na hipótese dos incisos I e III do art. 47-A da Lei Orgânica, a ressalva tiver 

natureza de alerta ou recomendação, bem como quando a falha for considerada insignificante. 

7 Não cabe recurso contra alerta proferido em acórdão do TCU, em face da ausência de interesse recursal, haja 

vista tratar-se de medida de natureza não coercitiva, com caráter de advertência e sem interferência na esfera 

jurídica do responsável, cujo descumprimento não pode ser usado como fundamento para qualquer futuro ato 

punitivo do Tribunal.  (TCU. Acórdão 597/2017-Plenário. Relator: BRUNO DANTAS). 
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responder que é vedada a celebração de ajuste entre o município e entidade 
filantrópica para o fomento de atividade de interesse público na hipótese em 
que a entidade seja locatária de imóvel de propriedade de agente político, ou 
de parente seu, com poder de influência sobre a escolha da administração e 
em que fique caracterizado o conflito de interesses ou a violação aos 
princípios da isonomia, da impessoalidade ou da moralidade. 

c) pela instauração de processo de fiscalização com vistas à 
apuração do procedimento de celebração de convênio entre o Município de 
Senador Canedo e o Instituto Nova Vida, segundo indica a documentação de 
fls. 18/31 destes autos. 

10. É o Relatório. 

 

DA PROPOSTA DE DECISÃO 

 

I – DO JUÍZO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE 

11. Preliminarmente, pontue-se que houve divergência entre Secretaria de 

Licitações e Contratos e Ministério Público de Contas no tocante ao conhecimento 

da presente consulta. 

12. Enquanto a unidade técnica manifestou-se pelo conhecimento da 

presente consulta, tendo em vista estarem presentes todos os requisitos para sua 

admissibilidade, o órgão ministerial dissentiu de tal entendimento, pugnando pelo 

não conhecimento. 

13. Aduziu a inexistência de parecer jurídico válido, tendo em vista que o 

documento de fls. 2/6 não foi assinado. Ademais, afirmou que os processos em 

exame tratariam de um mesmo caso concreto, referente à celebração de um ajuste 
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em andamento entre o Município de Senador Canedo e o INOV – Instituto Nova 

Vida, não tratando, portanto, de dúvidas quanto à aplicação de normas. 

14. No tocante à tal divergência, afirme-se que esta relatoria corrobora o 

entendimento da Secretaria de Licitações e Contratos. 

15. Com relação à ausência de parecer jurídico válido, pontue-se que foi 

autorizada por esta relatoria a juntada posterior aos autos do documento de fls. 

51/53, contendo o Parecer Jurídico N.º 037/2018 – PGM, devidamente assinado pelo 

Dr. Cleidson Barros Pimentel de Araújo, Procurador Geral do Município de Senador 

Canedo. 

16. Ademais, constata-se que não há que se falar em nítido caso concreto 

na presente consulta. 

17. Ainda que se possa atribuir tal característica ao questionamento 

formulado no documento de fl. 17, onde um dos consulentes indaga sobre a 

possibilidade de o Município de Senador Canedo celebrar convênio com o INOV – 

Instituto Nova Vida, o documento de fl. 1 apresenta questionamento desvinculado de 

qualquer caso concreto, tratando-se de dúvida em abstrato quanto à aplicação de 

normas. 

18. Nesse sentido, inclusive, estabelecemos por meio do Despacho N. 

330/2018 – GABVJ (fls. 15/15-a) que deveria ser respondida, na presente consulta, 

a seguinte dúvida: 

(...) possibilidade do Município contratar ou firmar convênio com terceiro, que 
alugue imóvel, cujo detentor seja agente político, ou parente seu, vinculado 
ao próprio Município. 
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19. Pontue-se que, diferentemente do que afirmado pelo Ministério Público 

de Contas, de que “a apreciação exaustiva do processo exigiria o conhecimento 

amplo das suas circunstâncias de fato e de suas especificidades de direito” não se 

configura no presente caso. 

20. Isso porque a emissão de resposta aos consulentes, sobre o 

questionamento supratranscrito, de forma alguma demanda um conhecimento amplo 

das circunstâncias de fato, tendo em vista se trata de dúvida em abstrato sobre a 

aplicação de uma norma. 

21. Nesse sentido, por estarem previstos os requisitos previstos no art. 31 

da Lei Orgânica deste Tribunal, esta relatoria se manifesta pelo conhecimento da 

presente consulta. 

II – DO MÉRITO 

22. Com relação ao mérito, esta relatoria diverge dos entendimentos 

manifestados pela Secretaria de Licitações e Contratos e Ministério Público de 

Contas, no sentido de que seria vedada, em regra, a celebração de convênios ou 

contratos entre Município e terceiro locatário de imóvel de propriedade de agente 

político, ou de parente seu. 

23. Inicialmente, cabe diferenciar a situação aqui tratada daquela versada 

no processo de consulta (Processo nº 00679/18) que colimou no Acórdão Consulta 

AC-CON nº 002/2018. 

24. Pontue-se que, no processo supracitado, questionava-se se seria 

possível a parente de agente político participar de licitação e firmar contrato com o 
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Município. Perceba-se, portanto, que existia um vínculo direto e perene entre o 

particular e o agente político vinculado ao município licitante. 

25. Diante de tal situação, e realizando uma interpretação extensiva do art. 

9º, III, §§ 3.º e 4.º c/c art. 3º, da Lei 8.666/93, bem como diante da aplicação dos 

princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade, definiu-se ser vedada, em 

regra, a participação em procedimentos licitatórios, com sua consequente 

contratação, de parentes (ou empresas de propriedade de parentes) de agente 

político ou ocupantes de cargos de direção e chefia e membros da comissão de 

licitação do órgão ou entidade licitante ou contratante. 

26. Ressalte-se ainda que, na fundamentação do acórdão supracitado, 

mencionou-se diversos posicionamentos jurisprudenciais, doutrinários e de Tribunais 

de Contas que afirmavam que deveriam ser observados limites na contratação de 

particulares que possuam vínculos de parentesco com determinados agentes 

públicos. 

27. Importante pontuar ainda que se definiu que não seria o parentesco 

com qualquer agente político que ensejaria a vedação de participação em licitação 

ou contratação com o Poder Público, mas tão somente com aqueles agentes 

capazes de influenciar no rumo da licitação, assim entendidos agentes políticos 

vinculados ao Poder licitante ou contratante do município, considerando-se como tal 

o prefeito, o vice-prefeito e os secretários municipais, para o Executivo, e os 

vereadores, para o Legislativo. 

28. Por outro lado, a situação existente nos presentes autos difere-se da 

narrada acima por tratar de vínculo diferente entre o particular e a Administração 

Pública licitante/contratante. 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br


Fls.____ 

 

 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

p:\meus documentos\secretaria\2018\publicações no doe doc\ac cons - 00018 2018 proc 08826 2018 consulta. contratação ou 
realização de ajuste com particular que alugue imóvel de propriedade  de agente público  ou de  parente seu.doc 

 

24 

 

29. Afirme-se que, no entendimento desta relatoria, o vínculo decorrente de 

contrato de locação entre particular e agente político é de natureza mais efêmera e 

sútil do que aquele existente entre agente político e parente seu, não justificando, 

portanto, a aplicação, em princípio, dos impedimentos previstos no art. 9.º da Lei nº 

8.666/93. 

30. Pontue-se que uma situação concreta existente em nosso 

ordenamento jurídico pode aclarar a situação acima delineada. 

31. Sabe-se que o art. 144 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece 

as hipóteses de impedimento do juiz, sendo que em seus incisos IV e VIII são 

apresentadas hipóteses de vínculo de parentesco da parte com o juiz, ou de 

advogado da parte com o magistrado. 

32. A respeito das causas de impedimento, Daniel Amorim Assumpção 

Neves assim se posiciona: 

O impedimento do juiz é causa absoluta de parcialidade, significando 
dizer que basta a ocorrência de uma das causas previstas pelo art. 144 do 
Novo CPC, para que o juiz seja afastado da condução do processo, não 
sendo necessária a pesquisa a respeito da efetiva influência gerada na 
imparcialidade do juiz no caso concreto. (...) (grifos nosso) 

33. Isso ocorre porque, conforme afirmado acima, as relações de 

parentesco caracterizam um vínculo “forte” entre os envolvidos, gerando uma 

presunção absoluta de parcialidade por parte daquele que detém a competência 

para a prática de determinado ato, ato este que tem como interessado um parente 

seu. 

34. Trazendo o entendimento para o campo das licitações e contratos, 

pode-se afirmar que a relação de parentesco existente entre o particular licitante e o 
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agente público gera uma presunção absoluta de parcialidade deste na condução do 

certame licitatório ou na definição da contratação, impondo-se que tal situação seja 

de logo afastada, sob pena de comprometimento dos princípios da impessoalidade, 

moralidade, e isonomia. 

35. A situação é diferente, no entanto, quando se trata das hipóteses de 

suspeição, tratadas no art. 145 do CPC. Conforme disposto em seu inciso III: 

 

Art. 145.  Há suspeição do juiz: 

(...) 

III – quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu 
cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro 
grau, inclusive. (grifos nosso) 

36. Sobre o tratamento da suspeição, bem como sua distinção com as 

hipóteses de impedimento, o autor supracitado estabelece o seguinte: 

O ordenamento processual brasileiro trata a suspeição como uma forma 
menos grave de parcialidade do juiz, sendo considerada causa de 
nulidade relativa, de forma que não sendo alegada pela parte no prazo de 
15 dias o vício estará consolidado. (...) 

Não tenho dúvida da diferença entre as causas de impedimento e suspeição, 
já que o impedimento do juiz é causa absoluta de parcialidade, significando 
dizer que basta a ocorrência de uma das causas previstas pelo art. 144 do 
Novo CPC para que o juiz seja afastado da condução do processo, não sendo 
necessária a pesquisa a respeito da efetiva influência gerada na 
imparcialidade do juiz no caso concreto. Por outro lado, na exceção de 
suspeição não basta a mera alegação de uma das causas previstas no 
art. 145 do CPC, sendo indispensável que se demonstre que a 
ocorrência dessa causa gerou efetivamente a parcialidade do juiz no 
caso concreto. (grifos nosso) 

37. Transplantando novamente a previsão existente no CPC para a 

presente situação, tem-se o seguinte: primeiro, afirme-se que nas hipóteses em que 
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exista contrato de locação entre agente público e particular, aquele é credor deste, 

se amoldando à previsão do art. 145, III, do CPC; ademais, sendo essa relação mais 

efêmera e com um vínculo dito “mais fraco” do que nas relações de parentesco, não 

justifica-se que se proíba o particular nessa situação de participar de licitação ou 

contratar com o poder público, apenas por tal fato. 

38. Afirme-se que apenas caberia falar na referida vedação se, na análise 

das circunstâncias do caso concreto, ficasse caracterizada um poder de influência 

sobre a escolha da administração ou um conflito de interesses, caracterizando-se 

concretamente a parcialidade do agente público e gerando o desrespeito aos 

princípios da impessoalidade, moralidade e isonomia. 

39. Assim, pontue-se que o fato de um particular manter contrato de 

locação de imóvel que pertence a um agente político em nada interfere, em princípio, 

em seu direito de firmar e executar o contrato decorrente da licitação, não cabendo 

estabelecer tal vedação de forma abstrata, devendo ser analisada no caso concreto. 

40. Impedir que uma pessoa participe do certame ou que realize contratos 

com o Município seria cometer o excesso de zelo, podendo vir a prejudicar o próprio 

interesse público, colocando em risco outros princípios que devem nortear as 

licitações e contratações públicas, como o da competitividade, da seleção da 

proposta mais vantajosa, dentre outros. 

41. Ora, se a Administração passar a proibir que se contrate empresas que 

possuam qualquer relação comercial com agentes políticos do Município, se 

restringiria em demasiado o rol de aptos a contratarem com a Administração Pública. 

42. Assim, reitere-se que esta relatoria não vislumbra que o recebimento 

do valor do aluguel pelo agente político pago pelo seu locatário, que por sua vez 

também é prestador de serviços e fora contratado pela Administração Pública, 
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respeitados todos os requisitos e exigências legais, tenha o condão de favorecer 

uma contratação, como estabelecido pela unidade técnica e Ministério Público de 

Contas. No caso dos autos, tendo em vista a natureza do vínculo, deve-se presumir 

a boa-fé. 

43. Pontue-se que, diferentemente do que ocorre com a situação tratada 

no Acórdão Consulta AC-CON nº 002/2018, não existe para a hipótese versada nos 

presentes autos qualquer doutrina ou jurisprudência a vedar, em abstrato, a 

participação em licitação ou contratação com o Poder Público de particular que 

mantenha contrato de locação com agente político. 

44. Afirme-se novamente que tal vedação apenas se caracterizaria se, na 

análise do caso concreto, se verificasse poder de influência do agente político ou o 

conflito de interesses, ensejando o afastamento do particular da licitação ou a 

proibição de sua contratação pela Administração Pública. 

45. Ainda com relação a esse questionamento, importante destacar que na 

hipótese em que o imóvel locado pelo terceiro que irá firmar contrato ou celebrar 

ajuste com a Administração Pública seja de propriedade de parente de agente 

público, da mesma forma não existirá, em abstrato, qualquer vedação, não havendo 

que se falar, nessa hipótese, sequer em vínculo entre o contratado e a 

Administração Pública ou o agente público. 

46. Ora, somente com um indevido esforço argumentativo e interpretativo 

dos impedimentos existentes na Lei 8.666/93 poderia se falar que a situação acima 

estaria, em abstrato vedado, tendo em vista que, afirme-se novamente, sequer há 

que se falar em vínculo entre agente público e contratado. 

47. No tocante à celebração de convênio/ajuste entre o Município e 

entidade sem fins lucrativos, que atrairia a disciplina da Lei nº 13.019/14, conforme 
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pontuado pelo próprio Ministério Público de Contas, a exigência de chamamento 

público mitigaria a possibilidade de favorecimento na escolha da entidade. 

48. A esse respeito, Maria Sylvia Zanella Di Pietro8 assevera que: 

Quanto ao convênio entre entidades públicas e particulares, a possibilidade 
de sua celebração foi bastante restringida pela Lei nº 13.019, de 31-7-14, que 
estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não 
transferências de recursos financeiros, entre a Administração Pública e as 
organizações da sociedade civil. Essa lei previu, como instrumentos para 
celebração do ajuste, os chamados termos de colaboração e termos de 
fomento (arts. 16 e 17) e proibiu a criação de outras modalidades de 
parceria ou a combinação de ambas (art. 41), salvo quanto aos termos de 
parceria com OSCIPS e contratos de gestão com organizações sociais. No 
artigo 84, restringiu os convênios a parcerias firmadas entre os entes 
federados, salvo nos casos expressamente previstos. 

Portanto, a partir da entrada em vigor dessa lei (que ocorrerá 360 dias 
após a sua publicação, conforme Medida Provisória nº 658, de 29-10-14), 
os convênios somente são possíveis entre entes públicos; entre entes 
públicos e particulares, são possíveis apenas quando tenham expressa 
previsão legal, tal como ocorre com os convênios da área da saúde, que 
estão previstos no artigo 199 da Constituição Federal. (grifos nosso) 

49. Assim, constata-se que de fato a celebração de ajuste entre o 

Município e entidade sem fins lucrativos, no campo da educação, atrai a disciplina da 

Lei nº 13.019/14, que “estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 

administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua 

cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, 

mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em 

planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou 

em acordos de cooperação”, entre outras providências. 

                                                           
8 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2015. p. 388. 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br


Fls.____ 

 

 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

p:\meus documentos\secretaria\2018\publicações no doe doc\ac cons - 00018 2018 proc 08826 2018 consulta. contratação ou 
realização de ajuste com particular que alugue imóvel de propriedade  de agente público  ou de  parente seu.doc 

 

29 

 

50. Ocorre que o art. 39 da supracitada lei, que estabelece as hipóteses de 

impedimento para celebrar parcerias, em momento algum estabelece vedação 

quando a entidade parceira alugue imóvel de agente público. 

51. Nos termos do artigo supracitado: 

Art. 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista 
nesta Lei a organização da sociedade civil que: 

I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja 
autorizada a funcionar no território nacional; 

II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 
celebrada; 

III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou 
dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera 
governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de 
fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou 
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau;            

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 
cinco anos, exceto se:  

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 
eventualmente imputados;  

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;  

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com 
efeito suspensivo;  

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que 
durar a penalidade: 

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração; 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 
pública; 

c) a prevista no inciso II do art. 73 desta Lei; 

d) a prevista no inciso III do art. 73 desta Lei; 
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VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em 
decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa: 

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou 
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da 
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo 
em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os 
prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de 
junho de 1992. (grifos nosso) 

52. Destaque-se que, de forma coerente com a argumentação exposta 

acima por esta relatoria, no sentido de que as relações de parentesco caracterizam 

um vínculo que permite presumir de forma absoluta que ocorrerá parcialidade do 

agente público responsável, o inciso III estabelece vedação apenas nas situações 

em que exista referida relação familiar entre determinados agentes públicos e os 

dirigentes das entidades particulares. 

53. Por fim, no tocante à sugestão do Ministério Público de Contas de 

instauração de processo de fiscalização para apuração do procedimento de 

celebração de convênio entre o Município de Senador Canedo e o Instituto Nova 

Vida, esta relatoria deixa de acatá-la, por entender não ser esse o meio processual 

adequado para se verificar se estariam presentes os requisitos que justifiquem a 

referida instauração. 

54. Pontue-se que, nos termos do art. 208, II, do Regimento Interno deste 

Tribunal, possui o Ministério Público de Contas legitimidade para instauração de 

processo de representação, visando a apuração de atos que entender 

irregularidades. 
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55. Diante de todo o acima exposto, amparado na fundamentação supra, e 

corroborando as manifestações da Secretaria de Controle Externo e do Ministério 

Público de Contas, nos termos do artigo 85, § 1º da Lei 15.958/2007, com redação 

acrescida pela Lei 17.288/2011, art. 83 do Regimento Interno, regulamentado pela 

Resolução Administrativa nº 232/2011, cujo artigo 6º, IV foi disciplinado pela Portaria 

n. 557/2011, proponho que o Tribunal Pleno adote a minuta de Acórdão Consulta 

que submeto à sua deliberação. 

56. É a Proposta de Decisão. 

 

Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo, Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 26 de outubro de 2018.  

 

Vasco C. A. Jambo 
Conselheiro Substituto – relator  
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