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PARECER Nº 1242/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0723/17. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Caio Miranda Carneiro, que 
estabelece critérios de desempate em certames licitatórios. 

O projeto visa permitir que a Administração Pública possa, facultativamente, inserir no 
edital licitatório critério de desempate em favor de empresas que adotem controles internos 
anticorrupção, ou seja, programas que visem evitar, durante a execução do contrato, práticas 
imorais como desvio de verbas públicas, fraudes contra a administração pública, atos de 
improbidade administrativa e outros que descreve. 

De forma resumida, a proposta tem a intenção de permitir ao administrador optar por 
empresas que demonstrem preocupação com a coisa pública em caso de empate, à guisa de 
incentivar essa prática entre os licitantes. 

Sob o aspecto jurídico, nada obsta a tramitação do projeto, eis que a propositura foi 
apresentada no regular exercício da competência legislativa desta Casa, espelhada nos artigos 
30, incisos I e II, da Constituição Federal; 13, incisos I e II, 37, caput, e 181, parágrafo único, 
todos da Lei Orgânica do Município. 

Oportuno ressaltar que o projeto não contém matéria que seja de exclusiva 
competência do Poder Executivo ou, ainda, que caracterize indevida ingerência em assuntos 
daquele Poder. Isso porque o projeto faculta à Administração Pública inserir critério de 
desempate baseado na adoção pelo licitante de programa de integridade em sua estrutura 
interna, não impondo a contratação propriamente dita. Portanto, a regra não fere o poder de 
discricionariedade da contratação. 

As palavras do ilustre Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello corroboram com clareza 
essa ideia: 

"Assim, a discricionariedade existe, por definição, única e tão somente para 
proporcionar em cada caso a escolha da providência ótima, isto é, daquela que realize 
superiormente o interesse público almejado pela lei aplicanda ... Esta esfera de decisão 
legítima compreende apenas e tão somente o campo dentro do qual ninguém poderá dizer com 
indisputável objetividade qual é a providência ótima, pois mais de uma seria igualmente 
defensável. Fora daí, não há discrição." (in Curso de Direito Administrativo, 20ª edição, 
Malheiros Editores, pág. 406). 

No caso em análise, importante a ponderação entre o princípio da separação dos 
Poderes - garantida com a reserva de iniciativa privativa das leis em determinadas situações - 
e os princípios ínsitos ao caput do art. 37 da Constituição da República, especialmente os 
princípios da moralidade e eficácia da administração pública. 

Nesse sentido, o Poder Público, em todas as suas esferas, vem estabelecendo 
inúmeras normas de aplicação nacional, todas voltadas a garantir o bom funcionamento do 
Estado e salvaguardar o interesse público. 

Dentre essas, há que se mencionar Lei Federal nº 8.429/92, Lei de Improbidade 
Administrativa - LIA, e a Lei Federal nº 8.429/92, que estabelece sanções para o agente público 
infrator, que consistem em ressarcimento integral do dano em caso de perda de cargo. 
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Resta claro, em vista do exposto, que o projeto de lei apresentado encontra-se apto à 
tramitação, tanto em seu aspecto formal quanto material, estando em perfeita harmonia com os 
dispositivos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município. 

Por outro lado, impõe-se a manifestação das comissões competentes quanto à 
conveniência e oportunidade da pretensão. 

Para ser aprovado o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município. 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 15/08/2018. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 

André Santos - PRB 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Celso Jatene - PR 

Cláudio Fonseca - PPS 

Reis - PT 

Sandra Tadeu - DEM - Relatora 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/08/2018, p. 62 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


