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Francisco Xavier Soares <juridico@camaraitapoa.sc.gov.br>

Fwd: Solicitação de Parecer 
1 mensagem

Rafael Eduardo de Oliveira <eduardo@camaraitapoa.sc.gov.br> 26 de novembro de 2018 11:22
Para: José Antonio Stoklosa <vereadorsgtstoklosa@camaraitapoa.sc.gov.br>, José Maria Caldeira
<vereadorcaldeira@camaraitapoa.sc.gov.br>, Janayna Gomes Silvino <vereadorajanayna@camaraitapoa.sc.gov.br>, Ezequiel de
Andrade <vereadorezequiel@camaraitapoa.sc.gov.br>, Geraldo Rene Behlau Weber <vereadorgeraldo@camaraitapoa.sc.gov.br>,
Thomaz William Palma Sohn <vereadorthomaz@camaraitapoa.sc.gov.br>, Osni Ocker <vereadorosni@camaraitapoa.sc.gov.br>,
Joarez Antônio Santin <vereadorbarracao@camaraitapoa.sc.gov.br>, Jeferson Rubens Garcia
<vereadorjefinho@camaraitapoa.sc.gov.br>, Francisco Xavier Soares <juridico@camaraitapoa.sc.gov.br>, Francisco Soares
<francisco@camaraitapoa.sc.gov.br>

 
 
---------- Forwarded message --------- 
From: juridico@uvesc.org.br <juridico@uvesc.org.br> 
Date: seg, 26 de nov de 2018 às 11:19 
Subject: re: Solicitação de Parecer 
To: Rafael Eduardo de Oliveira <eduardo@camaraitapoa.sc.gov.br> 
 
 

Texto interessante sobre o assunto:

Fonte: http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=15707

Vedação à participação de parentes no processo licitatório
Fabricio Ricelli Lopes Vidal

".........................................

6. ANÁLISE DA QUESTÃO DE PARENTESCO NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS À LUZ DOS TRIBUNAIS

Os Tribunais Superiores têm inclinado a aceitar a posição de BULOS (2008), entendendo que o artigo 9º da Lei de Licitações, é taxativo ao
apresentar o rol de impedimentos em participar do processo licitatório, e pelo princípio da legalidade a administração só pode fazer o que a
lei determina, a não ser que haja comprovada fraude ao processo licitatório.

Não basta que a simples relação de parentesco seja óbice em participar do processo licitatório, uma vez que haveria ofensa ao fundamento
constitucional dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa por impor ao licitante proibição de participar do processo por ser parente
do gestor. (BULOS, 2008)

Nesse sentido o Resp 1245765 do STJ.

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARTA-CONVITE. MODALIDADE DE LICITAÇÃO INADEQUADA. LICITANTE
VENCEDORA. QUADRO SOCIETÁRIO. FILHA DO PREFEITO. VIOLAÇÃO AO ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. CARACTERIZAÇÃO.
PREJUÍZO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE.

1. Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de ex-Prefeito e de sociedades empresárias (postos
de gasolina) em razão da contratação

alegadamente ilegal dos referidos postos pela Municipalidade. A ação é fundada no art. 11 da Lei n. 8.429/92.(...)

7. Não há como afastar a conclusão da origem no sentido de que, isoladamente, o simples fato de a filha do Prefeito compor o quadro
societário de uma das empresas vencedora da licitação não constitui ato de improbidade administrativa.

8. Ocorre que, na hipótese dos autos, este não é um dado isolado. Ao contrário, a perícia - conforme consignado no próprio acórdão
recorrido - deixou consignado que a modalidade de licitação escolhida (carta-convite) era inadequada para promover a contratação
pretendida, em razão do valor do objeto licitado.

9. Daí porque o que se tem, no caso concreto, não é a formulação, pelo Parquet estadual, de uma proposta de condenação por
improbidade administrativa com fundamento único e exclusivo na relação de parentesco entre o contratante e o quadro societário da
empresa contratada. (...)

11. Na verdade, na hipótese em exame - lembre-se: já se adotando a melhor versão dos fatos para os recorridos -, o que se observa são
vários elementos que, soltos, de per se, não configurariam em tese improbidade administrativa, mas que, somados, foram um panorama
configurador de desconsideração do princípio da legalidade e da moralidade administrativa, atraindo a incidência do art. 11 da Lei n.
8.429/92.

12. O fato de a filha do Prefeito compor uma sociedade contratada com base em licitação inadequada, por vícios na escolha de modalidade,
são circunstâncias objetivas (declaradas no acórdão recorrido) que induzem à configuração do elemento subjetivo doloso, bastante para,
junto com os outros elementos exigidos pelo art. 11 da LIA, atrair-lhe a incidência.(...)

14. Recurso especial provido.” (original sem grifo)
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No julgado citado, o simples fato da filha do prefeito fazer parte da sociedade empresária vencedora do certame, não foi por si só óbice à
participação do processo licitatório, mas a análise dos elementos do fato em concreto, somados, configurou ofensa aos princípios da
legalidade e moralidade administrativa, com o fracionamento indevido do objeto licitado, favorecimentos pessoais e modalidade de licitação
inadequada.

Na consulta n. 862.735, Rel. Cons. Sebastião Helvecio do TCE/MG, de abril de 2012, corroborou com o entendimento que não há
impedimento legal à participação de parentes do gestor no processo licitatório, mas orientou que fique bem demonstrado que não houve
ofensas aos princípios da moralidade, isonomia, impessoalidade e maior competitividade, para que não haja questionamento de conduta
nociva à condução do certame.

“Contratação de parentes de prefeito mediante procedimento licitatório Trata-se de consulta indagando acerca da possibilidade de Município
contratar, mediante procedimento licitatório, parentes do prefeito, em linha reta ou colateral e, por afinidade, até o terceiro grau. Em seu
parecer, o relator, Cons. Sebastião Helvecio, informou, inicialmente, que o Tribunal Pleno consignou, nas respostas às Consultas n.
646.988, 448.548, 162.259 e 113.730, não existir óbice legal para a contratação, por meio de processo licitatório, de parentes de servidores
ou de agentes políticos, desde que observados, estritamente, os princípios da Administração Pública e as regras dispostas na Lei 8.666/93.
Aduziu que as ações dos gestores públicos devem buscar atender aos princípios norteadores da atividade administrativa e da proteção à
isonomia. (...) Advertiu que, admitir-se, em tese, a inexistência, na Lei 8.666/93, de dispositivo que impeça a participação de parentes
próximos de servidores ou agentes políticos em procedimentos licitatórios, não confere ao gestor público ampla liberdade nas contratações,
devendo este observar atentamente os princípios norteadores da Administração Pública, sobretudo os da moralidade, isonomia,
impessoalidade e competitividade, visando, com isso, uma atuação administrativa voltada à satisfação de interesses supraindividuais.
Orientou que, na hipótese de as pessoas com o parentesco aventado acorrerem às licitações, o administrador deve demonstrar, no
certame, ter promovido a maior competitividade possível, a partir da mais cuidadosa e detalhada demonstração de lisura. Por todo o
exposto, concluiu que, embora seja possível, em tese, a contratação de parentes próximos de servidores ou agentes políticos, por meio da
participação em procedimento licitatório, a hipótese não prescinde da observância dos princípios da moralidade, isonomia, impessoalidade
e da maior competitividade possível, sendo recomendável que, nessa espécie de contratação, o gestor demonstre, nos autos do
procedimento licitatório, de forma consistente, que foram respeitados os aludidos princípios, de modo a se afastarem possíveis
questionamentos sobre a ocorrência de influências nocivas na condução dos certames. O parecer foi aprovado por unanimidade”. (original
sem grifo)

Referido Conselheiro, do Tribunal de Contas Mineiro, posiciona-se fundamentado no princípio da legalidade, entendendo que não há
proibição expressa na Lei de Licitação, vedando a participação do licitante parental, apesar de sua preocupação em ofensa aos princípios
da referida lei.

Já o Tribunal de Contas da União - TCU tem se posicionado que a relação parental entre licitantes e gestores fere o artigo 9º, caput, incisos
I e III, e § 3º, da Lei 8.666/93, ao realizar uma intepretação extensiva, conjugando com os princípios constitucionais, tal decisão foi acolhida
no Acórdão n. 607/2011.

“(...) contratação da empresa Square Construtora Ltda., de propriedade de Alessandro Silva Bitencourt, sobrinho do então prefeito, Sr.
Antônio Bitencourt, para a construção de rede coletora de esgoto sanitário no município de Marataízes/ES, configurando-se conflito de
interesse, em afronta ao art. 9º, caput, incisos I e III, e § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993, além dos princípios constitucionais da moralidade,
impessoalidade e isonomia, com indícios de direcionamento do certame, conforme apurações encaminhadas pela Câmara Municipal, nos
termos do Parecer Especial da CPI (fls. 153/156).(...)

Assevero que a irregularidade verificada (...) afronta os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade que devem orientar a
atuação da Administração Pública e, mesmo que a Lei nº 8.666, de 1993, não possua dispositivo vedando expressamente a participação de
parentes em licitações em que o servidor público atue na condição de autoridade responsável pela homologação do certame, vê-se que foi
essa a intenção axiológica do legislador ao estabelecer o art. 9º dessa Lei, em especial nos §§ 3º e 4º, vedando a prática de conflito de
interesse nas licitações públicas, ainda mais em casos como o ora apreciado em que se promoveu a contratação de empresa do sobrinho
do prefeito mediante convite em que apenas essa empresa compareceu ao certame.”

Embora os Ministros do TCU tenham alargado o rol do artigo 9º, ante a omissão legislativa e em consonância com os princípios
constitucionais da moralidade, impessoalidade e isonomia, para incluir a relação de parentesco, no caso analisado teve outras situações
que somadas apontavam para uma licitação fraudulenta, como afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ausência de
justificativa para a inobservância do número mínimo de três propostas aptas à seleção na modalidade convite, e ausência de orçamento
estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, conforme dispõe o art. 40, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

A posição do TCU, firma-se na doutrina de JUSTEN FILHO (2009), que entende que o artigo 9º é exemplificativo.

“Não podem participar da licitação, ainda que tal não seja explicitamente indicado no ato convocatório, aqueles que, por sua situação
subjetiva, estejam em condições de frustrar o cunho competitivo do certame. Estão abrangidas as hipóteses do art. 9º, da Lei 8.666/93, mas
não apenas elas. Todo aquele que, por alguma via, tiver acesso a informações privilegiadas não poderá participar do certame, ainda
quando não se vincule formalmente à Administração.

Aplica-se o princípio da moralidade, sem viabilidade de determinações precisas, rigorosas e exaustivas. Até é possível o ato convocatório
conter cláusula genérica, mas a ausência de explícita previsão não será obstáculo à incidência de vedações derivadas dos princípios
jurídicos fundamentais”. (original sem grifo)

Para JUSTEN FILHO, se a restrição for necessária para atender ao interesse coletivo nenhuma irregularidade existirá em sua previsão,
sendo assim, se a vedação à participação de licitante parente do gestor, irá atender ao interesse da moralidade pública, isonomia entre os
licitantes e impessoalidade na escolha do vencedor do certame, será perfeitamente admissível.

A preocupação desse autor,  funda-se no fato de que a potencialidade do dano advinda dessa relação pessoal entre os envolvidos na
licitação, seria suficiente para o afastamento preventivo do licitante parental, a fim de garantir a competitividade e evitar benefícios
indevidos.

Entendimento ousado, mas que amparado na própria Lei 8.666/93.

“Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não
devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.

§ 1o É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que
indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes”. (sem grifo no original)

....................................................
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Por fim, duas vertentes se apresentam no mundo jurídico sobre a vedação a relação de parentesco no processo licitatório, uma que é
contrária, invocando que não há lei que proíba, pois o artigo 9º, da Lei de Licitação, que versa sobre os impedimentos, não contempla tal
situação, e deve ser lida de forma taxativa, e o administrador deve estar adstrito ao que a lei determina ou autoriza, pelo princípio da
legalidade.

A corrente mais audaciosa, encampada por JUSTEN FILHO e pelo Tribunal de Contas da União, entendem  que o referido artigo é
exemplificativo, e deve se lido à luz dos demais princípios, como o da moralidade pública, isonomia e impessoalidade, podendo assim
impedir a participação de parente de gestor público se entender que esses princípios estão sendo violados. Ressaltando que é de bom
alvitre que haja motivação nos atos do administrador, como garantia de legalidade, tanto em relação ao administrado quanto à Própria
Administração, conforme assevera DI PIETRO (2012).

......................................."

Portanto, há duas correntes e a defendida pelo TCU é no sentido de não poder participar, ou seja, impedir a participação de parente de
gestor público no processo licitatório. A corrente mais audaciosa, encampada por JUSTEN FILHO e pelo Tribunal de Contas da União,
entendem  que o referido artigo é exemplificativo, e deve se lido à luz dos demais princípios, como o da moralidade pública, isonomia e
impessoalidade, podendo assim impedir a participação de parente de gestor público se entender que esses princípios estão sendo violados.

 
Cumpre esclarecer que todo o exposto trata-se de um parecer opinativo, ou seja, tem caráter técnico-opinativo. O renomado doutrinador
HELY LOPES MEIRELLES, em sua incontestável obra Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, ensina:
“O parecer tem caráter meramente opinativo, não vinculando a Administração ou os particulares à sua motivação ou conclusões,......”
 
E para culminar com tal entendimento, o Supremo Tribunal Federal, de forma específica, já expôs a sua posição a respeito, verbis:
 
“O parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato administrativo. Nada mais é do que a opinião
emitida pelo operador do direito, opinião técnico-jurídica, que orientará o administrador na tomada da decisão, na prática do ato
administrativo, que se constitui na execução ex officio da lei. Na oportunidade do julgamento, porquanto envolvido na espécie simples
parecer, ou seja, ato opinativo que poderia ser, ou não, considerado pelo administrador".
 
É nossa opinião, salvo melhor juízo.
 
Kafka & Rengel Advocacia e Consultoria Jurídica
Assessoria Jurídica da UVESC

 

 

 
 
 

Alcance de data: "Rafael Eduardo de Oliveira" <eduardo@camaraitapoa.sc.gov.br> 
Enviado: quarta-feira, 14 de novembro de 2018 08:41 
Para: "Secretaria Uvesc" <secretaria@uvesc.org.br>, juridico@uvesc.org.br, "Jeferson Rubens Garcia"
<vereadorjefinho@camaraitapoa.sc.gov.br> 
Assunto: Solicitação de Parecer
 
Bom dia, a pedido do Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Câmara Municipal de Itapoá/SC,

Senhor Jeferson Rubens Garcia, venho através deste solicitar um Parecer Jurídico referente a constitucionalidade de

parentes de agentes políticos participarem de Concessão Pública através de Licitação, tal parecer se faz necessário com a

máxima urgência, devido um parlamentar ter apresentado uma emenda verbal ao artigo 8º do projeto de lei anexo,

vedando parentes de agentes políticos de participarem de tal concorrência.     

 
--
Att:
Rafael Eduardo de Oliveira
Diretor Legislativo
Câmara Municipal de Itapoá/SC
 
 
--  
Att:
Rafael Eduardo de Oliveira
Diretor Legislativo
Câmara Municipal de Itapoá/SC
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