
DA PROCURARIA JURÍDICA

Administração Pública municipal – Proposta de Emenda à Lei
Orgânica Municipal, que “dá nova redação ao § 1º, do art. 112,
da  Lei  Orgânica  do  Município  de  Jaboticabal,  e  dá  outras
providências”  –  Art.  17,  caput  e  inc.  I,  da  Lei  nº  8.666/93:
normas de caráter geral – Criação de hipótese de dispensa de
licitação pela Lei Orgânica Municipal – Posição doutrinária –
Inconstitucionalidade  Interpretação  questionada  no  Supremo
Tribunal  Federal  em  sede  da  ADIn.  nº  927-3,  ainda  sem
julgamento definitivo – Considerações.

Foi solicitado a esta Procuradoria a emissão
de  parecer  acerca  do  projeto  de  emenda  à  lei  orgânica  do
Município,  visando  analisá-la  sob  o  crivo  da  legalidade  e
constitucionalidade.

Em análise jurídica ao que me foi proposto
verifiquei  inicialmente  que,  o  projeto  de  lei  em  tela  não  é  de
competência  municipal,  do  que  se  conclui  por  sua
inconstitucionalidade.

Frise-se  que  a  municipalidade  pode  editar
sua própria legislação de licitações e contratos administrativos para
vigorar  em  seus  respectivos  âmbitos,  bem  como,  conforme
observado  no  caso  concreto,  no  bojo  de  sua  Lei  Orgânica
Municipal. Entretanto, subordina-se ao regime da Lei nº 8.666/93 no
que diz respeito às normas gerais, não podendo, neste sentido, sua
legislação dispor  de forma diferente,  a final,  a  competência para
editar tais normas é privativa da União, nos termos do art. 22, inc.
XXVII, da CF/88, que, por oportuno, peço vênia para transcrever:



“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

…...........................................................................................

XXVII  –  normas  gerais  de  licitação  e  contratação,  em todas  as
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e
fundacionais  da  União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e
sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III;”. 

Neste  sentido,  aliás,  dispõe  Marçal  Justen
Filho, in verbis: “Logo, apenas as ‘normas gerais’ são de obrigatória
observância  para  as  demais  esferas  de  governo,  que  ficam
liberadas  para  regular  diversamente  o  restante,  exercendo
competência  legislativa  irredutível  para  dispor  das  normas
específicas” (cf.  in  Comentários  à  Lei  de  Licitações  e  Contratos
Administrativos, 15ª ed., Dialética, São Paulo, 2012, p. 17).

E adiante, o mesmo autor acrescenta: “O art.
17 veicula duas espécies de normas. Há aquelas que são gerais e,
por  isso,  vinculam  a  todas  as  órbitas  federativas.  Mas  também
existem normas  não  gerais,  que  dispõem apenas  no  âmbito  da
União.  (…)  São  normas  gerais  aquelas  que  dispõem  sobre  a
contratação  direta  e  sem  licitação,  tal  como  as  pertinentes  à
formalização  e  ao  regime  jurídico  dos  contratos  e  atos
administrativos. 

Assim, cabe aos Estados, Distrito Federal e
Municípios a autonomia para dispor sobre a doação de seus bens.
Mas o regime jurídico da doação, as hipóteses de contratação direta
(sem  licitação)  e  as  regras  de  forma  da  contratação  seguem  o
disposto nas normas gerais editadas pela União” (cf. Marçal Justen
Filho, in ob. cit., pp. 257 e 258).



Desta  forma,  s,m,j.,  é  de  meu  modesto
entendimento que o Município não poderá incluir nova hipótese de
dispensa  de  licitação  –  tal  qual  verificado  no  projeto  de  lei  em
análise – para além das normas gerais já fixadas no art. 17, inc. I,
da Lei de Licitações, sob pena de usurpar a competência da União
para fixar tal natureza de normas. 

Há que se alertar, contudo, que tal temática
reveste-se  de  considerável  polêmica,  tendo  sido  a  interpretação
acima  sustentada  objeto  de  questionamento  perante  o  Supremo
Tribunal Federal, por meio da ADIn. nº 927-3, cuja tese sustenta a
possibilidade  de  os  Estados  e  Municípios  legislarem  sobre  a
alienação (em sentido amplo)  direta sem licitação de seus bens,
sejam eles móveis ou imóveis, sob pena de violação ao princípio
federativo e abalo aos alicerces do instituto da propriedade. 

Destaca-se,  todavia,  que  a  ADIn.  nº  927-3
ainda não foi julgada definitivamente. Foi deferida, contudo, medida
liminar suspendendo a aplicação de alguns de seus dispositivos a
outras órbitas federativas,  o que nos leva a crer  que o eg.  STF
tende a acolher a tese sustentada nesta ADIn. De todo o modo,
tendo  em  vista  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  ainda  não  se
manifestou  definitivamente  a  respeito  do  tema,  parece-nos  que
eventual criação de hipótese de dispensa para a alienação de bens
imóveis, tal como observado no caso em tela, estará, ao menos, em
tese, e em princípio, eivada de inconstitucionalidade. 

Portanto,  em razão do exposto,  deflagra-se
um vício material na propositura em apreço, o que obsta seu regular
processamento, dada sua inconstitucionalidade.



Fica prejudicada, ante o exposto,  a análise
da iniciativa da presente proposta legal.

Assim, por fim, essas são as considerações
acerca do presente projeto de emenda a Lei Orgânica do Município
de Jaboticabal/SP.

Jaboticabal/SP, 20 de Abril de 2015. 


