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Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Lúdio Cabral

Modifica o art. 2° do Projeto de Lei n° 210/2022, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 2º Aplica-se o disposto nesta Lei a:

I - alienação de bens;

II - compras;

III - locações;

IV - serviços;

V - bens e serviços de informática e automação; e

VI -  obras e serviços de engenharia.

JUSTIFICATIVA

O artigo 2° do Projeto de Lei n° 210/2022, traz a seguinte previsão:

Art. 2º Aplica-se o disposto nesta Lei a:

I - alienação de bens;

II - compras;

III - locações;

IV - serviços, inclusive os de publicidade ou propaganda;

V - bens e serviços de informática e automação; e

VI -  obras e serviços de engenharia.
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Neste contexto, a presente emenda modificativa ao Projeto de Lei n° 210/2022, visa alterar a referida
propositura, especificamente para excluir a palavra: "inclusive os de publicidade e propaganda" do artigo 2º
que traz a abrangência do Projeto de Lei Estadual, por tal situação se configurar em vício de
inconstitucionalidade formal.

Isso, por que, como se sabe, nos termos do inciso XXVII do Art. 22 da Constituição Federal, é de
competência privativa da União legislar sobre normas gerais de licitação, cabendo aos Estados a
competência suplementar(§2º, do art. 24), senão vejamos:

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;

 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

(...)

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.

No ordenamento jurídico pátrio, ainda vigora, em parte, a Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos
de nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, que será revogada e substituída a partir de 01/01/2023 por
determinação expressa do disposto no inciso II do art. 193 da Lei n° 14.133 de 01 de abril de 2.021 (nova lei
de licitações e contratos), que traz as seguintes disposições:

Art. 193. Revogam-se:

I - os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;

II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, após decorridos 2
(dois) anos da publicação oficial desta Lei.

Apesar disso, a disposição expressa de que a nova lei de licitações entre em vigor apenas em 01/04/2023, é,
de certa forma relativizada pela exceção contida no art. 191, do mesmo diploma legal, que facultou à
Administração Pública, até o decurso do trazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, optar entre licitar e
contratar de acordo com a nova (14.133/2021) ou a velha (8.666/1993) lei de licitações, senão vejamos:

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá
ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação
direta, vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido inciso. 
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Nesta esteira, importante registrar, que o Art. 2º do Projeto de Lei n° 210/2022, traz dispositivos bem
similares ao disposto no art. 2º da Lei Fedetal n° 14.133/2022, conforme quadro comparativo, abaixo
transcrito: que traz a seguinte disposição:

 

Projeto de Lei n° 210/2022 Lei n° 14.133/2021
Art. 2º Aplica-se o disposto nesta Lei a:
I - alienação de bens;
II - compras;
III - locações;
IV - serviços, inclusive os de publicidade ou propaganda;
V - bens e serviços de informática e automação; e
VI -  obras e serviços de engenharia.
 

Art. 2º Esta Lei aplica-se a:
I - alienação e concessão de direito real de uso de bens;
II - compra, inclusive por encomenda;
III - locação;
IV - concessão e permissão de uso de bens públicos;
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados;
VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia;
VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação.

Em que pese a similitude de ambos os dispositivos, a propositura apresentada na propositura apresentada
pelo Poder Executivo, inovou, ao inserir no rol contendo os tipos de aquisições do qual ela se aplicará, os
serviços de publicidade ou propaganda.

Importante registrar que por determinação expressa do Art. 3º da Lei 14.133/2021, "Art. 3º Não se
subordinam ao regime desta Lei: I - (...). II - contratações sujeitas a normas previstas em legislação
própria.".

Neste sentido, as normas gerais para licitação e contratações públicas para serviços de publicidade
prestados por intermédio de agências de propaganda, já foram estabelecidas pela União por intermédio da
Lei Federal N° 12.232, de 29 de abril de 2010, que em seu art. 1° traz a seguinte previsão:

Art. 1º  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratações pela
administração pública de serviços de publicidade prestados necessariamente
por intermédio de agências de propaganda, no âmbito da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios. 

§ 1º  Subordinam-se ao disposto nesta Lei os órgãos do Poder Executivo,
Legislativo e Judiciário, as pessoas da administração indireta e todas as
entidades controladas direta ou indiretamente pelos entes referidos no caput 
deste artigo. 

§ 2º  As Leis n° 4.680, de 18 de julho de 1965, e 8.666 de 21 de junho de 1.993,
serão aplicadas aos procedimentos licitatórios e aos contratos regidos por
esta Lei, de forma complementar. 

Ademais, o §2° do Art. 1º acima transcrito é claro ao afirmar que a Lei 8.666/1993 se aplica subsidiariamente
aos serviços de publicidade e propaganda.

Não há dúvidas de que o estatuto constitucional brasileiro reconhece em favor de seus Estados-membros
autonomia para criar direito em matéria de licitações e contratos, o que independe de autorização formal da
União. Todavia, esta autonomia não é incondicionada, devendo ser exercida apenas para a suplementação
das normas gerais expedidas pela União, que, no caso, encontram-se previstas na Lei 12.232/2010.

Frisa-se, a União, no exercício de sua competência legislativa estabeleceu as regras gerais para licitações e
contratações de agências de publicidade,  Lei N° 12.232, de 29 de abril de 2010, que já estabeleceu quais os
procedimentos licitatórios próprios a serem adotados pelá Administração Pública Federal, Estadual ou
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Municipal.

Logo, a questão formal que se coloca, aqui, é saber se o Projeto de Lei n° 210/2022 dispõe a partir das
normas gerais sobre licitações para contratações de serviços de publicidade veiculadas pela federal Lei
12.232/2010 – e assim se ateve aos limites da competência estadual para dispor legislativamente no tema –
ou se, a pretexto de assim proceder, a lei estadual entrou a preceituar em substituição ao legislador nacional,
como se tivesse autoridade para recriar as condições normativas que só uma lei geral (proveniente da União)
poderia prever.

Por conseguinte, para se validar, a suplementação oferecida pelas leis locais em adendo às normas gerais
do ordenamento deve passar, pelo menos, por um teste constituído de duas etapas: (a) a identificação, em
face do modelo nacional concretamente estabelecido, das normas gerais do sistema; e a (b) verificação da
compatibilidade, direta e indireta, entre as normas gerais estabelecidas e as inovações fomentadas pelo
direito local.

In casu, a lei ora atacada definitivamente não transpõe o teste proposto, ao passo que as normas da união
Lei 12.232/2010 (artigos 5º ao 12) estabelecem procedimentos gerais a serem adotados, para a contratação
de agências de publicidade absolutamente incompatíveis e diversos da forma mais simplista e omissa
proposta no Projeto de Lei n° 210/2010 (Arts. 3º à 4º), se dissociando dos termos gerais contidos na norma
geral federal, para a contratação deste objeto.

Assim, considerando restar clarividente que matéria privativa da União, "normas gerais de licitação e
contratos", está sendo objeto de nova regulamentação pelo Poder Executivo Estadual, na medida em que,
altera significativamente as regras e procedimentos gerais já criados e definidos pela União, o que não pode
ser admitido, por flagrante invasão de competência legislativa.

Pelas razões expostas, tendo em vista a incompatibilidade da "adoção de contratação de serviços de
publicidade e propaganda" proposta Projeto de Lei n° 210/2022 (art. 2°, inciso IV,), mais "simplistas" e
incompatível com as normas gerais contidas na Lei 12.232/2010, solicito o apoio dos meus pares para a
aprovação da presente emenda modificativa, para corrigir tal situação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Março de 2022

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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