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ACÓRDÃO CONSULTA  00027/2019 – PLENO 

 

 

 

 

Processo n.   : 00753/19 

Município    : Cachoeira de Goiás 

Órgão    : Poder Executivo 

Consulente   : Geraldo Antônio Neto 

CPF    : 628.799.521-15 

Assunto    : Consulta 

Representante do MPC : Regis Gonçalves Leite 

Relator   : Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

 

 

CONSULTA. CONCESSÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO. LEI N. 8.666/93. CONCORRÊNCIA PARA 
CONCESSÃO DE DIREITO REAL. PREGÃO PARA 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. AVALIAÇÃO E 
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PRÉVIAS AO 
CERTAME. POSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO 
LEGISLATIVA GENÉRICA. POSSIBILIDADE PARA 
BENS IMÓVIES EDIFICADOS OU NÃO. 
Para concessão de direito real de uso, utiliza-se a 
concorrência, exceto para fins de moradia, nos termos da 
lei. Para concessão de direito de uso (administrativa de 
uso), utiliza-se o pregão, preferencialmente eletrônico. 
A autorização legislativa e a avaliação prévia precedem o 
certame licitatório.  
Na ausência de lei municipal que exija autorização legal 
específica, é possível a autorização legal genérica. 
Podem ser objeto da concessão de uso de bem público 
terrenos edificados ou não. 

 

http://www.tcm.go.gov.br/
Biblioteca
Ver também AC-CON nº 010/14 e AC-CON 020/11
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, Processo n. 

00753/19, que tratam de consulta formulada pelo Exmo. Sr. Geraldo Antônio Neto, 

Prefeito do Município de Cachoeira de Goiás, solicitando posicionamento deste 

Tribunal acerca dos seguintes questionamentos: 

 

1. O município pode incluir os servidores municipais, que já tenham ingressado no 
cargo de assistente de Ensino (professores leigos) mediante concurso público e 
obtido a habilitação para o exercício da atividade de docente, no plano de carreira dos 
profissionais do magistério? 

2. O município pode pagar aos Assistentes de Ensino o piso nacional do magistério 
público, nos termos da Lei Federal n.º 11.494/2007, como tem entendido o Tribunal 
de Justiça de Goiás? 

3. O município pode utilizar da modalidade licitatória ‘carta convite’ para promover 
‘concessão de uso’ de terrenos públicos a particulares? 

4. Qual a ordem cronológica da autorização legislativa e da avaliação, prévia ao 
‘contrato’, ou ao próprio procedimento licitatório de concessão? 

5. A concessão de uso pode ser utilizada apenas para terrenos edificados, ou para 
não edificados também? 

 
 

Considerando a Proposta de Decisão n. 222/2019 – GABVJ proferida 

pelo Conselheiro Substituto Vasco Cícero Azevedo Jambo; 

 

Considerando tudo mais que dos autos consta; 

 

 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

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

expostas pelo Relator, de forma preliminar, em: 

 

1.  Não conhecer dos itens 1 e 2 da presente consulta em virtude de as 

matérias tratadas nestes pontos já se encontrarem respondidas nos Acórdãos 

Consulta 10/14 (processo n. 05552/14) e 20/11 (processo n. 12115/11) desta Corte 

de Contas, conforme transcrições contidas na Proposta de Voto; 

 

http://www.tcm.go.gov.br/
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2.  Conhecer dos itens 3, 4 e 5 da presente consulta, em razão da 

presença dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica 

deste Tribunal; 

 

3.   Responder aos questionamentos abaixo expostos: 

 

3.1 O município pode utilizar da modalidade licitatória ‘carta convite’ para 

promover ‘concessão de uso’ de terrenos públicos a particulares? 

-   Para a concessão de direito real de uso de bem público é necessário a 

realização de processo licitatório na modalidade concorrência, ressalvadas as 

hipóteses de licitação dispensada elencadas pelo art. 17, da Lei n. 8.666/93; 

-  Para a concessão de direito real de uso para fins de moradia, desde 

que preenchidos os requisitos estipulados pela Medida Provisória n. 2.220/2001, não é 

necessária a realização de prévio processo licitatório; 

-  Para a concessão de direito de uso (administrativa de uso) de bem 

público, em regra, o pregão é a modalidade adequada, preferencialmente na sua forma 

eletrônica, em vista dos princípios constitucionais da eficiência e da publicidade, bem 

como os legais da isonomia, da competitividade e da seleção da proposta mais 

vantajosa. 

 

3.2 Qual a ordem cronológica da autorização legislativa e da avaliação, 

prévia ao ‘contrato’, ou ao próprio procedimento licitatório de concessão?  

 A autorização legislativa e a avaliação devem preceder a deflagração do 

certame licitatório (concorrência ou pregão). 

 

3.3 A autorização legislativa pode ser genérica ou deve ser específica? 

 Na ausência de lei municipal que exija autorização legal específica, é 

possível a genérica, que deverá individualizar os imóveis ou as áreas a serem 

concedidas a particulares, além de estabelecer o respectivo título jurídico a ser 

utilizado. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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3.4 A concessão de uso pode ser utilizada apenas para terrenos 

edificados, ou para não edificados também? 

A concessão de uso privativo de imóvel público pode abarcar terrenos 

edificados ou não edificados. 

 

4.  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, 20 de 

novembro de 2019. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Vasco Cícero Azevedo Jambo 

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

Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. 

Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. 

Flavio Monteiro de Andrada Luna, 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. Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. 

Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. 

Valcenôr Braz de Queiroz. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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PROPOSTA DE DECISÃO N. 222/2019 – GABVJ 

 

Processo n.   : 00753/19 

Município    : Cachoeira de Goiás 

Órgão    : Poder Executivo 

Consulente   : Geraldo Antônio Neto 

CPF    : 628.799.521-15 

Assunto    : Consulta 

Representante do MPC : Regis Gonçalves Leite 

Relator   : Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

RELATÓRIO 

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

Geraldo Antônio Neto, Prefeito do Município de Cachoeira de Goiás, solicitando 

posicionamento deste Tribunal acerca dos seguintes questionamentos: 

1. O município pode incluir os servidores municipais, que já tenham ingressado no 
cargo de assistente de Ensino (professores leigos) mediante concurso público e 
obtido a habilitação para o exercício da atividade de docente, no plano de carreira dos 
profissionais do magistério? 

2. O município pode pagar aos Assistentes de Ensino o piso nacional do magistério 
público, nos termos da Lei Federal n.º 11.494/2007, como tem entendido o Tribunal 
de Justiça de Goiás? 

3. O município pode utilizar da modalidade licitatória ‘carta convite’ para promover 
‘concessão de uso’ de terrenos públicos a particulares? 

4. Qual a ordem cronológica da autorização legislativa e da avaliação, prévia ao 
‘contrato’, ou ao próprio procedimento licitatório de concessão? 

5. A concessão de uso pode ser utilizada apenas para terrenos edificados, ou para 
não edificados também? 
 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br
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2. Vieram os autos instruídos inicialmente com documentos de fls. 1/103, 

cuja inicial encontra às fls. 1/2 e o Parecer Jurídico às fls. 3/28, conforme requer o 

art. 199, §1º do Regimento Interno desta Corte. 

3. Por meio do Despacho n. 024/2019 – GABVJ (fl. 104), foram os autos 

encaminhados à Divisão de Documentação e Biblioteca, no intuito de que fossem 

informados possíveis pronunciamentos desta Corte sobre matéria análoga à versada 

na presente consulta. 

4. Neste sentido, a Divisão de Documentação e Biblioteca informou, nos 

termos do Despacho n. 034/2019 (fl. 109), as ementas de decisões deste Tribunal 

relacionadas ao questionamento contido nos autos, que tratam de matéria 

semelhante à dos questionamentos. 

5. A relatoria constatou que os atos já emitidos por este Tribunal de 

Contas (fl. 23) não respondem aos questionamentos suscitados pelo consulente. 

6. Na sequência, os autos volveram a este Gabinete que, por meio do 

Despacho n. 62/19 (fls. 113/114), entendeu pelo encaminhamento à Secretaria de 

Licitações e Contratos, para o mister estabelecido no art. 109, IV do Regimento 

Interno, destacando que os questionamentos “1” e “2” já foram respondidos por esta 

Corte de Contas em outros julgamentos, devendo a Especializada prosseguir com a 

análise em relação aos demais itens. 

 

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

AUTORIDADE CONSULENTE 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br
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7. 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 assistência jurídica da 

autoridade consulente (fls. 2/3), onde concluiu-se, quanto aos questionamentos ainda não 

abordados por este Tribunal de Contas (3, 4 e 5), que: 

Quanto à concessão de uso de terreno público municipal a particulares, 

para instalação de comércios e/ou indústrias, mediante a adoção de 

modalidade licitatória carta convite, esta assessoria, s. m. j., entende ser 

perfeitamente possível. E que a autorização legislativa e a avaliação precisam 

ser prévios ao ‘contrato’, não, necessariamente ao procedimento licitatório. 

Até mesmo porque, posiciona-se no sentido de que, a autorização legislativa 

precisa ser específica, discriminando os particulares favorecidos e os terrenos 

concedidos. 

Por último, em consonância com o magistério de Marçal Justen Filho, 

entende pela possibilidade da ‘concessão de uso’ ser utilizada tanto para 

terrenos edificados, quanto para não edificados. 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

8. Encaminhados os autos à Secretaria de Licitações e Contratos, esta 

exarou o Parecer n. 005/2019 (fls. 115/120), 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 

Como o juízo de admissibilidade das Consultas é de competência do Conselheiro 

                                                           
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. 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br
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Relator (art. 83, IX do RITCM/GO), antes de adentrar em seu mérito faz-se 

necessário verificar se foi feito o confronto com os requisitos que constam nos artigos 

199 e 200 do RITCM/GO. 

Com base no Despacho n. 062/19 (fls. 1113/114-v), apurou-se que o Conselheiro 

Relator fez a admissibilidade, de forma preliminar, motivo pelo qual esta 

Especializada entende preenchidos os requisitos. 

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 

Em atenção ao mérito, esta Secretaria de Controle Externo verificou que o 

consulente formulou 05 (cinco) quesitos para pronunciamento desta Corte de Contas, 

embora apenas deve ser analisado e haver pronunciamento desta Especializada em 

relação aos questionamentos 03, 04 e 05, consistindo em: 

3. O Município pode utilizar da modalidade licitatória ‘carta convite’ para 
promover ‘concessão de uso’ de terrenos públicos a particulares? 

4. Qual a ordem cronológica da autorização legislativa e da avaliação, prévia 
ao ‘contrato’, ou ao próprio procedimento licitatório de concessão? 

5. A concessão de uso pode ser utilizada apenas para terrenos edificados, 
ou para não edificados também? 

Em respeito ao primeiro questionamento acerca da possibilidade de o Município 

de Cachoeira de Goiás utilizar da modalidade de licitação convite para promover a 

concessão de área pública a particulares (item “3” da consulta), esta Secretaria de 

Controle Externo discorda do entendimento esposado no parecer jurídico em anexo a 

consulta, no sentido de ser possível o emprego da modalidade “convite” ao caso em 

comento, conforme se demonstrará a seguir. 

De início, sobre o tema impende ressaltar que a concessão de uso sempre deve 

ser precedida de procedimento licitatório, conforme já sublinhado no processo em tela 

e com fulcro também na Constituição da República (art. 37, inciso XXI) e na Lei n. 

8.666/93 (arts. 2º e 17, inciso I). 

Mas a celeuma jurídica não se circunscreve a obrigatoriedade ou não de 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br
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realização de procedimento licitatório, mas sim qual a correta modalidade se 

enquadra na lei para concessão de terrenos públicos a particulares. 

No ponto, apesar de ter sido citada jurisprudência do Tribunal de Contas da União 

(TCU), com a indicação de que somente se torna obrigatória a realização de 

concorrência para as concessões de direito real de uso, e que no caso de concessão 

de direito de uso não há modalidade licitatória definida, a jurisprudência mais 

atualizada do TCU e deste TCMGO entendem de forma contrária. 

Acerca de recentes julgados do TCU, esta Especializada transcreve-os abaixo: 

Em regra, o pregão é a modalidade de licitação adequada para a concessão 

remunerada de uso de bens públicos, com critério de julgamento pela maior 

oferta em lances sucessivos. (Acórdão 478/2016-Plenário | Relator: MARCOS 

BEMQUERER). (grifo nosso). 

 

A cessão das áreas comerciais de centrais públicas de abastecimento de 

gêneros alimentícios deve observar as normas atinentes à concessão 

remunerada de uso de bem público, utilizando-se na licitação, 

preferencialmente, a modalidade pregão eletrônico. (Acórdão 919/2016-

Plenário | Relator: VITAL DO RÊGO). 

 

Já esta Corte de Contas em julgamento de recurso ordinário em processo 

referente à denúncia de irregularidades em concessão de área pública (processo n. 

04806/2016 – Acórdão n. 0564/18), também amparado em decisões do TCU, 

entendeu que não é lícito proceder a alienação de bens públicos por meio de 

autorização de concessão administrativa de uso prevista em Lei Municipal, se não 

estiver amparada pelas exceções previstas na Lei Federal (8.666/93, art. 17, I), 

sabendo que a regra é a concorrência para direito real de uso e ao menos o pregão 

para concessão administrativa de uso. 

Sobre o regime jurídico dos bens públicos destaca ainda que a legislação visa 

protegê-los dos atos de aquisição da propriedade praticados por terceiros e 

concessão de direitos, a obstar a dilapidação patrimonial que pode ser levada a efeito 

por maus administradores públicos/privados e a salvaguardar a continuidade dos 

serviços públicos. 

Portanto, para a realização de concessão de bens imóveis da Administração 

Pública deve ser realizado o procedimento licitatório na modalidade concorrência, em 

função do art. 17, I, da Lei 8666/93, em casos de direito real de uso, ou na 

modalidade Pregão em caso de concessão administrativa de uso, fundamentado no 

princípio da eficiência (art. 37, CF/88) e na legislação específica (princípios da 

isonomia, da competitividade, da seleção da proposta mais vantajosa, da menor 

http://www.tcm.go.gov.br/
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onerosidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo).  

A hipótese de utilização da modalidade “convite” não é recomendada para os 

casos de concessão administrativa de uso, já que a modalidade de licitação que 

melhor se coaduna à situação em tela é a realização de pregão, não devendo o órgão 

se valer, indevidamente, de certames na modalidade convite para a dita concessão, 

por se tratar de um meio que permite viabilizar o direcionamento dos resultados 

nesses certames licitatórios a determinados interessados. 

Isso ocorre naturalmente pela própria natureza da modalidade convite, pois é uma 

modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados pela 

Administração e que atendam a necessária qualificação, ou seja, a própria 

Administração convoca os interessados, não havendo ampla divulgação pelo ente 

público. 

Por se constituir, em suma, em um procedimento que a Administração convidará 

os interessados, poderá ocorrer direcionamento na licitação, situação está que viola 

os princípios da isonomia, competividade, da seleção da proposta vantajosa (art. 3º, 

caput, da Lei n. 8.666/93), etc., o que impediria que um maior número de licitantes 

interessados participasse da seleção pública. 

Por outro lado, utilizando as modalidades licitatórias concorrência ou pregão (Lei 

n. 10.520/02), o ente público possibilita maior divulgação nos veículos oficiais de 

comunicação, atenderia com maior eficiência a concessão de imóveis públicos, bem 

como obteria propostas mais vantajosas para a Administração. 

Ressalta-se que o próprio consulente citou processos licitatórios instaurados por 

esta Corte de Contas, em que o TCMGO optou pela modalidade pregão presencial 

para concessão de uso oneroso de área do Tribunal, a exemplo do Pregão n. 

017/2017 (fls. 25/26), sendo tal modalidade a mais indicada ao caso em comento. 

Do exposto, com base na legislação citada, jurisprudências do TCU e desta Corte 

de Contas, bem como nos princípios da eficiência, transparência e isonomia, deve a 

Administração Pública optar pela modalidade de licitação Concorrência (Lei n. 

8.666/93) ou a modalidade Pregão (Lei n. 10.520/02), por melhor atender os 

interesses públicos, e também evitar possível direcionamento de licitação. 

Em relação ao segundo questionamento (item “4” da consulta), questionou-se qual 

seria a ordem cronológica da autorização legislativa e da avaliação de imóveis, se 

prévia ao contrato ou ao próprio procedimento licitatório de concessão de área 

pública. 

Sobre o tema, o consulente alega que a autorização legislativa e a avaliação de 

imóveis precisam ser prévias à concessão, não necessariamente ao procedimento 

licitatório. Arremata, posicionando-se de que a autorização legislativa precisa ser 

específica, discriminando os particulares favorecidos e os terrenos concedidos. 

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


 

 

__________________________________________________________________________ 

 

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 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400027-19-resultado.docx 

7 

Fls. 

A Lei n. 8.666/93, em seu art. 17, inciso I, prescreve o seguinte: 

Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à 

existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de 

avaliação e obedecerá às seguintes normas: 

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da 

administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, 

inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de 

licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 

(...)  

(grifo nosso). 

Considerando que a consulta analisada se trata de concessão administrativa de 

uso, entende-se que a legislação federal que rege a matéria determinou que a 

concessão de bens públicos deve ser subordinada à existência de interesse público, 

devidamente justificado por meio de processo legislativo e também evidenciado ao 

longo da instauração do devido procedimento licitatório, conforme mencionado 

alhures. 

Junto com a observância do interesse público em casos de alienação ou uso de 

imóveis por particulares, deve a Administração Pública efetuar a competente 

avaliação prévia de imóveis, considerando todas as características, tais como tipo de 

imóveis, quantitativo, descrição e caracterização do bem avaliado, valores dos bens 

imóveis, etc. 

Depende ainda a concessão de autorização legislativa, nos moldes do art. 17, 

inciso I, para todos os interessados, com as exceções previstas em lei, bem como da 

devida licitação na modalidade indicada neste documento no questionamento 

anterior. 

Com base no exposto, o Município está subordinado ao interesse público para 

concessão de áreas públicas, dependendo para tanto de avaliação prévia dos 

imóveis, já que para instruir e conduzir corretamente um procedimento licitatório na 

modalidade exigida, deve o gestor público ter acesso a todos os estudos e dados dos 

imóveis a serem discriminados no edital e termo de referência do procedimento 

licitatório, sob pena de fracasso da licitação ou possíveis questionamentos judiciais e 

administrativos do certame. 

Por fim, em relação a previsão de autorização legislativa específica ou genérica, 

verifica-se que a legislação em comento (art. 17, I, da Lei n. 8.666/93), não determina 

que a Administração Pública se utilize apenas de prévia autorização legislativa 

específica, pois, o legislador foi omisso nessa questão, e com fulcro no princípio da 

legalidade estrita, se não foi previsto expressamente que deve a Administração se 

valer de autorização legislativa específica, não caberia lei autorizativa específica 
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discriminando os particulares favorecidos com imóveis2. 

Ademais, em consulta a legislação municipal que trata da matéria, já que o 

Município, com base na sua competência para legislar sobre assuntos de interesse 

local (art. 30, inciso II, da CF/88), poderia dispor de forma diversa da Lei n. 8.666/93. 

Ocorre que de acordo com a Lei Orgânica do Município de Cachoeira de Goiás 

(Lei n. 001/1990), observou-se que o Município também não exige autorização 

legislação específica, mas somente autorização legislativa genérica, de acordo com o 

art. 6ª, inciso V e art. 10, inciso XIV, in verbis: 

Art. 6º - Ao Município é terminantemente proibido: 

(...)  

V – doar bens imóveis de seu patrimônio, ou constituir sobre eles ônus real, ou 

conceder isenções fiscais ou remissões de dívida fora dos casos de manifesto 

interesse público, com expressa autorização da Câmara Municipal, sob pena 

de nulidade do ato. 

(...) 

Art. 10 – À Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, cabe legislar a 

presente em todas as matérias da competência do Município e especialmente, 

sobre: 

(...) 

XIV - cessão ou permissão de uso de bens municipais, sua doação e 

autorização para que sejam gravados com ônus reais, observado e disposto no 

inciso V do art. 6º desta Lei Orgânica; 

(...) 

Pelo exposto, depreende-se da legislação e das informações prestadas as 

seguintes premissas, sob as quais o ente municipal deve se atentar:  

i) O Município está subordinado ao interesse público para concessão de 
áreas públicas, dependendo para tanto de avaliação prévia dos imóveis, 
devendo tais procedimentos ou fases serem antecedentes ao devido 
procedimento licitatório, com observância da modalidade exigida (concorrência 
ou pregão); 

ii) Ausência de previsão legal que exija autorização legal específica (Lei n. 
8.666/93 e Lei Orgânica do Município), podendo o ente municipal admitir 
autorização legal genérica, discriminando apenas os imóveis ou áreas a serem 
utilizadas por particulares (concessões administrativas de uso apenas); 

iii) Diferentemente das concessões, permissões e autorizações de uso em 

                                                           
2 Em casos análogos de alienação ou dação em pagamento, este TCMGO decidiu apenas pela 
possibilidade de autorização legislativa genérica, conforme Acórdãos AC n. 00011/15 e 00013/2017. 
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que a lei autorizadora pode ser genérica, no caso da concessão de direito real 
de uso a autorização legislativa deve ser específica (caso a caso), indicando o 
bem cuja posse será transferida e os limites a serem observados na outorga do 
uso, situação esta que foi delimitada pela consulta. 

 

Em relação ao terceiro questionamento (item “5” da consulta), interrogou-se 

acerca da possibilidade de a concessão administrativa de uso ser utilizada apenas 

para terrenos edificados ou para não edificados. 

Conforme se observa da legislação que regulamenta as concessões da 

Administração Pública, não existe regramento jurídico tanto na Lei Federal n. 

8.666/93 como na Lei Orgânica de Cachoeira de Goiás, que vede expressamente a 

concessão administrativa de uso de imóveis públicos quando sejam edificados ou 

não. 

Em atenção ao princípio da legalidade, se o legislador não vedou qualquer 

alienação ou utilização de imóveis por particulares, sejam eles edificados ou não, 

subentende-se que, considerando todo o ordenamento jurídico brasileiro e seus 

princípios constitucionais e infraconstitucionais, pela possibilidade de concessão 

administrativa de uso para áreas edificadas e não edificadas. 

Acerca do assunto, embora haja lacuna legislativa, há doutrina sobre o assunto 

que dispõe acerca da restrição a concessão de direito real de uso somente para 

terrenos públicos em que não existam benfeitorias ou sobre espaço aéreo que se 

ergue acima da superfície, inclusive citado no parecer jurídico do consulente. 

Por outro lado, a concessão administrativa de uso pode incidir tanto sobre terrenos 

sem edificações quanto sobre edificados, já que se trata de um ajuste que se dá entre 

a Administração, tida como concedente, e um particular, visto como concessionário, 

em que aquela outorga a este a utilização exclusiva de um bem de seu domínio, com 

finalidade ou interesses públicos lato sensu. 

Assim, conclui-se que amparado na doutrina, na legislação supracitada e por não 

haver decisões desta Corte de Contas sobre o tema (TCM Jurisprudência), há 

possibilidade de entes municipais autorizarem concessão administrativa de uso para 

terrenos edificados ou para não edificados, desde que observados os requisitos 

constitucionais e infraconstitucionais. 

 

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

b) No mérito, em relação aos pontos destacados pelo Conselheiro 
Relator para manifestação da Secretaria de Licitações e Contratos, responda 
ao Consulente da seguinte forma: 

i. O Município de Cachoeira de Goiás deve promover a concessão de bens 
imóveis da Administração Pública por meio de procedimento licitatório na 
modalidade concorrência, em função do art. 17, I, da Lei 8666/93, em casos 
de direito real de uso, ou na modalidade Pregão em caso de concessão 
administrativa de uso, fundamentado no princípio da eficiência (art. 37, 
CF/88) e na legislação específica (princípios da isonomia, da 
competitividade, da seleção da proposta mais vantajosa, da menor 
onerosidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento 
objetivo) – questão n. 03; 

ii. No tocante a ordem cronológica, o Município está subordinado ao interesse 
público para concessão de áreas públicas, dependendo para tanto de 
avaliação prévia dos imóveis, devendo tal fase ser antecedente ao devido 
procedimento licitatório, com observância da modalidade exigida 
(concorrência ou pregão). Ausência de previsão legal que exija autorização 
legal específica (Lei n. 8.666/93 e Lei Orgânica do Município de Cachoeira 
de Goiás), podendo o ente municipal admitir autorização legal genérica, 
discriminando apenas os imóveis ou áreas a serem utilizadas por 
particulares (concessões administrativas de uso apenas) - questão n. 04; 

iii. Acerca da concessão administrativa de uso em terrenos edificados e não 
edificados, amparado na doutrina, na legislação supracitada e por não haver 
decisões desta Corte de Contas sobre o tema (TCM Jurisprudência), há 
possibilidade de entes municipais autorizarem concessão administrativa de 
uso para terrenos edificados ou para não edificados, desde que observados 
os requisitos constitucionais e infraconstitucionais - questão n. 05. 

Por fim, remetam-se os autos ao Ministério Público de Contas (MPC), e em 

seguida, ao Gabinete do Conselheiro-Substituto Vasco C. A. Jambo, para as 

providências e sequenciamento do feito. 

 

III – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

9. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n. 5695/2019 (fls. 

121/127), corroborando o entendimento da Especializada, manifestou-se nos 

seguintes termos: 

a) Da admissibilidade da Consulta 
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O Ministério Público de Contas consente com a Unidade Técnica quanto à 

admissibilidade da Consulta, pois estão preenchidos os requisitos estipulados pelo art. 

31, §1º, da Lei Orgânica do TCM/GO, assim como pelos arts. 199 e seguintes do 

Regimento Interno, quais sejam: a) indicação precisa de seu objeto; b) juntada de 

parecer jurídico que enfrentou os questionamentos, fls.03/28. Além disso, a Consulta foi 

encaminhada pelo Prefeito Municipal, autoridade competente, nos termos do art. 31, I, 

da LOTCMGO. 

 

b) Da análise de mérito 

O exame dos questionamentos formulados pelo consulente requer uma prévia 
abordagem acerca das formas pelas quais o Poder Público pode promover à concessão 
do direito de uso de imóveis públicos. 

A doutrina ensina que a concessão de uso é o contrato por meio do qual o poder 
público transfere a particular o uso de bem público por período determinado3. 

Do conceito supracitado é possível extrair duas características essenciais da 
concessão de uso: a natureza contratual e a fixação por período determinado. Ante a 
natureza contratual, faz-se necessária a seleção do particular pela via da licitação, a teor 
do que prescreve o art. 2º, da Lei nº 8.666/93, in verbis: As obras, serviços, inclusive de 
publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração 
Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de 
licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. – gizou-se 

A respeito da exigência de certame licitatório prévio, a doutrina de José dos Santos 
Carvalho Filho é elucidativa, vejamos: 

Sendo contratos administrativos, as concessões de uso de bem público recebem 
a incidência normativa própria do instituto, ressaltando a desigualdade das partes 
contratantes e a aplicação das cláusulas de privilégios decorrentes do direito 
público. Desse modo, deve ser realizada licitação prévia para a seleção do 
concessionário que apresentar as melhores condições para o uso do bem público. 
Será inexigível, porém, o procedimento quando a hipótese não comportar regime 
de normal competição entre eventuais interessados. A inexigibilidade, entretanto, 
deve ser considerada como exceção. Em se tratando de contrato administrativo, o 
prazo deve ser determinado, extinguindo-se direitos e obrigações quando do 
advento do termo final do acordo4. 

 

Cumpre registrar que a abordagem apresentada até o momento diz respeito ao 
instituto da concessão comum de uso5, que ostenta a natureza de direito obrigacional. A 

                                                           
3 FURTADO, Lucas da Rocha. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 736. 

4 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2019, p. 1.267. 

5 A distinção entre concessão comum de uso e concessão de direito real de uso foi abordada no inteiro teor 
do voto condutor da Decisão 207/95 – Segunda Câmara do TCU, nos seguintes termos: 
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par desse regramento da concessão comum de uso, há também os institutos da 
concessão de direito real de uso e da concessão de uso especial para fins de moradia, 
sobre os quais passa-se a discorrer. 

A concessão de direito real de uso está prevista no art. 7º, do decreto-lei nº 271/67, 
nos seguintes termos: “É instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou 
particulares remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real 
resolúvel, para fins específicos de regularização fundiária de interesse social, 
urbanização, industrialização, edificação, cultivo de terra, aproveitamento sustentável 
das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência 
ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas.” 

Como já demonstrado pela Unidade Técnica, a concessão do direito real de uso tem 
como requisito legal a realização de licitação na modalidade concorrência, conforme 
dispõe o §3º, do art. 23, da lei nº 8.666/93, segundo o qual “A concorrência é a 
modalidade de licitação cabível qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na compra 
ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, como nas concessões 
de direito real de uso e nas licitações internacionais, admitindo-se neste último caso, 

                                                                                                                                                                                     
(...) 

2. A concessão de uso, “lato sensu”, engloba duas modalidades: a concessão administrativa de uso e a 
concessão de direito real de uso. Por se tratarem de institutos distintos, regem-se por normas próprias. 
Considerando que a concessão de direito real de uso atribui o uso do bem público como direito real, 
transferível a terceiros, requerendo, por isso, especial processo seletivo, mereceu destaque no Estatuto de 
Licitações. Assim, a Lei nº 8.666/93 a contemplou em seu art. 23, §3º, sendo “in verbis”: “§3º A 
concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na compra 
ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, como nas concessões de direito real de 
uso e nas licitações internacionais, admitindo-se neste último caso, observados os limites deste artigo, a 
tomada de preços, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou 
convite, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no País.” 

3. A concessão administrativa de uso, também denominada concessão comum de uso, apenas confere ao 
concessionário um direito pessoal, intransferível a terceiros. Daí a menor rigidez em sua contratação. A 
maior flexibilidade conferida ao Administrador não se confunde, contudo, com a desnecessidade de 
realização do procedimento licitatório, uma vez que caracterizada a predominância do interesse público 
sobre o particular, que fez com que a jurisprudência pátria reiteradamente a proclamasse como um 
contrato tipicamente administrativo (a propósito, vide Revista do Tribunal de Justiça de São Paulo nos 220, 
p. 273, 307, p. 237, 318, p. 172, e Revista do Tribunal de Alçada de São Paulo nos. 209, p. 352, e 249, p. 
408). 

4. Nesse sentido, vale lembrar a abrangência do art. 2º da Lei nº 8.666/93, que dispôs: 

“As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da 
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 
ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei.” 

5. Conforme se verifica, o mencionado art. 2º utilizou o termo “concessão” referindo-se ao gênero, e não à 
espécie. Assim o fazendo, tornou necessária a licitação em toda e qualquer concessão, seja ela 
“administrativa de uso” ou de “direito real de uso”. O Estatuto fez distinção apenas quanto à modalidade de 
licitação a ser empregada, tornando obrigatória a realização de concorrência somente para as concessões 
de direito real de uso. (TCU, 2ª Câmara, Rel. Adhemar Paladini Ghisi, data da sessão: 17/08/1995). 
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observados os limites deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou entidade 
dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou o convite, quando não houver 
fornecedor do bem ou serviço no País”. – gizou-se 

Cabe registrar que a lei geral de licitações elenca as hipóteses de licitação 
dispensada para concessão de direito real de uso, a saber: 

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência 
de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e 
obedecerá às seguintes normas: 

I- quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da 
Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, 
inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação 
na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, 
locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, 
destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou 
de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou 
entidades da administração pública; 

h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, 
locação ou permissão de uso de bens imóveis de usos comercial de âmbito local 
com área de até 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) e inseridos no 
âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos 
por órgãos ou entidades da administração pública; 

i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras 
públicas rurais da União e do Incra, onde incidam ocupações até o limite de que 
trata o §1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de 
regularização fundiária, atendidos os requisitos legais. 

 

Já a concessão de uso especial para fins de moradia está prevista na Medida 
Provisória nº 2.220/2001, com as alterações advindas da Lei nº 13.465/2017, e tem os 
seguintes pressupostos: a) posse por cinco anos até 22/12/2016; b) posse ininterrupta e 
pacífica (sem oposição); c) imóvel urbano público de até 250 m2 (duzentos e cinquenta 
metros quadrados); d) uso do terreno para fins de moradia do possuidor ou de sua 
família; e) não ter o possuidor a propriedade de outro imóvel urbano ou rural. 

Importante consignar que a concessão de uso especial para fins de moradia não tem 
natureza contratual, vez que decorre de ato vinculado da Administração Pública quando 
preenchidos os pressupostos legais, conforme ensina a doutrina de José dos Santos 
Carvalho Filho: 

Outro aspecto que nos parece relevante no tema diz respeito à natureza jurídica 
do instituto no que concerne à forma jurídica de que se reveste. Ao exame do 
regime jurídico desse tipo de concessões, que tem lineamentos singulares, está 
claro que o legislador atribuiu à Administração atividade vinculada para o fim de 
reconhecer ao ocupante o direito subjetivo à concessão para moradia, desde que 
cumpridos os requisitos legais. Quer dizer: cumprido o suporte fático do direito 
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pelo ocupante, outra conduta não se espera da Administração senão a de 
outorgar a concessão. A lei não lhe outorgou qualquer margem de liberdade para 
decidir sobre a outorga ou não da concessão. Ora, justamente por isso é que a 
concessão de uso especial para fins de moradia só pode ostentar natureza de ato 
administrativo vinculado, e não de contrato administrativo, como poderia parecer à 
primeira vista em razão do que sucede nas demais formas de concessão. 

Há mais de uma razão para tal fisionomia. 

Primeiramente, inexiste qualquer tipo de negócio jurídico bilateral que ao menos 
denuncie a celebração do contrato. Depois, não há como se admitir contrato 
administrativo em que a Administração seja obrigada à celebração. Note-se que a 
hipótese não é a mesma que ocorre nos contratos administrativos, em que o 
vencedor da licitação, sendo esta homologada, tem direito subjetivo ao contrato 
(arts. 49 e 50 da Lei nº 8.666/1993). Mesmo quando tal ocorre, é possível, diante 
das razões de interesse público, que a Administração não firme o contrato, 
embora deva arcar com as consequências pecuniárias. Não é o que acontece 
com a concessão em foco: preenchidos os requisitos pelo ocupante, tem ele 
direito subjetivo à concessão. Se a Administração opuser algum interesse público 
incontornável para a outorga, terá que indenizar integralmente o concessionário, 
como o faria se o caso fosse de desapropriação6. 

 

Diante das considerações transatas, tem-se, em suma, que a concessão do direito 
real de uso se subordina ao procedimento licitatório na modalidade concorrência e a 
concessão do direito real de uso para fins de moradia ostenta a natureza de ato 
administrativo vinculado e não de contrato, razão pela qual não há que se falar em 
prévio procedimento licitatório. Por conseguinte, remanesce para análise a questão 
acerca de qual seria a modalidade de licitação pertinente para a concessão 
administrativa de uso de bem público. 

A lei geral de licitações não especificou qual o certame licitatório exigido para a 
concessão administrativa de uso de bem público, o que, em uma análise rasa, poderia 
conduzir à conclusão pela possibilidade de se expedir carta-convite para tal fim. 
Conquanto não haja vedação legal referente ao manejo do convite, o Parquet de Contas 
converge com a Unidade Técnica no sentido de que o convite não representa a 
modalidade licitatória mais adequada, vez que configura modalidade licitatória mais 
suscetível de direcionamentos. 

Com efeito, a Lei nº 8.666/93, em seu art. 22, § 3º, restringe a publicidade do convite 
à fixação do instrumento convocatório em local apropriado e estipula a abrangência do 
convite ao número mínimo de 3 (três) convidados, bem como aos demais cadastrados 
que manifestarem interesse. Como se observa, não se trata de modalidade licitatória 
caracterizada por ampla publicidade, de modo a possibilitar a celebração do contrato ao 
maior número possível de interessados. 

                                                           
6 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2019, p. 
1.271/1.272. 
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Diante desse contexto, a superveniência do pregão, previsto pela lei nº 10.520/2002, 
afigura-se como alternativa viável à concessão administrativa de uso de bem público, por 
permitir ampla participação de interessados, em atendimento aos princípios da 
moralidade, isonomia, competitividade, eficiência e da seleção da proposta mais 
vantajosa para a Administração. 

Nessa diretriz, o Tribunal de Contas da União, ao apreciar a questão, ressaltou a 
pertinência do pregão, conforme abordagem constante do seguinte excerto, extraído do 
voto condutor do Acórdão nº 478/2016, in verbis: 

Importa notar que a jurisprudência do Tribunal recomenda a utilização de pregão 
para a concessão remunerada de uso de bens públicos. O tema foi 
exaustivamente discutido na apreciação de representação acerca de possível 
irregularidade no uso dessa modalidade para concessão de áreas comerciais em 
aeroportos (TC 011.355/2010-7). 

(...) 

Os fundamentos desse entendimento, plenamente aplicável à concessão de 
áreas comerciais em mercados públicos, tal qual o entreposto paulistano, 
encontram-se assentados no voto condutor do Acórdão 2.844/2010-Plenário, que 
transcrevo, no essencial: 

‘A legislação sobre contratações públicas volta-se essencialmente para os 
contratos que geram dispêndios, ou seja, contratos de aquisição de bens e 
serviços, havendo pouca disciplina sobre os ajustes que geram receitas para a 
Administração Pública. 

Daí por que, em se tratando de contratos de geração de receita, a utilização da 
legislação em vigor não prescinde de analogia. 

No caso concreto, a licitação na modalidade pregão, com critério de julgamento 
na maior oferta, não constitui utilização de critério de julgamento não previsto por 
lei, mas, sim, a utilização do critério legalmente estabelecido e plenamente 
adequado ao objeto do certame, com a utilização do instrumento legal mais 

especialmente pertinente para os objetivos da Administração. 

(...) 

É desnecessário repetir aqui, novamente, as inúmeras vantagens comparativas 
da modalidade pregão para a Administração Pública em termos de proporcionar 
maior eficiência, transparência e competitividade. 

Assim, sob a ótica da consecução do interesse público, os procedimentos 
licitatórios adotados pela Infraero para a concessão de uso de áreas 
aeroportuárias se mostram especialmente louváveis, porque concretizam os 
princípios da eficiência, isonomia, impessoalidade, moralidade, dentre outros. 

Nesse sentido, há inúmeros precedentes, na utilização do pregão para a 
concessão de áreas públicas, por parte de diversos órgãos da Administração, 
como os Tribunais Regionais Federais (Pregão 07/2008, TRF da 1ª Região), o 
Ministério Público Federal (Pregão 41/2007) e a Procuradoria da República no 
Distrito Federal (Pregão 01/2008). 
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A adoção do critério de julgamento pela maior oferta, em lances sucessivos, nada 
mais é que a adequada aplicação da lei ao caso concreto, ajustando-a à natureza 
do objeto do certame, restando assegurada a escolha da proposta mais vantajosa 
que, conjuntamente com a isonomia de todos os interessados, constituem as 
finalidades primeiras de todo procedimento licitatório. 

Para a concretização dos imperativos constitucionais da isonomia e da 
melhor proposta para a Administração, a Infraero deve evoluir dos pregões 
presenciais, para a modalidade totalmente eletrônica, que dispensa a 
participação física e o contrato entre os interessados. (TCU, Acórdão 

478/2016-Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer, data da sessão: 02/03/2016). 

 

No julgado supracitado, ao acolher as razões apresentadas pelo Relator, o TCU 
decidiu nos seguintes termos: 

Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 
Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da presente Representação, uma vez preenchidos os requisitos de 
admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento 
Interno/TCU, para, no mérito, considera-la procedente; 

(...) 

9.6. determinar ao 23º Batalhão de Caçadores do Exército/CE que se abstenha 
de prorrogar o contrato firmado com a empresa Mateus e Mesquita Mota-ME, em 
decorrência do Convite n. 03/2014, e que, em futuro certame que, porventura, 
venha a realizar com o mesmo objeto, adote a modalidade pregão, em 
consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Contas. 

 

Assentado o entendimento de que o pregão deve ser o procedimento licitatório 
adotado na concessão comum de uso de bem público, segue-se na análise referente à 
ordem cronológica da autorização legislativa e da avaliação, se prévias ao contrato ou 
ao próprio procedimento licitatório da concessão. 

Quanto à indagação retrocitada, verifica-se que a Unidade Técnica propôs resposta 
que abarca a questão, porém acrescentou entendimento a respeito da abrangência da 
lei autorizativa da alienação de imóveis, se genérica ou específica. Quanto a esse 
aspecto, em observância ao princípio da demanda, o Ministério Público de Contas 
entende que a resposta à consulta deve ser restrita ao questionamento formulado, qual 
seja, a definição da ordem cronológica a ser observada para a obtenção de autorização 
legislativa e realização de avaliação prévia. 

No que concerne estritamente ao questionamento veiculado pelo consulente, o 
Ministério Público de Contas converge com a proposta da Unidade Técnica, no sentido 
de que a autorização legislativa e a avaliação prévia devem preceder ao certame 
licitatório e não ao contrato. 

Na esteira do quanto consignado pela Especializada, cabe registrar que a 
autorização legislativa e a avaliação devem preceder ao próprio processo licitatório, pois 
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são etapas essenciais para a delimitação e caracterização do próprio objeto a ser 
licitado. Acrescenta-se que caracterizaria ato antieconômico o dispêndio de recursos e 
de força de trabalho para a realização de licitação sujeita à ulterior deliberação do Poder 
Legislativo, já que, caso não validada pelo legislativo a licitação já realizada, a situação 
ensejaria a deflagração de novo processo licitatório. 

Cumpre ressaltar que autorização legislativa prévia confere legitimidade para que a 
Administração Pública conceda ao particular o uso privativo do bem público. A respeito 
do tema, apresenta-se oportuna a seguinte lição doutrinária, in litteris: 

As exigências constantes desses dispositivos têm fundamento constitucional: a 
licitação para alienações de bens públicos está prevista no art. 37, XXI, da Carta; 
a avaliação é decorrência lógica da necessidade de licitação, já que o certame é 
realizado, como visto, pelo tipo maior oferta; e a autorização legislativa encontra 
fundamento nos arts. 48, V, e 49, XVII, do texto. Quanto à presença do interesse 
público devidamente justificado (Lei nº 8.666/93, art. 17, caput), trata-se de 
requisito obrigatório de todo ato da Administração: esta deve sempre direcionar 
sua atuação para a busca do bem comum. A justificativa também pode ser 
entendida, aqui, como sinônimo de motivação, que, como visto, deve acompanhar 
a edição de todo ato administrativo. 

A imposição de prévia autorização legislativa para alienação de bens públicos (Lei 
nº 8.666/1993, art. 17, I), deve ser observada por Estados, Distrito Federal e 
Municípios, pois a Constituição Federal prevê que cabe ao Poder Legislativo 
dispor sobre bens do domínio público (art. 48, V) e aprovar, previamente, a 
alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e 
quinhentos hectares (art. 49, XVII). As atribuições do Poder Legislativo são regras 
que compõem a estrutura do Estado brasileiro e estão diretamente relacionadas 
com a relação entre os poderes da República. Assim, pelo princípio da simetria, 
devem ser, tanto quanto possível, objeto de reprodução simétrica nos textos das 
Constituições Estaduais.7 

 

No que se refere ao último questionamento, o Ministério Público de Contas corrobora 
a proposta apresentada pela Especializada para que seja respondido ao consulente pela 
possiblidade da concessão administrativa de uso e da concessão de direito real de uso 
para terrenos edificados ou não edificados, porquanto não há vedação legal a respeito. 

Ante o exposto, opina este órgão ministerial que o Pleno do TCM/GO responda ao 

Consulente que:  

a) a concessão do direito real de uso de bem público requer a realização de processo 

licitatório na modalidade concorrência, ressalvadas as hipóteses de licitação dispensada 

elencadas pelo art. 17, da Lei nº 8.666/93; 

                                                           
7 Comentários ao sistema legal brasileiro de licitações e contratos administrativos. Coordenação: Jessé 
Torres Pereira Júnior. São Paulo: NDJ, 2016, p.120. 
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b) a concessão administrativa de uso de bem público não deve ser promovida por 

meio da modalidade convite, vez que, para a celebração da referida espécie contratual, 

o pregão representa modalidade mais consentânea com os princípios legais e 

constitucionais; 

c) a concessão de direito real de uso para fins de moradia não requer a realização de 

prévio processo licitatório, por se tratar de ato administrativo vinculado, desde que 

preenchidos os requisitos estipulados pela Medida Provisória nº 2.220/2001; 

d) os requisitos da autorização legislativa e da avaliação prévia devem preceder à 

deflagração do certame licitatório; 

e) a concessão de uso privativo de imóvel público pode abarcar terrenos edificados 

ou não edificados, desde que atendidos os requisitos legais. 

10. É o Relatório. 

DA PROPOSTA DE DECISÃO 

 

I – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

11. Preliminarmente, verifica-se que o consulente atende aos seguintes 

requisitos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal: 

possui legitimidade ativa contida no previstos no inciso I do art. 199 do Regimento 

Interno deste Tribunal (Prefeito do Município de Cachoeira de Goiás); contém a 

indicação precisa do seu objeto; foi instruída com parecer técnico do órgão de 

assistência jurídica da autoridade consulente; e o objeto consultado esta 

compreendido no rol de competência deste Tribunal. 

12. Ademais, constata-se que a matéria consultada não possui nítido 

caráter de caso concreto, possuindo o devido grau de abstração, não incorrendo, 

portanto, na vedação do art. 200, segunda parte, do Regimento Interno desta Corte 

de Contas. 

13. Como bem debatido no Despacho n. 62/2019 desta relatoria, as 

dúvidas constantes nos itens 1 e 2 já se encontram respondidas nos Acórdãos 
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Consulta 10/14 e 20/11, cujos trechos seguem transcritos (e o inteiro teor pode ser 

consultado no site deste Tribunal de Contas mediante número dos respectivos 

processos: 05552/14 e 12115/11), não merecendo, portanto, ser conhecidos, 

conforme dispõe a Resolução Administrativa n. 00021/08, art. 1º, parágrafo único, 

inciso II, desta Corte de Contas: 

1. O município pode incluir os servidores municipais, que já tenham 

ingressado no cargo de assistente de Ensino (professores leigos) mediante 

concurso público e obtido a habilitação para o exercício da atividade de 

docente, no plano de carreira dos profissionais do magistério? 

 

Acórdão Consulta AC n.º 10/14: 

2. Conceituar o deslocamento vertical do servidor na carreira, 

independentemente da nomenclatura adotada nos Estatutos, a situação em 

que o servidor é alçado do cargo ou classe que ocupa atualmente para outro 

cargo ou classe, de maior grau de responsabilidade e maior complexidade de 

atribuições, após o transcurso de um lapso temporal, condicionado ou não ao 

implemento de uma condição funcional (merecimento, conclusão em curso, 

habilitação específica, etc.) 

3. Responder ao consulente o seguinte: 

3.1. É compatível com o ordenamento jurídico a movimentação vertical de 

servidor do magistério público (professor), dentro da mesma carreira a que 

pertence desde que: 

a) haja previsão expressa na legislação municipal; 

b) se trate de cargos pertencentes da mesma carreira, isto é, que guardem 

intrínseca similaridade entre os seguintes elementos: I) identidade substancial 

de atribuições; II) compatibilidade funcional; III) equivalência remuneratória; 

IV) equivalência de requisitos de admissão; 

3.2. Responder, também que: 
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a) A análise da movimentação vertical dos servidores na carreira implica na 

verificação da natureza jurídica dos institutos estão previstos na legislação 

municipal, independentemente do nome dado pelo legislador, se promoção, 

progressão ou acesso; 

b) É incompatível com o ordenamento jurídico a movimentação vertical de 

servidor do magistério público cujo cargo/classe de origem exija requisito de 

admissão nível médio, para outro cargo/classe que exija como requisito de 

admissão nível superior, por configurarem carreiras distintas; 

c) É incompatível com o ordenamento jurídico a movimentação vertical de 

servidor do magistério público caso o cargo de destino preveja duas formas 

de ingresso, por concurso público ou por promoção/progressão, ainda que a 

lei estabeleça estas duas espécies de provimento (originário ou derivado); 

d) É inadequada a ausência de carreiras distintas para os cargos de professor 

generalista e de professor especialista nos planos de cargos e carreira de 

professores; 

e) Será inadmissível, juridicamente, que um servidor investido no cargo de 

professor generalista (atuação na educação infantil e na primeira fase do 

ensino fundamental) obtenha o acesso ao cargo de professor especialista, 

com atuação na segunda fase do ensino fundamental ao apresentar o título 

de especialização, sob pena de caracterizar ascensão funcional vedada pela 

Constituição Federal de 1988; 

f) Durante a década da educação (23/12/1996 a 23/12/2007) era admissível, 

juridicamente, que os professores que ingressaram no serviço público em 

cargos de nível médio fossem ascendido a cargos, cujo requisito de 

provimento era a conclusão de curso de nível superior na área da educação, 

após a obtenção do respectivo título, seja pela conclusão de curso superior 

ou por treinamento em serviço, nos termos estabelecidos no §4º do Art. 87 da 

Lei n.º 9394/96. 

g) A revogação do §4º do art. 87 da Lei n.º 9394/96 não implica na 

restauração das situações existentes antes da sua vigência, por se tratar de 

norma temporária cujo objetivo consistia em delimitar um período para que as 

instituições de ensino se adequassem às novas regras estabelecidas pela 
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LDB, em especial, quanto à exigência mínima, para o exercício do 

“magistério”, concernente à conclusão do ensino superior.Grifo nosso. 

 

2. O município pode pagar aos Assistentes de Ensino o piso nacional do 

magistério público, nos termos da Lei Federal n.º 11.494/2007, como tem 

entendido o Tribunal de Justiça de Goiás? 

 

Acórdão AC n.º 20/11 

(...) TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros integrantes 

de seu Colegiado, à vista do exposto, por responder ao Consulente: 

a) é possível proceder ao pagamento do piso salarial fixado pela Lei n.° 

11.738/08 aos professores de nível médio; e, 

b) os cargos de professores de nível médio não devem ser extintos antes de 

sua vacância, sendo que os ocupantes destes cargos desempenharão suas 

funções na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino 

fundamental. 

(...). 

 

14. Os itens 3, 4 e 5, por sua vez, ainda não foram apreciados, razão pela 

qual essa relatoria manifesta-se pelo seu conhecimento, passando à análise 

meritória do feito. 

 

II – DO MÉRITO 

15. A consulta em análise versa sobre a concessão de uso de terrenos 

públicos, buscando esclarecer se a modalidade de licitação “carta convite” poderia 

ser utilizada para a realização de concessão de uso de terrenos públicos, o 
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momento em que deve ser realizada a autorização legislativa e a avaliação e se 

pode ser concedida concessão de terrenos não edificados.  

16. Em análise aos autos, esta relatoria verificou que a manifestação da 

Secretaria de Licitações e Contratos, emitida no Parecer n. 00005/19, e da 

Procuradoria de Contas, explanada no Parecer n. 5695/2019, convergem na maioria 

dos pontos e baseiam-se nos mesmos fundamentos legais. Passa-se a retomar 

alguns pontos, para fins de esclarecimento. 

17. Das referidas análises, destaca-se que o consulente fora omisso 

quanto ao tipo de concessão de uso sobre o qual se busca esclarecimentos. 

18. Sabe-se que concessão de uso é o gênero do qual decorrem duas 

espécies: concessão de direito real de uso e concessão de direito de uso (esta 

última também conhecida como concessão administrativa de uso). 

19. Acerca da primeira, concessão de direito real de uso, que confere ao 

concessionário direito real, transferível a terceiros, cujos fins foram previamente 

fixados na lei reguladora, não pairam dúvidas em relação à modalidade licitatória 

aplicável, uma vez que se encontra expressamente previsto na Lei de Licitações ser 

a concorrência (art. 23, §3º, Lei n. 8.666/93). 

20. Dentro desta espécie, como bem informado pelo Parquet de Contas, há 

uma exceção. Trata-se da concessão de direito real de uso para fins de moradia, 

para a qual, segundo disposto no inciso I do art. 17 da Lei 8.666/93, a licitação é 

dispensada. Encontra-se nas situações descritas nas alíneas “f”, “h” e “i” os casos de 

concessão de direito real de uso para fins de moradia, se respeitados os requisitos 

estabelecidos na Medida Provisória n. 2.220/2001. 

21. Na segunda espécie e, diga-se de passagem, menos complexa, a 

administração (concedente) apenas confere ao concessionário um direito pessoal, 
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intransferível a terceiros. Esta, todavia, não foi objeto de previsão na Lei Geral de 

Licitações. 

22. Apesar desta omissão, não há dúvidas acerca da necessidade de 

realização de procedimento licitatório para tal. Isto porque tanto a Constituição 

Federal, no art. 37, XXI, quanto a Lei de Licitações, em seu art. 2º, impõem a regra 

de licitar, inclusive no caso de concessões, objeto da presente consulta.  

23. Há quem defenda que não se trata de omissão, mas sim de regra de 

competência normativa, vez que “em matéria de uso de bens públicos, não há uma 

competência normativa reservada à União, nem mesmo para normas gerais”8. 

Assim, os estudos indicam que a fonte do direito, na concessão de uso, é sempre a 

legislação local, seja a legislação federal, específica do tema, para a União, seja a lei 

estadual para o Estado, seja a lei municipal para o Município9. 

24. Contudo, não há lei acerca do assunto publicada no Município de 

Cachoeira de Goiás cabendo, portanto, a aplicação da jurisprudência correlata ao 

assunto. 

25. Como bem mencionaram a Unidade Técnica e o Ministério Público de 

Contas, o TCU já se manifestou acerca dessa matéria. Além de entender ser o 

Pregão a modalidade a ser aplicada nos casos de concessão de uso de bem 

público, aquela Corte de Contas recomenda a sua utilização na forma eletrônica, 

reforçando ser esta a modalidade mais interessante e eficiente para a administração 

pública (Acórdãos n. 478/2016-Plenário e n. 919/2016-Plenário). 

                                                           
8 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessões. 1. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. 

9 RIGOLIN, Ivan Barbosa. Concessões, permissões, PPPs, RDC – Licitações menos comuns e seus editais 
– Segunda parte. Fórum de Contratação e Gestão Pública ‐ FCGP. Belo Horizonte, ano 12, n. 135, mar. 

2013. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=89098>. Acesso em: 23 out. 
2019. 
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26. Este também é o entendimento doutrinário. Veja-se os comentários de 

Andrade e Santana10 acerca da utilização do pregão para a realização de concessão 

de uso: 

É que a regra geral constante na Constituição da República (art. 37, XXI) está sendo 
respeitada, satisfeita, tornada viva. Note-se que o exercício hermenêutico é para 
permitir que se realize um procedimento licitatório que é mais ágil, e que melhor 
satisfaz aos interesses da administração. 

Neste ponto se alinha aos princípios da eficiência e da eficácia, tornando-se, por isso, 
procedimento oportuno, recomendado. Assim, não somente o dever constitucional de 
licitar, mas também o de agir com eficiência, adotando métodos eficazes na atividade 
administrativa, é levado em conta ao se adotar o pregão para a concessão 
administrativa de uso de bem público. 

 (grifo nosso) 

 

27. Ademais, a modalidade sobre a qual o consulente suscita dúvida de 

utilização, convite, já acumula críticas quanto ao não atendimento à publicidade e ao 

princípio da isonomia. Seguem os comentários de NIEBUHR (2015)11, acerca desta 

modalidade: 

Esse procedimento é bastante problemático, porque, em primeiro lugar, como a Lei 
não exige a publicação de resumo da carta-convite em jornal impresso, (...) não há a 
mais tênue garantia de publicidade. 

(...) 

Tal perspectiva da espaço e facilita a corrupção, a imoralidade e todo tipo de 
negociata em contratos administrativos cuja licitação seja realizada sob égide da 
modalidade convite. Tudo porque, se não há controle no que atine à publicidade da 
carta-convite, o agente administrativo, mal intencionado, que não a coloca 
devidamente no quadro de avisos, tem ampla liberdade para escolher o vencedor da 
licitação, acertando previamente com ele o que bem ou mal quiser. 

Outrossim, o procedimento da modalidade convite fere de morte também o princípio 
da isonomia, haja vista que três pretensos interessados recebem cartas-convite em 

                                                           
10 ANDRADE, Fernanda Alves. SANTANA, Jair Eduardo. A concessão de uso de bem público e o pregão: 
compatibilidade entre o objeto e a modalidade de licitação. Fórum de Contratação e Gestão Pública ‐ 
FCGP. Belo Horizonte, ano 10, n. 118, out. 2011. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=75560>. Acesso em: 21 out. 2019. 

11 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 4 ed. Belo horizonte: Fórum, 

2015. 
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suas próprias sedes, convidando-os a participar da licitação, enquanto, por outro lado, 
outros tantos possíveis interessados, merecedores do mesmo tratamento por força do 
referido princípio, nem sequer têm condições razoáveis de tomar ciência da 
existência da licitação pública. (...) Pois bem, se alguns sabem da existência do 
convite, porque recebem as respectivas cartas em suas próprias sedes, e se outros 
nem sequer têm condições razoáveis de tomar ciência dele, notadamente se constata 
tratamento desigual, ofensivo ao princípio da isonomia. 

(grifo nosso) 

 

28. Além disso, o mencionado autor, acompanhando jurisprudência do 

TCU, defende que a não adoção do pregão nos casos em que ele seja cabível 

reclama motivação expressa: 

(...) se a modalidade pregão é, em regra, reconhecidamente mais vantajosa do que 
as da Lei n. 8.666/93, ela somente poderá ser preterida diante de razões 
subsistentes, cujo teor evidencie que o uso dela importaria alguma espécie de 
inconveniência para o interesse público. Em caso contrário, não havendo elemento 
que implique reconhecer qualquer inconveniência com o uso da modalidade pregão, 
então, por ser a priori a mais vantajosa, ela deverá ser utilizada em detrimento das 

modalidades tradicionais da Lei n. 8.666/93. 

29. Portanto, clara a preponderância ao Pregão em detrimento do Convite, 

devendo o primeiro ser utilizado nos casos de concessão de bem público. 

30. Quanto à questão relacionada à ordem cronológica da autorização 

legislativa e da avaliação, se prévias ao ‘contrato’ ou ao próprio procedimento 

licitatório de concessão, certo é que devem ser realizadas anteriormente à licitação, 

conforme sugestão da Especializada acompanhada pelo Ministério Público de 

Contas. 

31. Ora, não há qualquer lógica em realizar tais exigências posteriormente 

ao trâmite do procedimento licitatório. Isto porque uma delas é autorizativa, logo, 

sem sua existência impossível que a concessão se complete. Assim, quaisquer 

gastos que viessem a ser dispendidos num procedimento que não obtivesse 

autorização legislativa seriam considerados prejuízo ao erário – sendo que os atos 

realizados seriam nulos diante da ausência de um requisito de validade do ato. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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32. A outra exigência, por sua vez, retorna informações indispensáveis à 

correta e perfeita confecção do edital, seja do pregão, seja da concorrência, e seu 

respectivo termo de referência. A omissão destas informações pode levar a uma 

licitação ilegal, já pode ocorrer de ser licitada a concessão de uso de imóvel de valor 

enquanto sua avaliação é de valor superior. Nesta hipótese, poderia o Município 

receber mais pela concessão, incidindo em renúncia de receita, segundo a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

33. Assim, não há dúvidas de que essas exigências devem ser realizadas 

antes do procedimento licitatório.  

34. Ainda nesta questão, observa-se pequena divergência entre as 

manifestações: enquanto a Unidade Técnica entende necessário esclarecer o tipo 

de autorização legal, se genérica ou específica, o Parquet de Contas entende que tal 

dúvida não merece ser respondida, em observância ao Princípio da Demanda. 

35. No entanto, apesar de ausente na inicial, verifica-se que tal dúvida 

compõe os questionamentos abordados no Parecer Jurídico apresentado pelo 

Município. Sendo assim, identificada a dúvida durante a apreciação da consulta, e 

sendo ela relevante, a Relatoria acompanha a Unidade Técnica para fazer constar 

na decisão desta consulta que, ausente previsão legal que exija autorização de lei 

específica, é admissível a autorização genérica (discriminando os imóveis ou áreas a 

serem utilizadas por particulares) para as concessões administrativas de uso. 

36. Para tal, necessário ampliar a questão para: 

 “Qual a ordem cronológica da autorização legislativa e da avaliação, 
prévia ao ‘contrato’, ou ao próprio procedimento licitatório de 
concessão? A autorização legal deve ser específica ou poderá ser 
genérica?” 
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37. Sobre a questão pertinente ao tipo de imóvel a ter o uso concedido, se 

edificados ou não, reforça a doutrina: 

 

O poder público, muitas vezes a pedido ou por provocação da iniciativa privada 

interessada, pode outorgar concessão administrativa do uso, ou da utilização 

particular, de bens públicos, quase sempre imóveis, mas que sem embargo também 

podem ser móveis, e que se imóveis podem ser terrenos nus ou edificações, ou 

terrenos com edificações. (RIGOLIN, 201312) 

(grifo nosso) 

A concessão de uso pode ter por objeto bens de uso comum, de uso especial ou 

bens dominicais. Exemplo da primeira hipótese é a concessão de uso de vias 

públicas para implantação de mobiliário urbano. Da segunda, poderia citar a 

concessão de um estádio de futebol já edificado ou de um museu público. E, no 

terceiro caso, poderia mencionar a concessão de terras para agricultura. (MARQUES 

NETO, 201513) 

(grifo nosso) 

 

38. Assim, em concordância com a Especializada e o Ministério Público de 

Contas, a relatoria entende que a concessão de uso de imóvel público pode abarcar 

terrenos edificados ou não edificados, desde que atendido os requisitos legais 

39. Diante de todo o exposto, amparado na fundamentação supra, 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. 

                                                           
12 RIGOLIN, Ivan Barbosa. Concessões, permissões, PPPs, RDC – Licitações menos comuns e seus 
editais – Segunda parte. Fórum de Contratação e Gestão Pública ‐ FCGP. Belo Horizonte, ano 12, n. 135, 

mar. 2013. ar. 2013. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=89098>. 
Acesso em: 23 out. 2019. 

13 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessões. 1. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. 
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40. 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 4 de novembro de 2019.  

 

Vasco C. A. Jambo 

Conselheiro Substituto – relator  
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