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DIRETORIA DE PROESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INF0RMAcA0 PREVIA

INF0RMAcA0 PRE VIA N2 83/99

1 - OBJETO
Projeto de Lei n 2 175/99, de autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, que autoriza o

Poder Executivo a doar viaturas de resgate as Prefeituras Municipais das cidades-pOlo do

Estado.

A proposicão foi publicada no "Diário do Legislativo" de 27/3/99.

2- PONTOS DE ATENcAO

2.1 - De acordo corn o art. 1.165, "caput", do Codigo Civil, "considera-se doação o

contrato em que urna pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrirnônio bens ou

vantagens para o de outra, que as aceita". Trata-se de urn instituto de direito privado por

meio do qual o doador, que pode ser urna pessoa fIsica ou jurIdica, transfere ao donatário,

em caráter definitivo, a propriedade de determinado bern mOvel ou irnOvel. Para que o

contrato de doacao se complete, torna-se indispensável a aceitacao do bern por parte do

donatário.

As disposiçôes básicas sobre a matéria encontram-se nos arts. 1.165 a 1.187 da

legislaçao civil brasileira. E interessante assinalar que, mesmo que a doacão seja realizada

por Orgãos ou entidades da adrninistração ptblica, o instituto continua sendo tIpico do direito

privado, inexistindo, na relacào contratual, qualquer posição de superioridade ou supremacia

do poder püblico diante do particular. Todavia, o negOcio jurIdico deve estar amparado pelos

princIpios constitucionais que norteiarn a atividade administrativa (legalidade,

irnpessoalidade e rnoralidade, entre outros), observando-se tarnbém as regras genericas

constantes na Lei Federal n2 8.666, de 1993, corn as alteracaes posteriores, bern como a

legislação especIfica que disciplina a matéria no âmbito do Estado-mernbro.
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Dessa forma, inexiste contrato de doacao administrativa, mas tão-somente o ajuste

celebrado pelo poder püblico nos moldes do Direito Civil, levando-se em conta os

parâmetros constitucionais e infraconstitucionais que informam a atuacao do administrador.

2.2 - Normalmente, a alienaçao de bens da administraçao püblica é condicionada a

existência de interesse pUblico devidamente justificado e deve ser precedida de

avaliaçao previa. Se se tratar de bern imOvel, o direito positivo brasileiro exige, ainda,

autorização legislativa e licitaçao, na modalidade de concorrência, dispensada esta no caso

de doacao, permitida exciusivamente para outro orgao ou entidade da administraçao püblica

de qualquer esfera de governo. E o que determina o art. 17, I, "b", da citada Lei n 8.666, que

contém regras gerais sobre licitaçao e contratos da administraçao püblica.

Pois bern, o dispositivo em questao foi questionado perante o Supremo Tribunal

Federal que, ao apreciar a Açao Direta de Inconstitucionalidade n 2 927-3 - DF, em médida

liminar, deferiu, em parte, a medida cautelar, para suspender, ate a decisão final da acao,

quanto aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municuios, a eficácia da expressao "permitida

exclusivarnente para outro Orgao ou entidade da adrninistraçao püblica".

No que diz respeito aos bens móveis, a supracitada lei federal estabelece, no inciso II,

"a", do referido artigo, a observância de avaliação previa e do procedimento licitatório para a

transferéncia de domInio, salvo na hipótese de "doacão, perrnitida exclusivamente para fins

uso de interesse social, apOs avaliacao de sua oportunidade e conveniência socio-

econôrnica, relativamente a escolha de outra forma de alienacao".

Inexiste, portanto, no ârnbito da legislaçao federal que estabelece diretrizes básicas

para as contratacoes do poder püblico, qualquer exigência de autorizaçao legislativa para a

doaçao de bern móvel, independentemente de seu valor pecuniario.

2.3 - Urna vez analisados os dispositivos da norma nacional, cujos parârnetros são de

observância obrigatoria para todas as entidades da Federaçao, salvo, obviamente, a parte

que teve sua eficácia suspensa pelo Supremo, devem-se verificar as regras jurIdicas que

disciplinarn a matéria no âmbito do Estado.

0 paragrafo Unico do art. 17 da Lei n 2 9.444, de 1987, que dispOe sobre as licitacaes e

contratos da adrninistraçao centralizada e autárquica do Estado, assirn prescreve:

"Art. 17 - ( ... )
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Paragrafo Unico - A doacao de bern móvel previamente avaliado em quantia, não

superior a Cz$25.000,00 (vinte e cinco mil cruzados) independerá de lei autorizativa e

licitaçao, mas somente poderá ser feita em favor de entidade assistencial".

Ora, interpretando-se isoladamente o dispositivo em referência, a sua redacao sugere

que os demais bens mOveis, avaliados em quantia superior a prevista no comando

normativo, so poderão ser objeto de alienacao mediante previa autorizaçao legislativa.

Corn o advento da Carta mineira de 1989, a matéria relativa a alienaçao de bens

mOveis e imOveis recebeu tratamento constitucional, mais precisamente no art. 18, que

determina:

"Art. 18 - A aquisicão de bern imOvel, a tItulo oneroso, depende de avaliaco previa e de

autorizacão legislativa, exigida ainda, para a alienação, a licitaçao, salvo nos casos de

permuta e doacào, observada a lei.

§ 1 - A alienaçao de bern rnôvel depende de avaliacão previa e de licitação,

dispensável esta, na forma da lei, nos casos de:

I - doacão;

II - permuta.". (grifo nosso)

Diante dos preceitos legais supracitados, é fácil perceber que eles regulam a. mesma

matéria e que existe, aparentemente, certa incompatibilidade entre o comando da legislacao

ordinária e o que está consagrado na Constituiçao do Estado. No primeiro caso, a regra

legal pressupöe a autorizacão legislativa para a alienaçao de bern móvel acima de

determinado valor e, no segundo, a diccão constitucional não contém qualquer referência

quanto a necessidade de autorizacão do Poder Legislativo.

2.4 - Ao ensejo, é oportuno trazer a colacão o magisterio do eminente Mestre Carlos

Maxim ii iano:

"Consiste o Processo Sistemático em cornparar o dispositivo sujeito a exegese corn

outros do mesmo repositOrio ou de leis diversas, mas referentes ao mesrno objeto...

Cada preceito, portanto, e membro de urn grande todo; por isso do exarne em conjunto

resulta bastante luz para o caso em apreco" (in "Hermenêutica e Aplicaçao do Direito". 16

ed., Rio de Janeiro, Forense, 1997. P. 128).

0 princIplo tradicional da hierarquia das leis, que existe no direito brasileiro, consiste no

estabelecimento de urna gradacão entre as diversas normas jurIdicas, sendo que a
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Constituiçao funciona corno fundarnento de validade para toda produçao normativa. Segundo

esse entendimento, a Carta da Repüblica deve servir de esteio para a elaboraçao do direito

positivo, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Da mesma forma, pode-se afirmar

que, no âmbito das coletividades regionais, a Constituiçao Estadual deve funcionar como

suporte para a validade das demais normas confeccionadas dentro dos limites territoriais do

Estado.

E evidente que as leis ordinárias ou complementares que estiverem em harmonia corn

a nova ordem jurIdica instaurada continuarão a ter validade em razão do princIpio dad

recepçao e da continuidade do direito. A superveniencia de uma nova Constituicão nao'

elimina todas as regras jurIdicas existentes no Estado, mas apenas as que não se coadunam

corn as premissas consagradas no novo Estatuto JurIdico. Assim, as normas

infraconstitucionais que estiverem em sintonia corn as diretrizes do cornando superior, serão

por ele recepcionadas para preservar a vida do direito.

2.5 - Partindo-se do ponto de vista de que o direito é urn sisterna de princIpios e regras,

suas disposicOes devem ser interpretadas em funcao do contexto, e nào de texto isolado,

sob pena de comprorneter o sentido e o alcance das expressoes jurIdicas.

No caso em tela, parece não haver compatibilidade entre o paragrafo ünico do art. 17
da citada Lei n 2 9.444 e o comando previsto no § 1 2 do art. 18 da vigente Carta PolItica

mineira. Esta, ao dispor sobre bens do dornInio püblico, estabeleceu diretrizes referentes a

alienaçao de bens rnóveis, as quais não podem sofrer alteraçao pelo legislador ordinário.

Nesse pormenor, vale a pena transcrever trecho de parecer confeccionado pelo consultor da

Assernbléia Legislativa Antonio José Calhau de Resende sobre a necessidade ou não de

autorização legislativa para a alienaçao de bern mOvel:

"Se o legislador constituinte mineiro exigiu, expressamente, a autorizaçao

legislativa para a alienação de bern imóvel e não o fez em relaçao a bern móvel,

podendo faze-b, parece claro que a sua intenção foi a de dispensar tab autorização,

pouco importando o valor atribuldo ao bern. Como a própria Constituicao, que tratou
especificamente da matéria, não exigiu o procedimento legislativo para a transferência
de propriedade do bern, por que o begisbador infraconstitucional deveria exigi-lo?

Ora, a lei ordinária não pode, em hipOtese alguma, contrariar ou extrapolar o alcance do

estatuto jurIdico que Ihe serve de fundamento. 0 já referido princIpio da hierarquia das
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normas, tradicional no direito brasileiro, não admite outro posicionamento, sob pena de se

estabelecer uma inversão de valores.

Na ocorrência de disposiçoes legislativas contraditOrias de hierarquia diferente, não ha

dtvida de que tal incompatibilidade deve ser resolvida em proveito da norma de valor

superior, no caso, a Constituicao mineira. Assim, entendemos que o preceito da lei de

licitaçao não foi recepcionado pela Constituicao superveniente, não devendo ser aplicado

pela administraçào püblica".

0 parecer em referência, que foi elaborado em 20/3/98, concluiu pela desnecessidade

de autorização legislativa para a alienaçao de bern móvel, ainda que o valor a ele atribuIdo

seja superior ao previsto no art. 17 da Lei n 2 9.444.

2.6 - Alérn disso, saliente-se que a exigência de autorizacão do parlamento para certos

atos da administracão constitui mecanismo de controle politico do Legislativo sobre a

atuacão da administração püblica, matéria esta relacionada com a organizacao dos Poderes

e cuja disciplina merece tratamento constitucional. Na verdade, é a Constituicao que

estabelece o campo da reserva legal, ou seja, das matérias que devem ser tratadas em lei

formal. Consequentemente, nao teria sentido o legislador infraconstitucional determinar as

hipOteses de autorizaçao legislativa para certos comportamentos do Poder Executivo.

Atente-se, ainda, para o fato de que a necessidade de manifestacao previa do

parlamento para a alienacao de bern rnOvel de valor superior ao estipulado na regra jurIdica

poderia comprometer o desernpenho da atividade administrativa, trazendo prejuIzos ao

interesse pUblico, uma vez que a tramitaçao de urn projeto de lei constitul procedimento

complexo e dernorado.

2.7 - Por derradeiro, vale a pena lembrar que a dispensa de autorização legislativa para

a alienacão de tais bens não exclui a possibilidade do controle politico ou judicial do negOcio

jurIdico. Todos os atos da adrninistracão pUblica devem estar em sintonia corn os principios

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, este introduzido no

"caput" do art. 37 da Lei Maior por interrnédio da Emenda Constitucional n 2 19, de 1998.

Alérn desses postulados de observância obrigatOria pelo administrador püblico, o "caput" do

art. 13 da Carta Politica mineira menciona expressarnente o principio da razoabilidade, que
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exige born senso, rnoderação, equitIbrio e relaçao de adequacao entre os meios utilizados e

a finalidade a ser alcançada pelo agente püblico.

Esses atos estão sujeitos ao controle jurisdicional e a fiscalizaçao pelo Poder

Legislativo. Assim, caso a transferência de domInio do bern não esteja ern conformidade

corn as regras jurIdicas pertinentes, e passIvel de invalidação pelo Poder Judiciário,

mediante provocação da parte interessada, ou sustacão da doacao pela Assembléla

Legislativa, consoante o disposto no art. 76, § l, da Constituição do Estado.

3- TRAMITAçAO

0 projeto trarnita ern dois turnos e foi distribuIdo as Cornissôes de Constituicao e

Justica, de Transporte, Comunicaçao e Obras Püblicas e de Fiscalizaçao Financeira e

Orçarnentaria, para receber parecer.

Data da elaboração: 14/4/99.

ACT/AS S/AJ CR
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