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"(...) a amplitude com que a Suprema Corte define com 

conteúdo do que sejam ‘normas gerais’ influi 

decisivamente sobre a experiência federalista 

brasileira”.  

 

(Trecho do voto do Min. Luiz Fux na ADI 3059/RS) 

 



 
 

RESUMO 

 

O artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal de 1988, prevê que à União 

compete, privativamente, a legislação sobre normas gerais de licitação. Contudo, em 

paralelo às normas gerais editadas pela União e, em especial, à Lei Federal nº 

8.666/1993 (Lei de Licitações), os Estados, Municípios e Distrito Federal vêm editando 

normas respectivas às suas esferas federativas sobre a matéria de licitações.  

Este trabalho analisou todas as decisões relevantes do Supremo Tribunal Federal 

(“STF”) que julgaram a constitucionalidade de normas estaduais, municipais e 

distritais que estavam sendo impugnadas justamente pela alegação de estarem 

violando a competência legislativa da União. No entanto, a competência da União é 

apenas privativa para edição de normas gerais, não abarcando, portanto, a edição de 

normas específicas sobre licitações. 

Com base na análise da jurisprudência do STF, concluiu-se que ainda não existe uma 

definição clara e precisa sobre o que são normas gerais e normas específicas em 

matéria de licitações. 

Todavia, verificou-se que, a depender do assunto que versavam as normas 

impugnadas, o posicionamento do STF diferia. Assim, este trabalho identificou os 

principais critérios utilizados nas decisões, no que tange aos limites da competência 

dos Estados, Municípios e Distrito Federal para legislar em matéria de licitação.    

 

Palavras-chave: Competência, Constituição Federal, Federalismo, Licitações, 

Normas Gerais, Normas Específicas, Supremo Tribunal Federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

Article 22, item XXVII, of Brazilian Federal Constitution, foresees that the Federal 

Government has the exclusive power to legislate on general rules for all types of 

bidding and public procurement. However, in parallel to this constitutional provision 

and to the general rules issued by the Federal Government, and especially to the 

Federal Law No. 8,666/1993 (Public Procurement Law), the States, Municipalities and 

the Federal District have been enacting their respective rules on the matter of bidding.  

This work analyzed all relevant judicial proceedings before the Federal Supreme Court 

in which the aforementioned State, Municipal and District rules had been challenged 

precisely due to the claim that they were violating the legislative competence of the 

Federal Government. Nevertheless, the competence of the Federal Government is 

only exclusive in relation to the enactment of general rules; therefore, it does not 

encompass the enactment of specific rules on bidding. 

As per the analysis of the case law of Federal Supreme Court, it was concluded that 

there is still no accurate definition on the meaning of general rules and specific rules 

regarding the matter of bidding. 

However, the research concluded that, depending on the subject matter of the 

challenged rules, the understanding of the Federal Supreme Court differed. Thus, this 

work identified the main criteria used in the decisions regarding the limits of the 

competence of States, Municipalities and Federal District to legislate on the matter of 

bidding. 

 

Keywords: Competence, Federal Constitution, Federalism, Bidding, General Rules, 

Specific Rules, Federal Supreme Court. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Brasil é uma República Federativa.1 Sendo assim, uma das questões centrais da 

máquina de organização do Estado brasileiro é o federalismo. Trata-se da repartição 

dos poderes políticos próprios a cada uma das esferas federativas do país. 

 

O federalismo representa a escolha do Poder Constituinte de 1988 pela 

descentralização do poder, assim objetivando o reconhecimento de autonomia às 

entidades integrantes da federação.2 

 

A Constituição Federal de 1988 (“CF/1988”) encarregou-se de distribuir as 

competências legislativas relativas à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito 

Federal (conjuntamente “entes federativos” ou “entes federados”). 

 

No entanto, ainda que a CF/1988 tenha se incumbido da repartição de competências, 

ela não é clara e exaustiva o suficiente para evitar que haja, na prática, sobreposição 

de competência entre os entes federativos. 

 

Nesse sentido, muitas vezes, a definição sobre a competência legislativa ou não de 

determinado ente federativo sobre matérias específicas acaba sendo casuística, 

mediante provocação do Poder Judiciário. 

 

Ao longo do tempo, o Supremo Tribunal Federal (“STF”) foi provocado diversas vezes, 

por meio dos controles abstrato e concreto, para analisar e decidir sobre a 

competência legislativa dos entes federados em matéria de licitações.  

 

Afinal, é certo que a CF/1988, em conjunto com as leis que regulamentam o tema, não 

trazem parâmetros suficientes para uma definição precisa relativa à competência 

legislativa dos variados entes federativos no tocante a licitações.  

                                                      
1 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal: Centro Gráfico, 1988. Arts. 1º e 18. 
2 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. 
P. 835. 



8 

Em consequência, para compreensão dos critérios utilizados na definição relativa à 

competência para legislar sobre licitações é necessário que se analise a 

jurisprudência do STF sobre esta matéria.  

 

No entanto, tendo em vista a dificuldade da matéria e diversos outros fatores, a 

jurisprudência é também complexa e não traz critérios completamente claros para 

uma definição precisa sobre os limites de atuação de cada ente federativo no que 

tange à respectiva competência legislativa.  

 

Com vistas ao aprofundamento desse debate e à investigação do panorama atual das 

decisões do STF3 referentes à competência para legislar em matéria de licitações é 

que surge o presente trabalho. 

 

Este trabalho permeia dois campos distintos do direito, mas relacionados entre si, 

quais sejam, o do direito constitucional e do direito administrativo.  

 

Em relação ao primeiro, busca-se analisar a competência legislativa de entes 

federativos, nos termos do que preceitua a CF/1988. No tocante ao último, objetiva-

se avaliar os limites para que sejam editadas normas sobre licitações e contratações 

públicas.  

 

Desse modo, o presente trabalho consiste na junção dessas duas questões por meio 

da análise dos julgados do STF sobre competência legislativa em matéria de 

licitações, a fim de compreender se estes utilizam critérios claros e coerentes na 

tomada de decisões. 

 

Com tal compreensão, objetiva-se responder à seguinte pergunta central: é possível 

extrair da análise dos julgados do STF uma definição do que são normas gerais e 

específicas em matéria de licitação?4 

                                                      
3 Este trabalho utilizará o termo “decisões” e “julgados” como sinônimos, abordando, dessa forma, a 
totalidade de acórdãos e decisões monocráticas do STF. 
4 Este trabalho utilizará o termo “normas específicas” como sinônimo de “normas locais”, sendo ambos 
os termos utilizados como antônimos à expressão “normas gerais”. 
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A hipótese para esta pergunta é a de que o STF, ao julgar os referidos casos, não 

afirma que o conteúdo das normas impugnadas é geral ou específico. Ou seja, supõe-

se que não há uma construção teórica por parte dos Ministros e que, por isso, as 

decisões acabam sendo muito casuísticas e pautadas por princípios amplos e gerais. 

 

Não existe ainda uma resposta clara no campo dos direitos constitucional e 

administrativo referente aos limites das competências estaduais, distrital e municipais 

para que os respectivos entes possam legislar sobre a matéria de licitações.  

 

Nesse sentido, a análise dos julgados busca identificar e verificar se as decisões do 

STF fornecem alguma resposta a este questionamento. 

 

Este trabalho está organizado em quatro partes. Inicialmente, será apresentada a 

metodologia para seleção dos julgados que serão analisados para compreender a 

jurisprudência do STF sobre este tema. Em seguida, o trabalho abordará o panorama 

do contexto no qual ele se insere.  

 

Posteriormente, será feita a análise de todos os julgados, os quais serão agrupados 

em seis diferentes categorias a depender do assunto que versam as normas que estão 

sendo impugnadas.  

 

Ao final, o trabalho apresentará suas conclusões em virtude de todo o conteúdo 

exposto ao longo do presente estudo.  
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2. METODOLOGIA 
 

A metodologia de pesquisa para seleção dos julgados foi feita diretamente no sítio 

eletrônico do STF5, por meio do campo de pesquisa de jurisprudência.  

 

A pesquisa tinha como escopo encontrar acórdãos e decisões monocráticas fruto do 

julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade (“ADIs”), recursos 

extraordinários (“REs”), dentre outros, pelo STF, nos quais fossem objeto do controle 

de constitucionalidade (i) normas estaduais, distritais ou municipais sobre licitações, 

pela alegada violação à competência privativa da União ou ao art. 22, inciso XXVII, da 

CF/1988; ou (ii) normas federais sobre licitações sendo impugnadas devido à suposta 

usurpação de competência por parte da União.  

 

Em pesquisa avançada, inseriu-se as seguintes palavras chaves e operadores de 

buscas, seguidos dos respectivos resultados: 

 

1. licita$ e norma$ adj2 gera$ não penal: 28 acórdãos 

Essa pesquisa foi realizada em 6.8.2017, às 22h11, e gerou um resultado de 28 

acórdãos. Desse total, a partir da leitura das respectivas ementas, foram recortados 

15 acórdãos, pois não se encaixavam no escopo do presente trabalho ou eram 

anteriores à CF/1988. Assim, restaram 13 acórdãos para serem analisados.  

 

Note-se que dentre os 15 acórdãos recortados estão os julgamentos do RE 

547063/RJ6 e da ADI 2444/RS7. Este trabalho optou por excluí-los de sua pesquisa 

                                                      
5 Por meio do endereço eletrônico 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp.  
6 O RE 547063/RJ foi interposto por Hélio Tavares Luz contra decisão do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro (“TCE-RJ”). Referida decisão do TCE-RJ, fundada em resolução expedida pelo 
próprio órgão, foi objeto deste RE por ter aplicado multa ao recorrente pelo fato de, no exercício do 
cargo de chefe da Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro: (i) não 
ter encaminhado ao TCE-RJ cópias do edital de concorrência nº 08/97; e (ii) ter realizado licitação sem 
que o Plenário do TCE-RJ proferisse decisão definitiva sobre o tema, como parte do controle prévio 
dos atos administrativos emanados pelo Poder Executivo. O RE foi provido, decidindo-se pela invasão 
de competência dos atos normativos e deliberativos do TCE-RJ que inovam com a exigência de 
controle prévio automático. (STF. RE 547063/RJ, Primeira Turma, Min. Rel. Menezes Direito, j. 
7.10.2008). 
7 A ADI 2444/RS foi ajuizada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul visando à declaração 
de inconstitucionalidade da Lei do Estado do Rio Grande do Sul nº 11.521/2000. Referida Lei obriga o 
Poder Executivo local a divulgar na Imprensa Oficial e na internet a relação completa de obras relativas 
a rodovias, portos e aeroportos contratadas no exercício anterior. A ação foi julgada improcedente, 
decidindo-se pela validade da norma em razão do princípio da publicidade. (STF. ADI 2444/RS, 
Plenário, Min. Rel. Dias Toffoli, j. 6.11.2014). 
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pelo fato de ambos tratarem sobre regras de controle da administração pública. Nesse 

sentido, entende-se que nenhum deles trata especificamente sobre regras relativas a 

licitações públicas.  

 

2. art. 22, inc. XXVII: 27 acórdãos 

Essa pesquisa foi realizada em 6.8.2017, às 22h28, e gerou um resultado de 27 

acórdãos. Desse total, a partir da leitura das respectivas ementas, foram recortados 9 

acórdãos, pois não se encaixavam no escopo desta pesquisa. Além disso, 13 

acórdãos já haviam sido contemplados pela busca descrita no item ‘1’ acima. Assim, 

restaram cinco novos acórdãos para serem analisados.  

 

Note-se, contudo, que em dois desses acórdãos as normas sub judice não versam 

especificamente sobre licitações, mas eles trazem aspectos sobre esta matéria no 

teor de suas decisões (a saber: ADIs 252/PR e 384/PR). 

 

Dentre os 9 acórdãos recortados está o julgamento da ADI-MC 2095/RS8. Este 

trabalho optou por excluí-lo, pois versa sobre regras de atribuição de competências à 

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do 

Sul (AGERGS). Desse modo, não possui como objeto regra que trate especificamente 

sobre licitações.  

 

3. licita$ e compet$ não penal: 125 acórdãos 

Essa pesquisa foi realizada em 9.9.2017, às 13h53, e gerou um resultado de 125 

acórdãos. Tal pesquisa foi realizada a fim de verificar se não havia escapado das duas 

buscas anteriores nenhum outro acórdão relativo a esse escopo. Desse total, a partir 

da leitura das respectivas ementas, verificou-se que não haveria nenhum novo 

acórdão a ser analisado, afinal, todos os relevantes para a pesquisa já teriam sido 

                                                      
8 A ADI-MC 2095/RS foi ajuizada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul visando à 
declaração de inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Lei do Estado do Rio Grande do Sul nº 
10.931/1997. Tais dispositivos dispõem sobre atribuições da AGERGS, dentre as quais está: regular a 
área de saneamento básico, buscar modicidade das tarifas e justo retorno de investimentos, homologar 
os contratos nas áreas sob sua regulação, fixar e reajustar tarifas, orientar a confecção dos editais de 
licitação, etc. A liminar foi indeferida, pois entendeu-se que a norma não violaria a CF/1988 para legislar 
sobre saneamento e que seriam constitucionais as competências atribuídas à AGERGS. (STF. ADI-
MC 2095/RS, Plenário, Min. Rel. Octavio Gallotti, j. 22.3.2000). 
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contemplados pelas buscas descritas e o restante deles não entrava no escopo da 

pesquisa.  

 

4. licita$ e norma$ adj2 gera$ não penal não nego adj1 seguimento: 102 

decisões monocráticas 

Essa pesquisa foi realizada em 8.9.2017, às 21h30, e gerou um resultado de 102 

decisões monocráticas. Desse total, a partir da leitura das respectivas ementas, 

verificou-se que apenas uma deveria ser analisada. Do restante, todas se 

enquadravam em alguma das seguintes alternativas: (i) não entravam no escopo da 

pesquisa; (ii) extinguiam o processo sem julgamento de mérito por razões puramente 

formais e que não contribuirão com a presente pesquisa; ou (iii) resolviam apenas 

aspectos procedimentais sobre o caso – sem análise do mérito ou da medida cautelar. 

 

Nesta chave de pesquisa, optou-se por excluir todas as decisões monocráticas que 

continham a expressão “nego seguimento”, pois entendeu-se que não contribuiriam 

com o escopo deste trabalho, uma vez que as considerações utilizadas para barrar os 

recursos não inovam em relação ao quanto já decidido em Plenário ou acabam sendo 

por motivos puramente formais.  

 

5. Nova busca em 2.6.2018 

A fim de verificar se haveriam novos julgados mais recentes que fossem relevantes à 

pesquisa, realizou-se novamente todas as buscas indicadas acima. Em 2.6.2018, às 

21h56, foi encontrada apenas uma nova decisão monocrática que possui relevância 

para este trabalho. 

 

Universo total dos julgados 

A partir de todas as chaves de pesquisa descritas acima, foi obtido um universo total 

de 18 acórdãos e duas decisões monocráticas do STF a serem analisados, os quais 

estão abaixo relacionados. 

 

Acórdãos: ADI 3735/MS; ADI 3059/RS e ADI-MC 3059/RS; ADI 1746/SP e ADI-MC 

1746/SP; ADI 2416/DF; RE 423.560/MG; ADI 2990/DF; ADI 3670/DF; ADI 2665/SC; 

ADI 2719/ES; ADI-MC 2338/SC; ADI-MC 1668/DF; ADI-MC 1824; ADI 252/PR; ADI 

384/PR; ADI-MC 933/GO; ADI-MC 927/RS. 
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Decisões monocráticas: ARE 1023066/RJ; ARE 896800/DF. 

 

O propósito desta pesquisa segue modelo preponderantemente empírico qualitativo. 

Isso porque será enfrentado um problema prático, a partir de uma análise qualitativa 

sobre o conteúdo das referidas decisões judiciais.  

 

A metodologia de pesquisa para análise dos julgados9 será baseada nas três 

seguintes premissas, as quais estarão implícitas nas observações formuladas ao 

longo desse trabalho: (i) identificação do conteúdo das normas que estão sendo 

impugnadas nas ações judiciais; (ii) extração da ratio decidendi dos julgados, isto é, 

das linhas argumentativas que pautaram as decisões sobre a constitucionalidade ou 

não do ato questionado; e (iii) compreensão referente à existência ou não de 

entendimento claro do STF do que são normas gerais e específicas em matéria de 

licitações, com a tentativa de extrair, na medida do possível, os critérios utilizados para 

tal definição. 

 

Em relação ao ponto (ii) descrito acima, referente à extração da ratio decidendi dos 

julgados10, cumpre esclarecer que este trabalho visa à identificação dos elementos 

centrais de cada uma das decisões selecionadas. Não se trata apenas da análise do 

dispositivo dos julgados, mas de todos os fundamentos essenciais que levaram àquela 

decisão. 

 

Contudo, não se deve confundir a noção de ratio decidendi com uma sintetização de 

toda a fundamentação do julgado, visto que se trata somente dos elementos cruciais 

de justificativa da decisão correspondente.11 

                                                      
9 A análise dos julgados será feita apenas sob a questão da competência para legislar sobre licitações. 
Ou seja, não serão abordadas questões envolvendo outras matérias e assuntos, tais como: questões 
preliminares, outras violações constitucionais, etc. 
10 Este trabalho utilizará o conceito amplo de ratio decidendi definido por MacCormick: “[Ratio decidendi] 
is a ruling expressly or implicitly given by a judge which is sufficient to settle a point of law put in issue 
by the parties’ argument in a case, being a point in which a ruling was necessary to his justification (or 
one of the alternative justifications) of the decision of the case”. MACCORMICK, Neil; SUMMERS, 
Robert S. Interpreting Precedents. Aldershot: Dartmouth, 1997. 
11 GLEZER, Rubens. Ratio decidendi. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, 
Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Teoria Geral e Filosofia do Direito. 
Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. 
São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: 
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/94/edicao-1/ratio-decidendi. Acesso em: 8 out. 2017. 
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3. CONTEXTO 
 

A CF/1988 inovou ao estabelecer, em seu art. 22, inciso XXVII, que compete à União 

legislar privativamente 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; – grifei 

 
Desse modo, no exercício de sua competência privativa, a União promulgou a Lei 

Federal nº 8.666, de 1993 (“Lei de Licitações”), a qual estabelece normas gerais sobre 

licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de 

publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

 

A título de esclarecimento, pontua-se que o teor do referido dispositivo representa 

inovação por parte da CF/1988, pois antes dela – na Constituição Federal, de 1967 – 

não havia previsão expressa sobre essa competência em específico. Desse modo, a 

competência para legislar sobre normas gerais de licitação era enquadrada na 

hipótese da alínea ‘c’, inciso XVII, do art. 8º da Constituição anterior12, qual seja:  

 
Art. 8º. Compete à União: 
XVII – legislar sobre: 
c) Normas gerais de direito financeiro (...); 

 

Como enunciado no art. 22, inciso XXVII, da CF/1988, a competência privativa federal 

restringe-se à legislação de normas gerais, de maneira que as normas específicas 

não estariam, em tese, contempladas por tal limitação. 

 

No entanto, é possível que se defenda que Estados só poderiam expedir normas 

específicas sobre licitações se houvesse lei complementar federal autorizativa para 

tanto, a teor do disposto no parágrafo único do art. 22 da CF/1988, a saber: “[l]ei 

                                                      
12 Inclusive, existem ações judiciais perante o STF iniciadas antes de 1988 visando à impugnação de 
normas estaduais, distritais e municipais referentes a licitações devido à suposta violação da 
competência da União para dispor sobre normas gerais de direito financeiro. Dentre essas ações, cita-
se, por exemplo, a Representação 1258/RN, julgada em 7.8.1985, e a Representação 1057/DF, julgada 
em 25.11.1981. 
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complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das 

matérias relacionadas neste artigo”. 

 

Ocorre que esta não configura interpretação majoritária ou sequer representativa na 

doutrina. Afinal, grande parte dos doutrinadores desconsidera a necessidade de lei 

autorizativa para que Estados legislem sobre normas específicas de licitações ou 

contratações públicas. Além disso, conforme será abordado, são raros os acórdãos 

do STF que colocam essa discussão em pauta.  

 

Desse modo, o entendimento doutrinário que prevalece é o de que Estados podem, 

efetivamente, editar normas específicas sobre licitações ou contratações públicas. 

Nesse sentido, acabam por não aplicar ao inciso XXVII o regime do art. 22, mas o 

regime do art. 24 da CF/1988, que trata das competências concorrentes entre os entes 

federativos. A ver: 

 

(...) nas hipóteses de competência legislativa concorrente, a regra – que 
examinaremos melhor no momento certo – é a de que à União cabe editar 
normas gerais, ficando os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com a 
legislação suplementar. Ora, se assim é, deveriam ter figurado entre as 
matérias objeto de competência legislativa concorrente, arroladas no artigo 24, 
aquelas que, impropriamente, constaram nos incisos IX; XXI; XXIV e XXVII do 
artigo 22 – grifei13 

 

Além disso, levanta-se o seguinte questionamento: poderiam os Estados, Municípios 

e Distrito Federal legislar sobre normas gerais de licitações não abarcadas pelas leis 

federais que as regulamentam?  

 

Antes de responder tal questão, seria necessário averiguar se haveria espaço, na 

prática, para os demais entes federados expedirem normas gerais sobre licitações, 

tendo em vista que a Lei de Licitações, por si só, praticamente exaure este tema com 

suas disposições. 

 

Havendo esse espaço normativo, caberia entender, portanto, qual a extensão dessa 

competência a ser exercida por parte dos Estados, Municípios e Distrito Federal.  

                                                      
13 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988, 5ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2010, p. 87. 
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Conforme os parágrafos 2º e 3º do art. 24 da CF/1988, a competência da União para 

legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. 

Assim, infere-se que, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados poderão 

exercer competência legislativa plena visando ao atendimento de suas peculiaridades.  

 

Ainda em relação às competências legislativas estaduais, o parágrafo 1º do art. 25 da 

CF/1988 reserva aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela 

Constituição Federal. Nesse sentido, cumpre ressaltar que não há qualquer vedação 

constitucional expressa à possibilidade de Estados legislarem sobre licitações.  

 

Em relação à competência legislativa por parte dos Municípios, cita-se o disposto nos 

incisos I e II do art. 30 da CF/1988, os quais preveem que, dentre as competências 

municipais, consta: legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a 

legislação federal no que couber, respectivamente. 

 

Enfim, no que concerne à competência legislativa do Distrito Federal, o parágrafo 1º 

do art. 32 da CF/1988 estabelece que: “[a]o Distrito Federal são atribuídas as 

competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios”. 

 

Assim, em resposta ao questionamento levantado atrás, é possível entender que os 

Estados, Municípios e Distrito Federal podem editar tanto normas específicas quanto 

normas gerais não abarcadas pelas leis federais sobre licitações ou contratações 

públicas.  

 

Portanto, havendo leis federais sobre determinada matéria geral no âmbito de 

licitações, caberia apenas aos Estados, Municípios e Distrito Federal a edição de 

normas específicas para complementação da matéria visando às respectivas 

peculiaridades.  

 

Nesse sentido, em paralelo às normas gerais editadas pela União e, em especial, à 

Lei de Licitações, os demais entes federados vêm editando normas respectivas às 

suas esferas federativas sobre a matéria de licitações.  
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Contudo, muitas dessas normas estaduais, municipais ou distritais foram e estão 

sendo impugnadas perante o STF, pelas vias concentrada e difusa, justamente pela 

alegação de estarem violando competência que é privativa da União.  

 

Dessa forma, serão analisados a seguir os julgados do STF que versam sobre essa 

questão, a fim de avaliar se existe ou não uma definição do que seriam normas gerais 

e normas específicas em matéria de licitação. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

4. ANÁLISE DOS JULGADOS 
 
A seguir, serão analisados os 20 julgados que compõem o objeto da presente 

pesquisa, a partir de um exame aprofundado de diferentes questões que têm 

relevância para se chegar à resposta da pergunta central deste trabalho.   

 
Dentre os 20 julgados, ressalta-se que a maioria deles é oriunda do Distrito Federal 

(5 julgados), seguido do Estado do Rio Grande do Sul (4 julgados). Os demais estão 

espalhados e são provenientes dos Estados de Santa Catarina, São Paulo e Paraná 

(2 julgados cada), seguidos dos Estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, Espírito Santo e Goiás (1 julgado cada).  

 

Os julgados foram divididos em seis categorias a depender do assunto que versavam 

os atos que estavam sendo impugnados, quais sejam, (i) normas de limitação da 

competição em razão da especificação do objeto a ser licitado (“Normas de 

Especificação do Objeto”); (ii) normas de licitação como mecanismo para 

desenvolvimento social e implementação de políticas públicas (“Normas para 

Desenvolvimento Social”); (iii) normas de hipóteses de contratação direta (“Normas 

de Contratação Direta”); (iv) normas de extinção e indenização de contratos públicos 

(“Normas de Extinção de Contratos”); (v) normas de extensão da competência da 

União (“Normas Federais de Licitação”); e (vi) normas de inversão de fases em 

processos licitatórios (“Normas de Inversão de Fases”).  

 

A título de ilustração, confira-se abaixo gráfico indicando o número de julgados que 

têm como objeto normas de cada uma das seis categorias descritas acima. 



19 

 

 

Anexa a este trabalho está uma planilha consolidando informações relativas a todos 

os 18 julgados a seguir descritos. Para referência, recomenda-se a leitura dos 

próximos tópicos acompanhada da referida planilha.  

 

Como já salientado, dois julgados (ADIs 252/PR e 384/PR) dentro do universo total de 

20 julgados versavam sobre a inconstitucionalidade de normas fora do escopo de 

licitações e contratações públicas, razão pela qual não estão incluídos em nenhuma 

das seis categorias indicadas acima.  

 
 

4.1. Normas de Especificação do Objeto 
 

Esta categoria abarca quatro julgados referentes a normas que trazem especificação 

do objeto a ser contratado, limitando assim a competição entre todos os fornecedores 

ou prestadores de serviços capazes de fornecer ou prestar o serviço à administração 

pública.  

 

Gráfico 1 – Assunto das normas que estão sendo impugnadas 



20 

Os dois primeiros tratam-se dos julgamentos dos acórdãos da ADI 3059/RS14 (“ADI 

dos Softwares Livres”) e da ADI-MC 305915 (“ADI Cautelar dos Softwares Livres”). A 

ação foi ajuizada pelo Partido da Frente Liberal, que se transformou, no curso da ação, 

no Partido Democratas. 

 

Esta ação visa à declaração de inconstitucionalidade do inteiro teor da Lei do Estado 

do Rio Grande do Sul nº 11.871, de 2002, a qual instituiu utilização preferencial de 

softwares livres ou sem restrições proprietárias em detrimento de softwares com 

restrições proprietárias, no âmbito da administração pública. Desse modo, teriam 

preferência na contratação os fornecedores de softwares livres, salvo nas hipóteses 

em que a própria Lei entender cabível a aquisição de softwares com restrições.16 

 

Em 15.4.2004, a cautelar foi deferida para suspender a eficácia da referida Lei até o 

julgamento de mérito da ação. Ao passo que, em 9.4.2015, a ADI dos Softwares Livres 

foi julgada improcedente por unanimidade. 

 

O terceiro julgado é o acórdão da ADI-MC 2338/SC17 (“ADI das Barreiras Eletrônicas”), 

ajuizada pelo Governador do Estado de Santa Catarina visando à declaração de 

inconstitucionalidade do inteiro teor da Lei do Estado de Santa Catarina nº 11.375, de 

2000.  

 

Para o tema do presente trabalho, no entanto, apenas tem relevância a impugnação 

aos arts. 4º, 5º e 6º da referida Lei. Tais artigos dispõem sobre o processo de 

aquisição, mediante licitação, das barreiras eletrônicas para redução de velocidade e 

estabelecem regras e restrições sobre financiamento, garantia do produto, 

remuneração e locação. 

 

A medida cautelar foi deferida em 23.5.2001 para suspensão dos arts. 1º, 2º, 3º, 7º 

(regras sobre trânsito) e da expressão “e aos municípios” do art. 4º da Lei até o fim do 

                                                      
14 STF. ADI 3059/RS, Plenário, Min. Rel. Ayres Britto, j. 9.4.2015. 
15 STF. ADI-MC 3059/RS, Plenário, Min. Rel. Ayres Britto, j. 15.4.2004. 
16 Inteiro teor da Lei do Estado do Rio Grande do Sul nº 11.871, de 2002. 
17 STF. ADI-MC 2338/SC, Plenário, Min. Rel. Moreira Alves, j. 23.5.2001. 
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julgamento da ação. Desse modo, não foram suspensos os arts. 4º, 5º e 6º (regras 

sobre licitação) da Lei. 

 

Em 23.11.2007, foi proferida decisão monocrática no âmbito da ADI 2338/SC, que 

julgou prejudicada a ação, por perda superveniente de objeto, em função da 

revogação da Lei impugnada.18 

 

O último julgado é o acórdão da ADI 2665/SC19 (“ADI dos Controladores de 

Velocidade”), ajuizada pelo Governador de Santa Catarina em face de todos os 

dispositivos da Lei do Estado de Santa Catarina nº 12.142, de 2002, que dispõe sobre 

a contratação de controladores de velocidade para fins de fiscalização nas rodovias 

estaduais.  

 

Além de conceituar o que seriam os controladores de velocidade, tal Lei (i) assegura 

ao Estado, para fins de fiscalização, a contratação daqueles que possuam avisos 

sonoros e luminosos; (ii) proíbe a aquisição mediante financiamento; (iii) estabelece 

previsões contratuais específicas para a aquisição; dentre outros.20 

 

A ADI dos Controladores de Velocidade foi julgada improcedente por unanimidade em 

27.10.2004. 

 

4.1.1. Análise das decisões 
 

Na decisão da ADI Cautelar dos Softwares Livres, o Min. Relator Ayres Britto enunciou 

que os princípios constitucionais da isonomia e da igualdade de condições, ambos 

previstos no art. 37, inciso XXI, 21 da CF/1988, são o cerne da licitação. Nesse sentido, 

                                                      
18 A Lei do Estado de Santa Catarina nº 11.375, de 2000, impugnada pela ADI das Barreiras Eletrônicas, 
foi revogada pela também estadual Lei nº 12.142, de 2002, a qual está sendo objeto de impugnação 
na ADI dos Controladores de Velocidade. 
19 STF. ADI 2665, Plenário, Min. Rel. Carlos Velloso, j. 27.10.2004. 
20 Inteiro teor da Lei do Estado de Santa Catarina nº 12.142, de 2002. 
21 Art. 37 da CF/1988: “XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.” 
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decidiu que princípio isonômico somente poderia ser flexibilizado ou relativizado por 

norma de competência da União.  

 

Assim, pelo fato de a lei gaúcha impugnada relativizar o princípio da isonomia e 

estreitar, dessa forma, a competição em futuras licitações, o Min. Relator caracterizou-

a como norma geral e deferiu a liminar para sua suspensão até o julgamento de mérito.  

 

No julgamento da ADI dos Softwares Livres, o Min. Relator Ayres Britto reformulou por 

completo a conclusão que chegou no julgamento da medida cautelar. No julgamento 

cautelar, defendeu que a instituição de preferência para aquisição de softwares livres, 

em detrimento de softwares com restrições, seria reservada às normas gerais de 

competência privativa da União. Ao passo que no julgamento do mérito, rebateu o 

próprio argumento utilizado anteriormente e passou a entender que a fixação de 

preferência não configuraria violação da competência atribuída à União.  

 

Note-se que na ADI Cautelar dos Softwares Livres o Min. Relator Ayres Britto não se 

ateve apenas à questão da competência para edição de normas gerais de licitação, 

mas combinou sua análise com o fato de que o legislador local estaria substituindo o 

administrador local. Afinal, a norma estaria antecipando uma avaliação administrativa 

concreta, partindo da premissa de que softwares livres atenderiam melhor aos 

interesses da administração.  

 

Já na ADI dos Softwares Livres, o Min. Relator entendeu que a instituição de 

preferência caracterizaria opção abstrata do legislador estadual, não configurando, 

portanto, norma de caráter geral.  

 

Nesse sentido, para chegar à conclusão de que a preferência por softwares livres não 

violaria a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de 

licitações, o Min. Relator Ayres Britto decidiu que a lei impugnada (i) apenas supre 

lacunas da legislação federal, adicionando um item a ser observado pela 

administração local em suas contratações; e (ii) não contraria o disposto na Lei de 

Licitações, mas a suplementa. 
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Em relação à suposta inconstitucionalidade material da norma, os requerentes 

alegaram que haveria violação aos princípios da impessoalidade, eficiência e 

economicidade. 

 

Sobre o princípio da impessoalidade, os Ministros Ayres Britto e Luiz Fux entenderam 

que não haveria violação, visto que a classificação como livre não depende da 

característica do produto a ser licitado, mas da amplitude com a qual seus direitos 

foram licenciados. Nesse sentido, não haveria distinção de tratamento, uma vez que 

qualquer fornecedor poderia adequar-se a tal parâmetro. 

 

Além disso, o Min. Relator Ayres Britto ressaltou que a lei gaúcha contribuiria com o 

desenvolvimento tecnológico da região e que o software livre seria mais vantajoso à 

administração pública. Isso porque, embora em um primeiro momento talvez fosse 

menos custosa a aquisição de um software com restrições, um software livre traria 

mais segurança aos dados públicos, por exemplo. Logo, não haveria afronta aos 

princípios da eficiência e economicidade, pois a própria lei permite a contratação de 

softwares com restrições quando reconhecidas suas vantagens sobre os softwares 

concorrentes. 

 

Conforme o voto do Min. Luiz Fux na ADI dos Softwares Livres, “a opção, em abstrato, 

por determinado tipo de avença, não configura norma geral”.22 Nesse sentido, 

depreende-se do voto outro critério para aferição do caráter de generalidade de uma 

norma: se tal opção pode ser realizada pelo edital da licitação (ato administrativo), ela 

também poderá ser realizada por lei local, afinal, a última encontra-se 

hierarquicamente superior ao primeiro.   

 

Finalmente, na ADI dos Softwares Livres, o Min. Relator Ayres Britto defendeu que a 

competência privativa da União em matéria de licitações é de natureza suplementar. 

Para tanto, o Ministro diferenciou as normas suplementares das normas específicas, 

nos termos abaixo.  

 

                                                      
22 STF. ADI 3059/RS, Plenário, Min. Rel. Ayres Britto, j. 9.4.2015   
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Quando a competência legiferante é privativa da União, esta última poderá, através 

de lei complementar, delegar aos Estados e Distrito Federal um espaço para 

legislarem sobre questões específicas – normas específicas.  

 

Ao passo que quando a competência é comum ou concorrente, a União também 

poderá editar normas gerais, contudo, poderão os Estados e Distrito Federal, por 

autoridade própria, suplementar a legislação federal – normas suplementares. 

 

Conforme o Min. Relator Ayres Britto, no caso de licitações a competência que assiste 

aos Estados é a de editar normas suplementares, ainda que esteja topograficamente 

inserida no art. 22 da CF/1988, que trata de competência privativa. Nesse sentido, 

inexistindo norma federal sobre licitações, poderiam os Estados exercer competência 

legiferante plena. Portanto, o Min. Relator entende não ser aplicável o regime do 

parágrafo único do art. 22 à matéria de licitações e contratações públicas. 

 

Na ADI das Barreiras Eletrônicas, o requerente alegou que só poderia o Estado 

legislar sobre as matérias de que trata a lei impugnada se houvesse lei complementar 

autorizando-o para tal, nos termos do parágrafo único do art. 22 da CF/1988. No 

entanto, a decisão não chega a abordar esse ponto. 

 

Neste julgamento, foi decidido que os dispositivos impugnados não violam a 

competência da União para legislar sobre normas gerais de licitações, visto que não 

possuem caráter geral dada a especificidade que apresentam. Afinal, seriam relativos 

apenas à contratação de equipamentos eletrônicos de trânsito, sem desrespeito às 

normas gerais editadas pela União. Conforme o Min. Relator Moreira Alves, trata-se 

do exercício da competência residual por parte do estado. Todavia, o acórdão não 

chegou a definir o que seriam normas gerais e específicas. 

 

A liminar apenas foi deferida para suspender até o fim do julgamento da ação (i) os 

artigos da norma relacionados à instalação das barreiras, por violação à competência 

da União para legislar sobre trânsito, já que o Código Nacional de Trânsito previu 

todas as condições para uso das referidas barreiras; e (ii) a expressão que estendia 

aos Municípios as vedações e restrições para licitação de barreiras eletrônicas, por 
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violação à competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, 

prevista no inciso I do art. 30 da CF/1988. 

 

O julgamento da ADI dos Controladores de Velocidade, no tocante às questões sobre 

licitações, seguiu a mesma linha. Inicialmente, o Procurador Geral da República 

opinou no sentido de que a ação sequer deveria ser conhecida, por se tratar apenas 

de suposta violação ao disposto na Lei de Licitações, e não ao texto constitucional.  

 

Todavia, o Min. Relator Carlos Velloso conheceu da ação, alegando que em nenhum 

dos dispositivos impugnados haveria colisão com o disposto na Lei de Licitações. 

Dessa forma, julgou a ação improcedente, pois entendeu que as condições para 

contratação dos controladores de velocidade comportam-se na competência 

legislativa estadual. 

 

Nesse sentido, por unanimidade, os Ministros acordaram em favor da 

constitucionalidade da norma impugnada. Em relação à suposta inconstitucionalidade 

do dispositivo da Lei que estabelece que os controladores de velocidade deverão ser 

sonoros e luminosos, o Min. Relator decidiu que não haveria inconstitucionalidade, já 

que “simplesmente conceitua ou diz o que é o controlador de velocidade” e se trata 

apenas de uma exigência23. Note-se, contudo, que sequer foi abordada a questão 

relativa à definição de normas gerais e específicas em matéria de licitação. 

 

4.1.2. Considerações preliminares 
 
Com relação à ADI Cautelar dos Softwares Livres, o critério para decisão de 

deferimento da medida cautelar foi o de que somente norma geral poderia flexibilizar 

o princípio isonômico previsto no art. 37, XXI, da CF/1988. Ainda, decidiu-se que seria 

inconstitucional a substituição do legislador local pelo administrador local. 

 

Já na ADI dos Softwares Livres, o Min. Relator Ayres Britto reformulou por completo 

o argumento utilizado no julgamento cautelar e passou a entender que a fixação de 

preferência caracterizaria opção abstrata do legislador estadual, não possuindo, 

                                                      
23 STF. ADI 2665, Plenário, Min. Rel. Carlos Velloso, j. 27.10.2004. 
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portanto, caráter de norma geral. Afinal, a preferência não seria por um tipo de 

produto, mas pela amplitude sob a qual seus direitos foram licenciados. 

 

Além disso, no julgamento de mérito, o Min. Relator entendeu não ser aplicável à 

matéria de licitações o regime do parágrafo único do art. 22 da CF/1988. Assim, a 

norma impugnada estaria apenas suplementando o disposto na Lei de Licitações. 

Finalmente, identificou-se a utilização do seguinte critério no voto do Min. Luiz Fux 

para se chegar à decisão de constitucionalidade da norma estadual: se determinada 

opção pode ser realizada pelo edital da licitação (ato administrativo), ela também 

poderá ser realizada por lei local. 

 

Nos acórdãos da ADI das Barreiras Eletrônicas e na ADI dos Controladores de 

Velocidade, os Ministros sequer chegaram a definir o conceito de normas gerais e 

específicas em matéria de licitações. Todavia, em ambos, os dispositivos das leis 

impugnadas referentes a licitações foram tidos como constitucionais.  

 

Para chegar a tal conclusão, os Ministros argumentaram que as leis tratavam de 

situação específica, qual seja, a contratação de equipamentos eletrônicos de trânsito, 

sem desrespeito ao disposto na Lei de Licitações.   

 

4.2. Normas para Desenvolvimento Social 
 

Esta categoria compreende cinco julgados relativos a normas que, através de suas 

regras sobre licitações, visam ao desenvolvimento social e implementação de políticas 

públicas. Ou seja, regras que objetivam desenvolver a sociedade e implementar 

políticas através do poder de compra da administração pública.  

 

O primeiro julgado é o acórdão da ADI 3735/MS24 (“ADI da Certidão do Consumidor”), 

ajuizada pelo Procurador Geral da República objetivando a declaração de 

inconstitucionalidade da Lei do Estado de Mato Grosso do Sul nº 3.041, de 2005. 

 

                                                      
24 STF. ADI 3735/MS, Plenário, Min. Rel. Teori Zavascki, j. 8.9.2016. 
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Para o presente trabalho, tem relevância apenas a impugnação ao parágrafo 2º do 

art. 1º da Lei. Tal dispositivo impõe como requisito de habilitação a apresentação de 

Certidão de Violação aos Direitos do Consumidor (“CVDC”) negativa.25 

 

Em 8.9.2016, a ADI da Certidão do Consumidor foi julgada procedente por maioria. 

 

O segundo julgado é o acórdão do RE 423.560/MG26 (“RE dos Parentes”), interposto 

pela Câmara Municipal de Brumadinho contra decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais. Tal decisão havia declarado a inconstitucionalidade do art. 

36 da Lei Orgânica do Município de Brumadinho. 

 

Este dispositivo proibia a contratação por parte do Município de parentes, afins ou 

consanguíneos do prefeito, vice-prefeito, vereadores e dos servidores ocupantes de 

cargos ou funções comissionadas e empregos públicos municipais, até o prazo de 

seis meses após o fim do exercício das respectivas funções.27 

 

Em 29.5.2012, o RE dos Parentes foi provido por unanimidade, decidindo-se pela 

constitucionalidade do referido dispositivo.28  

 

O terceiro julgado é o acórdão da ADI 3670/DF29 (“ADI da Mão de Obra”), ajuizada 

pelo Governador do Distrito Federal visando à inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 

3.705, de 2005. 

 

                                                      
25 Parágrafo 2º da Lei do Estado de Mato Grosso do Sul nº 3.041, de 2005. 
26 STF. RE 423.560/MG, Segunda Turma, Min. Rel. Joaquim Barbosa, j. 29.5.2012. 
27 Art. 36 da Lei Orgânica do Município de Brumadinho. 
28 No âmbito do debate relativo ao RE dos Parentes, verificou-se a existência da decisão monocrática 
da Ação Cautelar 1308/MG (“AC 1308/MG”). Tal ação foi ajuizada por Antônio do Carmo Neto 
objetivando a concessão de efeito suspensivo ao RE nº 442.895. Este RE teria por objeto a anulação 
de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que condenou o autor da AC 1308/MG por ato de 
improbidade administrativa, com base no art. 36 da Lei Orgânica do Município de Brumadinho, o qual 
foi objeto do controle de constitucionalidade pelo STF no RE dos Parentes. Inicialmente, em 8.8.2006, 
foi concedida medida cautelar para concessão de efeito suspensivo ao RE 442.985, pois ainda não 
tinha sido o julgamento do RE dos Parentes e pelo fato do art. 36 da Lei não parecer caracterizar norma 
especial. Todavia, posteriormente, a cautelar foi revogada e a AC 1308/MG foi julgada prejudicada, 
pois em 4.3.2015 foi negado seguimento ao RE 442.895. 
29 STF. ADI 3670/DF, Plenário, Min. Rel. Sepúlveda Pertence, j. 2.4.2007. 
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Essa Lei criava restrições à contratação de quaisquer empresas que discriminassem, 

na contratação de mão de obra, pessoas com o respectivo nome incluído nos serviços 

de proteção ao crédito.30 

 

Em 2.4.2007, a ADI da Mão de Obra foi julgada procedente por unanimidade. 

 

O quarto julgado é o acórdão da ADI-MC 1824/RS31 (“ADI da Cooperativa”), ajuizada 

pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul visando à impugnação do parágrafo 

1º do art. 163 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Tal dispositivo prevê que, em caso de privatização de empresas públicas e sociedades 

de economia mista, os seus empregados terão preferência em assumi-las, sob a 

forma de cooperativas.32 

 

Em 10.6.1998, foi deferida, por maioria de votos, medida cautelar para suspender este 

dispositivo até o julgamento final da ação.  

 

O último julgado é a decisão monocrática do ARE 1023066/RJ33 (“ARE da Reserva de 

Vagas”), interposto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro contra a Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de agravo visando à reforma de 

decisão que inadmitiu RE em face de acórdão que deu procedência à representação 

de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 150, de 2015, do Município do Rio 

de Janeiro. 

 

Esta Lei estabelece a obrigatoriedade da reserva de cinco por cento de vagas para 

mulheres nas empresas prestadoras de serviços contratadas pela Prefeitura do 

Município do Rio de Janeiro para execução de obras públicas.34 

 

Em 24.2.2017, o agravo foi desprovido.  

 

                                                      
30 Inteiro teor da Lei Distrital nº 3.705, de 2005.  
31 STF. ADI-MC 1824/RS, Plenário, Min. Rel. Néri da Silveira, j. 10.6.1998. 
32 Parágrafo 1º do art. 163 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 
33 STF. ARE 1023066/RJ, Min. Rel. Luiz Fux, j. 24.2.2017. 
34 Lei complementar nº 150, de 2015, do Município do Rio de Janeiro. 
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4.2.1. Análise das decisões 
 

Assim como na ADI dos Softwares Livres, o julgado da ADI da Certidão do 

Consumidor confirmou a posição dos doutrinadores que defendem que a competência 

para editar normas gerais de licitação deveria estar localizada no âmbito das 

competências concorrentes, previstas no art. 24 da CF/1988, e não das competências 

privativas da União. Confira-se: 

 

A disciplina geral de licitações não segue estritamente o mesmo regime jurídico 
que caracteriza as demais incumbências previstas no art. 22 da CF, cuja 
transferência para os Estados somente é admitida mediante autorização 
formal de lei complementar, e mesmo assim, apenas, para o tratamento de 
questões específicas.35 

 

Dessa forma, decidiu-se que não haveria necessidade de autorização formal da 

União, mediante lei complementar, para que os Estados pudessem exercer tal 

competência. Todavia, este acórdão deixa claro que a competência estadual se 

restringe à suplementação das normas gerais emanadas pela União, previstas na Lei 

de Licitações.  

 

No julgamento da ADI da Certidão do Consumidor, diversos Ministros decidiram com 

base no mérito da norma. Foi o caso, por exemplo, dos Ministros Marco Aurélio e 

Celso de Mello, vencidos, que entenderam que o Estado do Mato Grosso do Sul agiu 

em observância à proteção do consumidor, atuando com razoabilidade. Ao passo que 

o Min. Luiz Fux decidiu pela inconstitucionalidade material da norma estadual 

impugnada, por violação aos princípios da eficiência e economicidade, bem como 

defendeu que a medida seria inadequada para proteção dos direitos do consumidor. 

 

O julgado da ADI da Certidão do Consumidor citou o jurista Marçal Justen Filho, que 

define norma geral de licitações como um conceito jurídico indeterminado, cujo núcleo 

de certeza diz respeito à disciplina por parte da União – que deverá ser observada por 

todos os demais entes federativos – relativa às seguintes matérias: 

 
(a) requisitos mínimos necessários e indispensáveis à validade da contratação 
administrativa; (b) hipóteses de obrigatoriedade e de não obrigatoriedade de 
licitação; (c) requisitos de participação em licitação; (d) modalidades de 

                                                      
35 STF. ADI 3735/MS, Plenário, Min. Rel. Teori Zavascki, j. 8.9.2016. 
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licitação; (e) tipos de licitação; (f) regime jurídico de contratação 
administrativa.36 

 

Nesse sentido, para analisar se a inserção da CVDC negativa como requisito de 

habilitação configuraria norma geral, utilizou-se como critério verificar se a norma 

estaria complementando ou substituindo as condições trazidas pelas normas gerais, 

previstas no art. 27 da Lei de Licitações.37 

Conforme o Min. Relator Teori Zavascki, o mais frequente é que as leis 

presumidamente “não gerais” tragam uma nova previsão normativa ao cenário das 

leis consideradas gerais. Desse modo, não haveria uma contradição expressa entre 

ambas as normas, mas essa nova previsão poderia acarretar o descrédito da 

legislação geral, tornando instáveis as suas bases. Assim, tal hipótese poderia ensejar 

a declaração de inconstitucionalidade da lei tida como especial. 

 

De acordo com o Min. Facchin, que acompanhou o Min. Relator, a União, ao dispor 

sobre regras gerais de licitação e prever os documentos de habilitação exigíveis no 

art. 27 da Lei de Licitações, acabou por vedar que Estados e Municípios exigissem 

outros documentos que não aqueles já estabelecidos. 

 

Outro critério depreendido da análise da ADI da Certidão do Consumidor foi o de que 

restrições abstratas a princípios constitucionais, como o da igualdade de condições 

entre concorrentes em licitações, previsto no art. 37, inciso XXI, da CF/1988, só 

poderão ser efetuadas por normas de alcance geral. Isto é, não poderia o legislador 

estadual (i) figurar na condição de intérprete primário do direito constitucional; e (ii) 

criar condições abstratas de desequiparação entre os concorrentes. 

 

No caso da ADI em tela, foi decidida a inconstitucionalidade formal da Lei impugnada, 

uma vez configurada invasão de competência privativa da União. Desse modo, 

decidiu-se que só seria permitido ao legislador local inovar se fosse para prever 

condições específicas “nomeadamente quando relacionadas a uma classe de objetos 

a serem contratados ou a peculiares circunstâncias de interesse local".38 O requisito 

                                                      
36 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15ª ed. São 
Paulo: Dialética, 2012, p. 16. 
37 O art. 27 da Lei de Licitações trata dos requisitos de habilitação aos interessados em participarem 
de processos licitatórios. 
38 STF. ADI 3735/MS, Plenário, Min. Rel. Teori Zavascki, j. 8.9.2016. 
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da CVDC negativa para fins de habilitação em licitações configuraria, portanto, uma 

presunção legal genérica e de alcance muito amplo.  

 

Já o RE dos Parentes foi provido por unanimidade, pois a Segunda Turma decidiu, 

em suma, que o dispositivo da Lei Orgânica de Brumadinho não afronta o princípio da 

legalidade e nem invade a competência privativa da União para legislar sobre normas 

gerais de licitação. O Min. Relator Joaquim Barbosa alegou que tal norma estaria 

dentro da permissão constitucional para Municípios legislarem sobre normas 

específicas, complementando as normas gerais e adaptando-as às respectivas 

realidades e particularidades locais.  

 

Ainda, o Min. Relator Joaquim Barbosa argumentou que referida norma objetiva 

atender aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa, de modo a 

prevenir eventuais lesões ao interesse público. 

 

Conforme o Ministro, os Municípios podem legislar para atender às suas 

particularidades, desde que observado o previsto nas normas gerais. Vê-se, portanto, 

que o critério utilizado pelo Min. Relator foi o de verificar se a lei municipal respeitou 

os limites trazidos pela Lei de Licitações, ou se recriou algumas de suas disposições.  

 

Nesse sentido, alegou que o art. 9 da Lei de Licitações39 já trata de vedações para 

participação em processos licitatórios, mas não há disposição específica relativa aos 

parentes de administradores públicos. Assim, a regra geral nem expressamente 

permite ou veda o disposto no art. 36 da Lei Orgânica do Município de Brumadinho. 

 

Na ADI da Cooperativa, o pedido liminar para suspensão da norma da Constituição 

do Estado do Rio Grande do Sul foi deferido pela maioria do Plenário pelo fato de a 

norma violar o princípio da igualdade, previsto no art. 37, inciso XXI, da CF/1988. 

 

                                                      
39 Art. 9º da Lei de Licitações: “Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 
execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 
I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.” 
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O voto vencedor foi o do Min. Nelson Jobim, que decidiu que a preferência em 

licitações afronta o princípio da igualdade de condições entre concorrentes, 

corrompendo o processo licitatório face à desigualdade instaurada. Nesse sentido, 

não adentrou na discussão sobre se tal norma configuraria norma geral ou específica 

em matéria de licitação, mesmo tendo o art. 22, inciso XXVII, da CF/1988, sido 

suscitado pelo requerente. 

 

O Min. Relator Néri da Silveira restou vencido, pois conferiu interpretação conforme a 

CF/1988 ao dispositivo impugnado, para que a preferência de que trata seja 

compreendida apenas como um benefício assegurado às cooperativas de 

empregados, caso estejam em condições de igualdade com os concorrentes. 

 

Em seu voto, o Min. Relator reconheceu que o processo licitatório é essencial para a 

privatização, mas alega que o dispositivo impugnado não dispensa a licitação e, 

portanto, não violaria o art. 37, inciso XXI, da CF/1988. Ainda, adverte que tal 

preferência conferida aos empregados revela uma preocupação com a justiça social 

e com o cooperativismo, visando ao não esquecimento dos empregados em 

processos como o de privatização.  

 

Na ADI da Mão de Obra, o Min. Relator Sepúlveda Pertence alegou que a norma 

atacada estabelecia um critério geral, e não específico, a ser observado nos contratos 

administrativos do governo do Distrito Federal, por estarem presentes a abstração, 

generalidade e impessoalidade. 

 

Nesse sentido, tratando-se de norma geral de incapacitação para licitar, haveria 

violação da competência privativa da União para legislar sobre essa matéria – 

inconstitucionalidade formal.  

 

No entanto, no que tange a questões de licitação, também se decidiu que a norma 

violaria o princípio da igualdade de condições, previsto no art. 37, inc. XXI, da 

CF/1988. Afinal, entende-se que a lei distrital impõe critérios de diferenciação entre 

concorrentes não necessários à garantia da execução do contrato – 

inconstitucionalidade material. 
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Por sua vez, o julgado do ARE da Reserva de Vagas quase não abordou a questão 

do art. 22, inciso XXVII, da CF/1988. Na decisão monocrática, no tocante a questões 

de licitação, o Min. Relator Luiz Fux apenas defendeu que a repartição de 

competências legislativas segue o critério da predominância do interesse, de modo 

que a União editará normas de interesse geral, os Estados de interesse regional e os 

Municípios de interesse local. Contudo, não se definiu o que seriam normas de 

interesse geral, regional ou local.  

 

Nesses termos, o recurso foi desprovido, uma vez que, na posição do Min. Relator, a 

decisão de segunda instância40 estaria de acordo com a jurisprudência do STF, 

citando ainda o julgamento da ADI da Mão de Obra. 

 

4.2.2. Considerações preliminares 
 

Na maioria dos julgados desse tópico, os Ministros justificaram a constitucionalidade 

ou não das normas impugnadas pela análise do mérito (constitucionalidade material). 

  

Foi o caso dos Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello na ADI da Certidão do 

Consumidor, por exemplo, que decidiram pela constitucionalidade da norma em razão 

da proteção ao consumidor. Ou do Min. Luiz Fux, que decidiu pela 

inconstitucionalidade da mesma norma devido à violação ao princípio da eficiência. 

 

No RE dos Parentes, o Min. Relator também justificou a constitucionalidade da norma 

pelos princípios da moralidade administrativa e impessoalidade. Além disso, na ADI 

da Cooperativa, a liminar foi deferida justamente pelo fato de a norma violar o princípio 

da igualdade, princípio este que justificou a declaração de inconstitucionalidade da 

norma objeto da ADI da Mão de Obra. 

 

Além disso, foi amplamente utilizado o critério de verificar se a Lei de Licitações já 

teria exaurido o conteúdo das normas impugnadas, ou se estas estariam apenas 

suplementando a legislação federal. No caso da ADI da Certidão do Consumidor, 

                                                      
40 A decisão de segunda instância objeto do ARE da Reserva de Vagas reconheceu a 
inconstitucionalidade de norma municipal que previa a reserva de cinco por cento de vagas para 
mulheres em empresas contratadas pela Prefeitura para execução de obras públicas. 
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decidiu-se que a Lei de Licitações, ao prever os documentos de habilitação exigíveis 

em seu art. 27, acabou por vedar que Estados e Municípios exigissem novos 

documentos. Desse modo, observa-se que requisitos de habilitação em processos 

licitatórios são matérias de norma geral.41  

 

Já no RE dos Parentes, verificou-se que, no art. 9 da Lei de Licitações, que trata das 

vedações para participação em licitações, não haveria nada referente a parentes de 

administradores públicos, razão pela qual decidiram que a norma impugnada seria 

constitucional.  

 

Ainda, identificou-se outro critério utilizado na ADI da Certidão do Consumidor: 

restrições abstratas ao princípio da igualdade de condições, previsto no art. 37, inciso 

XXI, da CF/1988, não poderiam ser efetuadas por normas específicas, mas apenas 

gerais.  

 

Em relação à inconstitucionalidade formal da lei impugnada na ADI da Mão de Obra, 

decidiu-se que se trataria de norma geral de incapacitação para licitar, “pois presentes 

a abstração, impessoalidade e generalidade”.42 

 

Note-se que o ARE da Reserva de Vagas praticamente não abordou a questão do art. 

22, inciso XXVII, da CF/1988. Desse modo, não chegou a definir o que seriam normas 

gerais e específicas em matéria de licitações.  

 

Por fim, ressalta-se que, conforme a ADI da Certidão do Consumidor, a competência 

da União para legislar sobre normas gerais de licitação deveria estar localizada dentre 

as competências concorrentes (art. 24 da CF/1988), e não privativas (art. 22 da 

CF/1988).  

 

4.3. Normas de Contratação Direta 
 

                                                      
41 Embora o argumento vencedor da decisão seja o de que requisito de habilitação é matéria de norma 
geral, na visão de alguns Ministros, argumentos principiológicos poderiam justificar a 
constitucionalidade da norma. 
42 STF. ADI 3670/DF, Plenário, Min. Rel. Sepúlveda Pertence, j. 2.4.2007. 
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Esta categoria abarca três julgados referentes a normas que preveem hipóteses de 

contratação direta pela administração pública, seja por inexigibilidade ou dispensa de 

licitação. 

 

O primeiro julgado é o acórdão da ADI 2416/DF43 (“ADI das Terras Rurais”), proposta 

pelo Partido dos Trabalhadores em face de diversos dispositivos da Lei nº 2.689, de 

2001, do Distrito Federal.  

 

Para o escopo deste trabalho, tem relevância a impugnação às expressões contidas 

nos seguintes dispositivos: art. 2º e seu parágrafo 1º; inciso I do art. 10; e parágrafo 

2º do art. 11. Tais expressões são referentes à alienação, sob a forma de venda direta 

(isto é, sem prévio procedimento licitatório), de terras públicas rurais do Distrito 

Federal.44 

 

Em 12.12.2012, a ADI das Terras Rurais foi julgada parcialmente procedente por 

maioria, para declarar a inconstitucionalidade do art. 14 da referida Lei. Dessa 

maneira, não foram declarados inconstitucionais os dispositivos mencionados acima.  

 

O segundo julgado é o acórdão da ADI 2990/DF45 (“ADI da APA”), ajuizada pelo 

Procurador Geral da República em face do art. 3º e parágrafos da Lei do Distrito 

Federal nº 9.262, de 1996. 

 

Tais dispositivos tratam do procedimento da venda de áreas públicas situadas nos 

limites da área de proteção ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu, as quais 

tiveram o processo de parcelamento reconhecido por autoridade pública. Ainda, fica 

estabelecido que serão dispensados os procedimentos da Lei de Licitações nas 

referidas vendas, as quais deverão seguir o procedimento próprio previsto pelos 

dispositivos ora impugnados.46 

 

                                                      
43 STF. ADI 2416/DF, Plenário, Min. Rel. Eros Grau, j. 12.12.2012. 
44 Expressões “a alienação do imóvel rural sob a forma de venda direta ou mediante” do art. 2º; 
“dispensada a licitação” do parágrafo 1º do art. 2º; “venda direta ou” do inciso I do art. 10; e “dispensada 
a licitação” do parágrafo 2º do art. 11, todas da Lei nº 2.689, de 2001, do Distrito Federal.  
45 STF. ADI 2990/DF, Plenário, Min. Rel. Joaquim Barbosa, j. 18.4.2007. 
46 Art. 3º e parágrafos da Lei do Distrito Federal nº 9.262, de 1996. 
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Em 18.4.2007, a ADI da APA foi julgada totalmente improcedente por maioria.  

 

O último julgado é o acórdão da ADI 2719/ES47 (“ADI do Credenciamento”), ajuizada 

pelo Governador do Estado do Espírito Santo visando à impugnação do art. 1º e 

parágrafos 1º e 2º da Lei do Estado do Espírito Santo nº 7.157, de 2002, que dispõe 

sobre o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas junto ao DETRAN. 

 

Referidos dispositivos tratam do procedimento e prazo de credenciamento anual de 

tais clínicas, que se dará por ato simples de administração. Ainda, estabelecem que 

será inexigível o processo licitatório para cumprimento do disposto na Lei ora 

impugnada.48 

 

Em 20.3.2003, a ADI do Credenciamento foi julgada procedente, pela invasão de 

competência do Chefe do Poder Executivo estadual para dispor sobre atribuições de 

órgãos da administração pública.  

 

4.3.1. Análise das decisões 
 

Na ADI das Terras Rurais, para analisar se a lei distrital impugnada seria constitucional 

ou não, os Ministros Eros Grau e Carlos Ayres Britto utilizaram como critério verificar 

se ela encontraria guarida em legislação federal, ou se inovara em seara que lhe é 

constitucionalmente vedada, qual seja, a de editar normas gerais de licitação. Nesse 

sentido, verificaram que a referida lei não criara hipóteses de contratação direta 

próprias, mas estava amparada pelo disposto na Lei de Licitações.  

 

Note-se, todavia, que os fundamentos utilizados pelos Ministros para chegar a essa 

decisão majoritária foram divergentes entre si. O Min. Relator Eros Grau iniciou seu 

voto alegando que o art. 17, inciso I, alínea ‘f’, da Lei de Licitações, já previra hipótese 

específica de dispensa para o caso de alienação de bens públicos imóveis.  

 

No entanto, o Min. Relator alegou que o caso da norma impugnada não seria de 

dispensa, mas de inexigibilidade de licitação, em razão da impossibilidade de 

                                                      
47 STF. ADI 2719, Plenário, Min. Rel. Carlos Velloso, j. 20.3.2003. 
48 Art. 1º e parágrafos 1º e 2º da Lei do Estado do Espírito Santo nº 7.157, de 2002. 
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competição. Para chegar à sua conclusão, o Min. Relator diferenciou os institutos de 

dispensa e inexigibilidade de licitação. Na primeira, o dever de licitar existe, mas o 

legislador optou por afastá-la, criando hipóteses excepcionais em que a lei autoriza a 

contratação direta. Ao passo que na segunda, o processo licitatório seria inexigível, 

por inviabilidade de competição.  

 

Assim, argumentou que o uso equivocado do instituto da dispensa, ao invés da 

inexigibilidade, não comprometeria sua higidez. Sendo inexigibilidade, o legislador não 

teria inovado em nada, na opinião do Min. Relator, já que apenas previu uma hipótese 

em que o certame seria inviável.  

 

Por sua vez, o Min. Carlos Ayres Britto, no voto-vista, defendeu que não se trataria de 

caso de inexigibilidade, por não estar configurada inviabilidade de competição. 

Discordou novamente do Min. Relator ao argumentar que não seria cabível a hipótese 

do art. 17, inciso I, alínea ‘f’, da Lei de Licitações, mas a hipótese da alínea ‘g’. Logo, 

a lei distrital não invadira competência que é constitucionalmente atribuída à União.  

 

Por fim, restou vencido o Min. Marco Aurélio, ao julgar procedente a ADI das Terras 

Rurais, alegando que lei local não poderá excepcionar a regra constitucional de 

licitação, prevista no art. 37, inciso XXI, da CF/1988. Argumentou também que não 

estaria configurada nenhuma das hipóteses do art. 17 da Lei de Licitações. 

 

Além disso, infere-se da análise do acórdão da ADI das Terras Rurais que somente 

normas gerais poderiam prever nova hipótese de dispensa de licitação, além daquelas 

já previstas na Lei de Licitações. Desse modo, norma local somente poderia 

estabelecer hipótese de inexigibilidade, na medida em que for descrita uma situação 

de inviabilidade ou impossibilidade de competição, pois nos termos do que dispõe o 

art. 25 da Lei de Licitações: “[é] inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição”.49 

 

No caso da ADI da APA, na qual a norma impugnada autoriza a venda sem licitação 

das áreas públicas que especifica, sequer foi suscitada pelo Procurador Geral da 

                                                      
49 Art. 25 da Lei de Licitações. 
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República a violação ao art. 22, inciso XXVII, mas apenas ao disposto no art. 37, inciso 

XXI, da CF/1988. Nesse sentido, a discussão pautou-se em verificar se a lei 

impugnada violaria a obrigatoriedade de licitação e, em especial, os princípios da 

igualdade, legalidade, moralidade e impessoalidade. 

 

Todavia, no diálogo entre os Ministros transcrito no acórdão, o Min. Cezar Peluso 

abordou que existem duas normas referentes à competência legislativa em matéria 

de licitações: (i) a geral, prevista no art. 22, XXVII, que confere à União competência 

para estabelecer normas gerais de licitação para todas as esferas; e (ii) a específica, 

decorrente do art. 37, XXI, que permite que qualquer lei subtraia ao regime geral casos 

que ela especifique.  

 

A ADI da APA foi julgada improcedente por não se constatar violação ao art. 37, inciso 

XXI, da CF/1988. Note-se que em nenhum momento foi abordada a questão relativa 

à violação ou não da competência da União para legislar sobre normas gerais de 

licitação.  

 

Já na ADI do Credenciamento foi suscitada pelo requerente a violação a diversos 

artigos da CF/1988. Dentre eles, foi apontada violação ao art. 22, inciso XXVII, da 

CF/1988, referente à suposta violação da competência da União por parte do Estado 

do Espírito Santo.  

 

No entanto, o Min. Relator Carlos Velloso sequer abordou o tema de licitações em seu 

voto. A decisão apenas focou no fato de ter havido violação da iniciativa privativa do 

chefe do Poder Executivo estadual para dispor sobre atribuições de órgãos da 

administração pública. Com base nesses termos, a ADI foi julgada procedente. 

 

4.3.2. Considerações preliminares 
 

De acordo com a análise dos três julgados acima, vê-se que o da ADI das Terras 

Rurais é o que mais traz subsídios para verificação da possibilidade ou não de Estados 

editarem regras sobre contratação direta.   
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Conforme o referido acórdão, entende-se que somente normas gerais poderiam 

prever nova hipótese de dispensa de licitação, além daquelas já estabelecidas na Lei 

de Licitações. Nesse sentido, norma local somente poderia trazer hipóteses de 

inexigibilidade, ao descrever situações em que haja impossibilidade de competição. 

Afinal, o rol do art. 25 da Lei de Licitações é exemplificativo e aplicável a quaisquer 

situações de inviabilidade de competição. 

 

4.4. Normas de Extinção de Contratos 
 

Esta categoria compreende dois julgados relativos a normas que estabelecem 

hipóteses de extinção, bem como regras de indenização de contratos públicos. 

 

Tratam-se dos julgamentos dos acórdãos da ADI 1746/SP50 (“ADI da Encampação”) 

e da ADI-MC 1746/SP51 (“ADI Cautelar da Encampação”). A ação foi ajuizada pelo 

Governador do Estado de São Paulo visando à declaração de inconstitucionalidade 

do parágrafo único do art. 293 da Constituição do Estado de São Paulo. 

 

Tal dispositivo ampliava o prazo – podendo chegar até 25 anos – para o pagamento 

de indenização, por parte dos Municípios à SABESP, relativa à encampação dos 

serviços de saneamento básico contratados pelo Poder Concedente e pelos 

investimentos realizados pela SABESP.52 

 

Em 18.12.1997, a cautelar foi deferida para suspender a eficácia do dispositivo até o 

final do julgamento desta ação. Em 18.9.2014, a ADI da Encampação foi julgada 

procedente por unanimidade. 

 

4.4.1. Análise das decisões 
 

Ambos os acórdãos da ADI da Encampação e da ADI Cautelar da Encampação 

decidiram no sentido de que a norma impugnada da Constituição Paulista violava a 

CF/1988. Note-se, entretanto, que em nenhum dos casos a declaração de 

                                                      
50 STF. ADI 1746, Plenário, Min. Rel. Marco Aurélio, j. 18.9.2014. 
51 STF. ADI-MC 1746, Plenário, Min. Rel. Maurício Corrêa, j. 18.12.1997. 
52 Parágrafo único do art. 293 da Constituição do Estado de São Paulo. 
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inconstitucionalidade da norma teve como principal argumento a violação à 

competência privativa da União para legislar em matéria de licitações.    

 

A ADI da Encampação foi julgada improcedente, principalmente, pois a norma 

questionada acabava por alterar atos jurídicos já pactuados, quais sejam, contratos 

firmados entre a SABESP e 357 Municípios, situações consolidadas antes mesmo do 

advento da Constituição do Estado de São Paulo.  

 

Desse modo, o voto do Min. Relator Marco Aurélio foi norteado pelo princípio da 

segurança jurídica. Conforme o voto, este princípio impõe ao Estado o respeito a 

diversas situações que permitam aos administrados ter previsibilidade quanto às 

consequências dos negócios jurídicos que pactuam. Nesse sentido, em nenhum dos 

referidos contratos firmados pela SABESP havia previsão para dilação do prazo para 

pagamento de indenização em função de encampação. 

 

Apesar de não ser o foco da decisão, a ADI da Encampação aborda também a questão 

de normas gerais e específicas em matéria de licitações. Foi realizada uma análise 

conjunta do inciso I do parágrafo único do art. 17553  e do inciso XXVII do art. 22, 

ambos da CF/1988, no sentido de que compete à União a regulação de normas gerais 

sobre licitação e contratações públicas, compreendidas neste conceito as condições 

de rescisão do contrato administrativo e a indenização cabível.  

 

De acordo com o Min. Relator Marco Aurélio: "[o]s preceitos concernentes ao término 

e às consequências do encerramento do contrato administrativo de concessão estão 

entre aqueles denominados gerais".54 Afinal, eles constituem o rol de regras que irão 

fixar diretrizes e servirão a todo e qualquer contrato administrativo, 

independentemente do objeto.  

 

                                                      
53 Art. 175 da CF/1988: “Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial 
de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão 
da concessão ou permissão; 
II - os direitos dos usuários; 
III - política tarifária; 
IV - a obrigação de manter serviço adequado. ” 
54 STF. ADI 1746, Plenário, Min. Rel. Marco Aurélio, j. 18.9.2014. 
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O voto do Min. Luiz Fux corrobora com esse entendimento. Conforme o voto, o art. 37 

da Lei nº 8.987, de 1995, (“Lei de Concessões”)55 ao estabelecer o pagamento prévio 

de indenização em caso de encampação, configura norma geral. Sendo assim, 

Estados e Municípios não poderiam dispor de forma diferente sobre o tema. 

 

Na ADI Cautelar da Encampação, os argumentos principais para deferimento da 

medida cautelar foram os seguintes: (i) a matéria disposta no art. 293 da Constituição 

Paulista seria essencialmente matéria de lei ordinária (sujeita à sanção ou veto do 

Poder Executivo), havendo portanto violação ao art. 2º da CF/1988, que trata da 

separação de poderes; e (ii) referido dispositivo instauraria enorme confusão na 

prestação do serviço público e causaria danos à SABESP.  

 

O único momento em que foi abordada na ADI Cautelar da Encampação – ainda que 

superficialmente – a questão referente à competência para legislar sobre licitações foi 

no voto do Min. Sepúlveda Pertence. Segundo o Ministro, incluiu-se no âmbito da 

competência privativa da União o tema impugnado nesta ADI. Nesse sentido, deixa 

claro que se trata de matéria de competência federal, mas faz a ressalva de que não 

está dizendo que uma norma federal com este conteúdo seria materialmente 

constitucional.  

 

4.4.2. Considerações preliminares 
 

A partir da análise dos julgados da ADI da Encampação e ADI Cautelar da 

Encampação, nota-se que a questão da competência para legislar sobre licitações foi 

utilizada como um argumento acessório na tomada de decisão sobre a 

inconstitucionalidade da norma.  

 

Contudo, é possível depreender de tais decisões que normas que dispõem sobre 

condições de extinção de contratos administrativos, bem como suas consequências 

(por exemplo, a indenização cabível) são consideradas normas gerais. Portanto, não 

                                                      
55 Art. 37 da Lei de Concessões: “Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder 
concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa 
específica e após prévio pagamento da indenização, na forma do artigo anterior”. 
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poderiam Estados, Municípios e Distrito Federal dispor sobre o tema de modo distinto 

àquele estabelecido pela legislação federal. 

 

4.5. Normas Federais de Licitação 
 

Esta categoria abarca três julgados referentes a normas federais sobre licitações que 

foram impugnadas pela alegada usurpação de competência por parte da União.  

 

O primeiro julgado é o acórdão da ADI-MC 1668/DF56 (“ADI da LGT”), proposta por 

alguns partidos políticos, quais sejam, Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista 

do Brasil, Partido Democrático Trabalhista e Partido Socialista Brasileiro.  

 

Referida ação visava à declaração de inconstitucionalidade de 29 dispositivos e 6 

expressões da Lei Federal nº 9.472, de 1997, conhecida como Lei Geral de 

Telecomunicações (“LGT”). Para fins dessa pesquisa, tem importância a impugnação 

às seguintes disposições: incisos IV e X do art. 19; inciso II do art. 22; parágrafo único 

do art. 54; arts. 55 a 59; expressão do caput do art. 89 e incisos I a X; art. 91 e todas 

as menções feitas a ele por outros artigos; expressões do art. 119; e art. 210, todos 

da LGT. 

 

Tais dispositivos tratam de procedimentos próprios para contratação de serviços de 

telecomunicações. Por exemplo, a Lei institui para referida contratação as 

modalidades de consulta e pregão e estabelece os parâmetros segundo os quais 

estes deverão ser pautados. Além disso, a Lei acrescenta que a licitação será 

considerada inexigível quando a disputa for considerada inviável ou desnecessária, 

mediante prévio processo administrativo conduzido pela Agência Nacional de 

Telecomunicações (“ANATEL”).57 

 

Ainda, são enunciadas as competências da ANATEL, dentre as quais consta a 

expedição de normas relativas à outorga, prestação e fruição dos serviços de 

                                                      
56 STF. ADI-MC 1668/DF, Plenário, Min. Rel. Marco Aurélio, j. 20.8.1998. 
57 Parágrafo único do art. 54; arts. 55 a 59; expressão “as disposições desta Lei e, especialmente” do 
caput do art. 89 e incisos I a X; art. 91 e todas as menções feitas a ele por outros artigos, todos da LGT. 
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telecomunicações, dentre outras. Também, prevê-se que seu Conselho Diretor terá 

competência para aprovar normas próprias de licitação e contratação.58 

 

Por fim, os demais dispositivos impugnados que têm relevância a este trabalho 

estabelecem que (i) a permissão será precedida de procedimento licitatório 

simplificado, instaurado pela ANATEL e por ela regulado, ressalvadas as hipóteses 

de inexigibilidade previstas na LGT; e (ii) as concessões, permissões e autorizações 

de serviço de telecomunicações serão regidas exclusivamente pela LGT, não se 

aplicando a Lei de Licitações, a Lei de Concessões e a Lei nº 9.074, de 1995.59 

 

A ADI da LGT foi julgada em 20.8.1998. Em relação aos dispositivos impugnados 

relevante ao presente trabalho, a cautelar foi (i) deferida para suspender as 

expressões “simplificado” e “nos termos por ela regulados” do art. 119; (ii) deferida em 

parte para dar interpretação conforme a CF/1988: aos incisos IV e X do art. 19; ao 

inciso II do art. 22; ao art. 59; e (iii) indeferida para suspensão: do parágrafo único do 

art. 54; dos arts. 55 a 58; da expressão “as disposições desta Lei e, especialmente” 

do caput do art. 89 e incisos I a X; do art. 91; da expressão “ressalvados os casos de 

inexigibilidade previstos no art. 91” do art. 119; do art. 210. 

 

O segundo julgado é o acórdão da ADI-MC 933/GO60, ajuizada pelo Governador do 

Estado de Goiás visando à declaração de inconstitucionalidade do caput do art. 17, 

bem como de expressões constantes no seu inciso I e na alínea ‘b’, da Lei de 

Licitações.  

 

Tais dispositivos estão relacionados à alienação de bens públicos e ao respectivo 

procedimento que a administração pública deverá observar e seguir. Eles preveem, 

por exemplo, que a alienação de bens imóveis deverá ser precedida de licitação na 

modalidade concorrência, salvo nas hipóteses que a lei a dispensa. Dentre as 

hipóteses, foi impugnada a que trata da doação de bens imóveis, sendo esta permitida 

                                                      
58 Incisos IV e X do art. 19, inciso II do art. 22 da LGT. 
59 Expressões “simplificado” e “nos termos por ela regulados, ressalvados os casos de inexigibilidade 
previstos no art. 91” do art. 119 e art. 210, todos da LGT. 
60 STF. ADI-MC 933/GO, Plenário, Min. Rel. Carlos Velloso, j. 4.11.1993. 



44 

exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração de qualquer uma das 

esferas do governo.61 

 

 Em 4.11.1993, foi julgado prejudicado o pedido de medida cautelar, em razão da 

decisão proferida na ADI-MC 927/RS, mencionada a seguir.  

 

O terceiro é o julgamento do acórdão da ADI-MC 927/RS62 (“ADI dos Bens Públicos”). 

Assim como a ação descrita acima, esta foi ajuizada pelo Governador do Estado do 

Rio Grande do Sul visando à inconstitucionalidade de diversas expressões contidas 

nos dispositivos da Lei de Licitações. 

 

Essas expressões são aquelas que estendem aos Estados e Municípios a 

subordinação às normas estabelecidas por tal Lei e, em especial, regras referentes 

ao procedimento de alienação de bens públicos móveis e imóveis.63 

 

A ADI dos Bens Públicos foi julgada em 3.11.1993. A cautelar foi deferida para 

suspensão do parágrafo 1º e alínea ‘c’ do inciso I do art. 17, e indeferida para 

suspensão da alínea ‘a’ do inciso II do art. 17. O Tribunal conferiu interpretação 

conforme a CF/1988 à alínea ‘b’ do inciso I do art. 17 (doação de bem imóvel) e alínea 

‘b’ do inciso II do art. 17 (permuta de bem móvel), de maneira que a regra só teria 

aplicação no âmbito da União. 

 

4.5.1. Análise das decisões 
 
 
Os três julgados que visam à inconstitucionalidade de normas federais são a ADI da 

LGT, a ADI dos Bens Públicos e a ADI-MC 933/GO. Na primeira, estão sendo 

impugnados dispositivos da LGT, ao passo que, nas duas últimas, dispositivos da Lei 

de Licitações.   

 

                                                      
61 Caput do art. 17, e expressões "e de licitação na modalidade concorrência, dispensada esta nos 
seguintes casos" do inciso I e "permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração 
pública, em qualquer esfera do governo" da alínea ‘b’ do inciso I, todos da Lei de Licitações. 
62 STF. ADI-MC 927/RS, Plenário, Min. Rel. Carlos Velloso, j. 3.11.1993. 
63 Expressões “dos Estados (...) e dos Municípios” do caput do art. 1º, expressões “Os Estados (...) os 
Municípios” do art. 118 e a extensão aos Estados e Municípios das regras contidas nos dispositivos do 
art. 17 (inciso I, alíneas ‘b’ e ‘c’, e inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, e parágrafo 1º), todos da Lei de Licitações.    
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Como a ADI-MC 933/GO foi julgada prejudicada, serão analisados apenas os outros 

dois julgados.  

 

No julgamento da ADI da LGT, como já enunciado, foi requerida a suspensão de 

diversos dispositivos da LGT devido a supostas violações constitucionais, tais como 

ao art. 22, inciso XXVII, da CF/1988. 

 

Foi conferida interpretação conforme a CF/1988 aos artigos impugnados que tratam 

das competências da ANATEL e de seu Conselho Diretor para expedição de normas, 

para que tal atuação esteja em conformidade com o disposto nas leis de regência, já 

que a competência que a LGT lhes atribui é apenas regulamentar. Assim, não haveria 

violação à competência privativa da União. Ainda, decidiu-se que lei federal poderá 

prever situações específicas para a União, desde que não as preveja também para 

Estados e Municípios, pois daí seria neste aspecto inconstitucional, uma vez que não 

haveria espaço para tais entes legislarem também. 

 

Verifica-se do acórdão que a LGT é considerada mais restritiva que as demais leis 

que regem licitações e concessões, pois ela trata de um setor específico, qual seja, o 

de telecomunicações. Assim, a maioria dos Ministros argumentou que não seria 

inconstitucional a instituição de novas modalidades de licitação, ou a restrição que faz 

ao conceito de inviabilidade de competição, dentre outras previsões. Afinal, entendeu-

se que o campo de seleção para concessionários e permissionários de 

telecomunicações não estaria abarcado pelas demais normas federais.  

 

O Min. Nelson Jobim argumentou que o disposto no art. 22, inciso XXVII, da CF/1988, 

não exclui a possibilidade de lei específica instituir novas modalidades, já que o setor 

de telecomunicações é muito peculiar. Alega ainda que o pregão é utilizado 

internacionalmente para este setor, justificando, pois, a validade deste dispositivo da 

LGT pela sua conveniência. 

 

O Min. Relator Marco Aurélio defende que, ao prever a consulta e o pregão como 

novas modalidades de licitação, a LGT esvaziou a razão de ser da Lei de Licitações 

enquanto norma geral, tornando suas disposições inócuas. Difere deste 
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posicionamento o Min. Jobim ao argumentar que a Lei de Licitações não tem nada de 

norma geral, vez que não concede espaço para Estados legislarem supletivamente.  

 

Ocorre que o Min. Maurício Corrêa rebate dizendo que a Lei de Licitações configura 

norma geral, mas que a LGT tem endereço certo. Por fim, em relação a este ponto, o 

Min. Néri da Silveira defende que lei especial – como a LGT – pode estabelecer outras 

modalidades de licitação, já que possui a mesma hierarquia da lei que estabeleceu as 

diretrizes gerais. 

 

Ainda que os Ministros tenham posicionamentos distintos quanto à possibilidade de 

outra lei federal estabelecer novas modalidades de licitações não previstas na Lei de 

Licitações, infere-se que todos partem da premissa de que apenas lei federal poderia 

dispor sobre este tema.  

 

Em relação ao conceito de inexigibilidade de licitação trazido pelo art. 91 da LGT64, o 

Min. Relator entende que é inconstitucional, pois a Lei de Licitações exaure a matéria, 

e defende que tal instituto não se coaduna com a figura da desnecessidade, mas 

apenas com o da inviabilidade de competição.  

 

Novamente, há divergência com o Min. Nelson Jobim. Sobre a restrição ao conceito 

de inviabilidade de competição, o último alega que a Lei de Licitações apenas 

exemplificou esse instituto amplamente, ao passo que a LGT é específica e restringe 

o conceito para um setor específico. Nesse sentido, indefere a liminar para o art. 91 

da LGT. 

 

Conforme o voto do Min. Relator, apenas poderia existir uma norma geral sobre 

licitações – a Lei de Licitações, que já exaure as hipóteses de inexigibilidade e as 

modalidades de licitações.  

 

                                                      
64 Art. 91 da LGT: “A licitação será inexigível quando, mediante processo administrativo conduzido pela 
Agência, a disputa for considerada inviável ou desnecessária. 
§ 1° Considera-se inviável a disputa quando apenas um interessado puder realizar o serviço, nas 
condições estipuladas. 
§ 2° Considera-se desnecessária a disputa nos casos em que se admita a exploração do serviço por 
todos os interessados que atendam às condições requeridas”. 
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No entanto, a maioria concluiu, em concordância com o Min. Jobim, que o art. 22, 

inciso XXVII, da CF/1988, não obriga a edição de lei única por parte da União. Assim 

sendo, não haveria impedimento ao legislador federal editar outras normas 

específicas sobre o tema de licitações. Nesse sentido, o que fazem alguns dos 

dispositivos impugnados da LGT, apenas, é criar processo específico para seleção 

dos concessionários e permissionários para prestação dos serviços de 

telecomunicações. 

 

Já a ADI dos Bens Públicos objetivava concessão de medida liminar para suspender 

a eficácia de expressões que estendiam aos Estados e Municípios a subordinação 

não só às regras da Lei de Licitações, mas especialmente regras relativas ao 

procedimento de alienação de bens públicos móveis e imóveis. 

 

Conforme o Min. Relator Carlos Velloso, a competência do art. 22, inciso XXVII, da 

CF/1988, seria restrita a normas gerais de licitação e contratação, ao passo que 

Estados e Municípios poderiam editar normas específicas. Assim, o Ministro não 

identifica inconstitucionalidade nos dispositivos (caput e parágrafo único do art. 1º e 

art. 118) que apenas preveem que Estados e Municípios deverão se submeter ao 

disposto na Lei de Licitações. 

 

Agora, passar-se-á à análise dos dispositivos do art. 17, os quais têm relação com a 

dispensa de licitação para alienação de bens públicos móveis e imóveis, seja por 

doação ou permuta. 

 

Foi conferida interpretação conforme a CF/1988 às expressões “permitida 

exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer 

esfera do governo” e “permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da 

administração pública” constantes na alínea ‘b’ do inciso I (doação de bens imóveis) 

e na alínea ‘b’ do inciso II (permuta de bens móveis), respectivamente, do art. 17. Isso 

porque configuram regras específicas, logo, somente poderiam ter aplicação no 

âmbito da União, não se aplicando aos Estados, Municípios e Distrito Federal. O STF 

entendeu que o legislador federal se excedeu nesses casos. 
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Ainda, ressalta-se que, ao justificar sua posição no que tange à alínea ‘b’ do inciso I 

do art. 17, o Min. Relator Carlos Velloso alegou não só que tal preceito veicula norma 

específica, sendo aplicável somente à União, mas que referida disposição derrogaria 

o programa constitucional de assentamento urbano, cujos fins são sociais. Assim, vê-

se que adentrou um pouco no mérito da regra e não apenas na análise sobre a 

competência legiferante. 

 

Como o parágrafo 1º do art. 1765 faz referência ao art. 17, inciso I, alínea ‘b’, os 

fundamentos que alguns Ministros utilizaram para afastar a aplicação deste serviram 

para suspender aquele. Todavia, na opinião do Min. Relator, que restou vencido, tal 

norma pareceu-lhe geral, sem atentar à autonomia estadual ou municipal. 

 

Em relação à alínea ‘c’ do inciso I do art. 17, que trata da permuta entre bens imóveis 

e dispensa a licitação quando o outro imóvel for destinado ao serviço público, o STF, 

por maioria, suspendeu sua aplicação até a decisão final da ação, por se tratar de 

regra específica e não se comportar dentro da esfera de competência da União. 

 

No tocante à alínea ‘a’ do inciso II do art. 17, que dispensa a licitação para doação de 

bens móveis exclusivamente para fins de interesse social, após avaliação de sua 

conveniência socioeconômica, o STF, por maioria, indeferiu a cautelar. Conforme o 

Min. Relator, não haveria excesso por parte do dispositivo. O Min. Sepúlveda Pertence 

acompanhou tal posicionamento, acrescentando que não haveria inovação alguma, 

visto que, para que haja doação e a consequente dispensa da licitação, será sempre 

necessário avaliar a inconveniência e impropriedade de se proceder com outras 

formas de alienação, as quais ensejariam a regra geral de licitação.  

 

Entretanto, ressalta-se que, conforme o Min. Marco Aurélio, por exemplo, que restou 

vencido quanto a este dispositivo, a “doação clausulada, jungida a determinado 

objeto” 66  não configura norma geral. 

 

                                                      
65 Art. 17 da Lei de Licitações: “§ 1º. Os imóveis doados com base na alínea "b" do inciso I deste artigo, 
cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica 
doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário”. 
66 STF. ADI-MC 927/RS, Plenário, Min. Rel. Carlos Velloso, j. 3.11.1993. 
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A ADI dos Bens Públicos também traz definições doutrinárias sobre o conceito de 

normas gerais e específicas, conforme a seguir: 

 

Penso que, “norma geral”, tal como posta na Constituição, tem o sentido de 
diretriz, de princípio geral. A norma geral federal, melhor será dizer nacional, 
seria a moldura do quadro a ser pintado pelos Estados e Municípios no âmbito 
de suas competências. Com propriedade registra a professora Alice Gonzales 
Borges (...) “são normas gerais as que se contenham no mínimo indispensável 
ao cumprimento dos preceitos fundamentais, abrindo espaço para que o 
legislador possa abordar aspectos diferentes, diversificados (...)” (Alice 
Gonzales Borges, “Normas Gerais nas Licitações e Contratos Administrativos”, 
RDP 96/81). Celso Antônio Bandeira de Mello esclareceu que “normas que 
estabelecem particularizadas definições, que minudenciam condições 
específicas para licitar ou para contratar (...) menos ainda serão normas gerais 
(...)” (Celso Antônio Bandeira de Mello, “Licitações”, RDP 83/16).67 

 

 

Da análise deste julgado, verifica-se, portanto, que a União não poderá obrigar aos 

Estados, Municípios e Distrito Federal a observância de regras federais específicas 

sobre licitações. Afinal, possui competência privativa apenas para edição de normas 

gerais. 

 

4.5.2. Considerações preliminares 
 

Em suma, depreendeu-se da análise dos julgados descritos acima que lei federal 

poderá prever situações específicas de cumprimento obrigatório para a União e será, 

por isso, constitucional. O disposto no art. 22, inciso XXVII, da CF/1988, não exclui a 

possibilidade de normas federais criarem situações específicas de acordo com certas 

peculiaridades.  

 

Todavia, seria inconstitucional a mesma norma se previsse situações específicas para 

Estados e Municípios, não lhes concedendo espaço para legislar também. 

 

Além disso, infere-se do acórdão da ADI da LGT que apenas lei federal poderia dispor 

sobre modalidades de licitações.  

 

Sobre esse tema também trazem pistas os julgados da ADI 252/PR e da ADI 384/PR. 

Embora as normas impugnadas não versem sobre licitações, no diálogo transcrito nos 

                                                      
67 STF. ADI-MC 927/RS, Plenário, Min. Rel. Carlos Velloso, j. 3.11.1993. 
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acórdãos, o Min. Carlos Velloso elucida que, inexistindo norma federal, os Estados 

poderão exercer competência legislativa plena visando atender às suas 

peculiaridades. Contudo, havendo norma federal, às vezes a inconstitucionalidade é 

da própria norma federal, ao prever especificidades relativas ao âmbito de 

competência dos Estados. Nesse sentido, ele cita o caso do art. 22, inciso XXVII, da 

CF/1988. A ver: 

 

(...) no que toca, por exemplo, a essas normas gerais de licitação, a arguição 
de inconstitucionalidade foi posta porque só cabe à União elaborar normas 
gerais, e suspendemos diversos dispositivos dessa lei. Propus a suspensão, e 
o Tribunal me acompanhou, justamente porque a União em certos casos 
deixou de elaborar norma geral e fez normas específicas, que são próprias dos 
Estados-membros e até dos Municípios, porque também os municípios podem 
legislar nessas matérias, na forma do que dispõe o art. 30, I e II, da 
Constituição Federal.68 

 

 

4.6. Normas de Inversão de Fases 
 

Esta categoria abarca apenas um julgado que versa sobre a inversão de fases em 

procedimentos licitatórios. 

 

Trata-se da decisão monocrática do ARE 896800/DF69 (“ARE da Inversão de Fases”), 

interposto pelo Governador do Distrito Federal contra o Procurador-Geral de Justiça 

do Distrito Federal e Territórios. Este agravo visa à reforma de decisão que inadmitiu 

RE em face de acórdão que julgou procedente ADI contra a Lei Distrital nº 5.345, de 

2014, por violação à Lei Orgânica do Distrito Federal.  

 

Ao dispor sobre as fases do procedimento de licitação realizado por órgão ou entidade 

do Distrito Federal, a Lei impugnada inverte as fases do processo licitatório 

estabelecido pela Lei de Licitações. Ou seja, estabelece que a fase de classificação 

seja anterior à fase de habilitação.70 

 

Em 17.4.2018, o agravo foi desprovido.  

 

                                                      
68 STF. ADI 252/PR e ADI 384/PR. Min. Rel. Moreira Alves, Plenário, j. 20.11.1997. 
69 STF. ARE 896800/DF, Min. Rel. Luiz Fux, j. 17.4.2018. 
70 Lei do Distrito Federal nº 5.345, de 2014.  
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4.6.1. Análise da decisão 
 

O ARE da Inversão de Fases é o primeiro julgado do STF que decide o mérito sobre 

a constitucionalidade ou não de ato normativo estadual ou distrital que inverte as fases 

de processo licitatório.71 

 

Conforme a decisão, a lei distrital tratou sobre a ordem das fases de processos 

licitatórios de maneira diversa ao que estabelece a Lei de Licitações. Ou seja, não se 

limitou a complementar a norma federal, adaptando-a às peculiaridades locais, ou a 

disciplinar matéria não regulamentada pela Lei de Licitações.  

 

Em suma, o Min. Relator Luiz Fux, no controle difuso de constitucionalidade, decidiu 

que a ordem das fases de procedimento de licitação é tema de norma federal, visto 

que é um tema essencial e que deve ser aplicado de maneira uniforme em todo 

território nacional.  

 

Desse modo, ao determinar a inversão da ordem das fases de processo licitatório a 

ser realizado por órgão ou entidade do Distrito Federal, entendeu-se que a referida 

Lei afrontou a competência privativa da União, prevista no art. 22, inciso XXVII, da 

CF/1988.  

 

4.6.2. Considerações preliminares  
 

É possível extrair do julgado do ARE da Inversão de Fases que normas que 

estabelecem a ordem das fases de processo licitatório são consideradas gerais. 

Desse modo, não poderiam Estados, Municípios ou o Distrito Federal dispor de 

maneira diferente ao que estabelece a União sobre esse tema.  

 

                                                      
71 Embora este trabalho tenha excluído do seu âmbito de pesquisa decisões monocráticas que negam 
seguimento às respectivas ações ou recursos, pontua-se aqui a existência do julgamento da ADI 
4116/SP. Trata-se de ADI que impugna dispositivos da Lei do Estado de São Paulo nº 13.121/2008, a 
qual altera a Lei Paulista de Licitações. Tal Lei impugnada é responsável por inverter as fases do 
processo licitatório, de maneira que a abertura dos envelopes com as propostas e o respectivo 
julgamento seja anterior à fase de habilitação dos concorrentes. No entanto, a decisão monocrática que 
julgou esta ação a negou seguimento pelo fato de a parte requerente não possuir legitimidade ativa, 
isto é, por aspecto puramente formal. (STF. ADI 4116/SP, Rel. Gilmar Mendes, j. 20.7.2012.) 
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5. CONCLUSÕES FINAIS  
 

Para compreensão da experiência federalista brasileira e, em especial, para identificar 

quais os limites da competência legislativa dos Estados, Municípios e Distrito Federal 

em matéria de licitações, é fundamental que se analise a jurisprudência do STF. 

 

A partir da análise dos julgados selecionados neste trabalho, verifica-se que ainda não 

existe uma definição clara e precisa sobre o que são normas gerais e normas 

específicas em matéria de licitações.  

 

Todavia, ainda que o STF não tenha formulado uma jurisprudência consolidando os 

paradigmas do que é permitido ou não, o presente trabalho buscou extrair os principais 

critérios utilizados na tomada de decisões, no que tange aos limites da competência 

dos Estados, Municípios e Distrito Federal para legislar sobre licitações.  

 

Inicialmente, ressalta-se que a maior parte dos processos que chega ao STF, via 

controles concentrado ou difuso, têm como objeto Normas para Desenvolvimento 

Social. Ou seja, são normas editadas pelo legislador estadual, municipal ou distrital 

com vistas à implementação de políticas públicas.   

 

Vê-se, portanto, que o legislador local se utiliza do poder de compra da administração 

pública para promoção do desenvolvimento social. 

 

Como visto, muitas vezes, ainda que suscitada expressamente pelos requerentes a 

violação ao art. 22, inciso XXVII, da CF/1988 (inconstitucionalidade formal), o STF 

acaba por abordar na decisão apenas aspectos materiais relacionados à norma 

(inconstitucionalidade material).  

 

São diversos os julgados que acabam decidindo em nome de princípios amplos e 

genéricos. Isto é, sequer entram na análise de competência, ou o fazem de maneira 

superficial, mas justificam a decisão com base em princípios que regem a atuação da 

administração pública, tais como segurança jurídica, igualdade de condições, 

moralidade administrativa, dentre outros.  
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Assim, a hipótese formulada na Introdução deste trabalho para responder sua 

pergunta central aplica-se plenamente a este caso. Ou seja, o STF raramente afirma 

que o conteúdo das normas impugnadas é geral ou específico. Em grande parte das 

vezes, não existe construção teórica por parte dos Ministros, já que as decisões são 

casuísticas e têm por base princípios genéricos. 

 

A partir de todas as decisões analisadas, tentou-se formular a jurisprudência que o 

STF nunca formulou. Das decisões, depreende-se, por exemplo, que requisitos de 

habilitação e modalidades licitatórias são temas de normas gerais. Além disso, 

verifica-se que lei local não poderá prever hipóteses de dispensa de licitação, mas 

apenas de inexigibilidade de licitação. 

 

Também, identifica-se que condições de extinção de contratos administrativos, bem 

como a indenização cabível, são temas de normas gerais. Ainda, verifica-se que 

ordem das fases em processos licitatórios é tema de norma geral.  

 

Em relação às normas gerais editadas pela União que se submeteram ao controle de 

constitucionalidade do STF, conclui-se o seguinte: poderá a União editar normas 

federais específicas sobre licitações, mas será inconstitucional se obrigar aos 

Estados, Municípios e Distrito Federal o seu cumprimento.  

 

Em suma, a grande maioria das decisões analisadas passa batido pela discussão 

referente ao parágrafo único do art. 22 da CF/1988. Ou seja, sequer abordam o fato 

de a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitações 

estar inserida em artigo cujo parágrafo único prevê que lei complementar poderá 

autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias ali 

relacionadas. 

 

Contudo, apenas dois julgados (ADI dos Softwares Livres e ADI da Certidão do 

Consumidor), dentro do universo total, não passaram batido por essa questão. 

Verificou-se que esses dois julgados estão de acordo com a doutrina, que defende 

que, embora localizado topograficamente no art. 22, aplica-se ao inciso XXVII o 

regime disposto no art. 24 da CF/1988, que trata da competência concorrente entre a 

União, Estados, Municípios e Distrito Federal.  
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O critério que mais foi identificado no julgamento dos processos, foi o de verificar se 

a norma estadual, municipal ou distrital impugnada se ateve aos limites trazidos pela 

Lei de Licitações, ou se recriou algumas de suas disposições.  

 

Além disso, verificou-se com frequência a utilização do seguinte critério: restrições 

abstratas ao princípio constitucional da igualdade de condições nos certames 

licitatórios, previsto no art. 37, inciso XXI, da CF/1988, só poderão ser efetuadas por 

normas de alcance geral.  

 

Assim, não poderá o legislador local inovar na criação de condições abstratas que 

acarretem desequiparação entre os concorrentes em licitações, tais como hipóteses 

de dispensa de licitação ou incapacitação para licitar. Todavia, em alguns acórdãos, 

tais premissas foram excepcionadas em nome de outros princípios constitucionais, 

como o da impessoalidade e moralidade administrativa. 

 

Nesse sentido, conclui-se que os julgados do STF que discutem a competência 

legislativa dos entes federados em matéria de licitações são capazes de fornecer 

pistas, mas não fornecem ainda uma definição precisa do que são normas gerais e 

específicas. Contudo, salienta-se que não necessariamente tal indefinição representa 

uma dificuldade por parte do STF, mas pode ser que represente apenas uma opção 

do Tribunal em não definir esses termos, dando margem para que os Estados, 

Municípios e Distrito Federal continuem legislando sobre licitações sem um limite 

preciso sobre a extensão de tal competência. 
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Julgado Categoria 
(item do 
trabalho) 

Data do 
julgamento 

Norma impugnada 
(Obs. Apenas estão descritos os dispositivos 
objeto dos julgados que têm relevância para este 
trabalho) 

Decisão De acordo com o julgado, há 
violação à competência 
privativa da União para legislar 
sobre normas gerais de 
licitação? 
 
No caso dos itens 15, 16 e 17, 
há usurpação da competência 
da União? 

1 
ADI 3059/RS 

(ADI dos Softwares 
Livres) 

4.1 9.4.2015 

Lei do Estado do Rio Grande do Sul nº 
11.871/2002, que institui, no âmbito da 
administração pública, a preferencial utilização de 
softwares livres ou sem restrições proprietárias. 

Julgada improcedente 
por unanimidade 

NÃO 

2 
ADI-MC 3059/RS 
(ADI Cautelar dos 
Softwares Livres) 

4.1 15.4.2004 
Idem acima. Cautelar deferida por 

unanimidade  
SIM 

3 
ADI-MC 2338/SC 
(ADI das Barreiras 

Eletrônicas) 
4.1 23.5.2001 

Arts. 4º, 5º e 6º da Lei do Estado de Santa 
Catarina nº 11.375/2000, os quais dispõem sobre 
o processo de aquisição, mediante licitação, das 
barreiras eletrônicas para redução de velocidade 
e estabelecem regras e restrições sobre 
financiamento, garantia do produto, remuneração 
e locação. 

Por unanimidade, 
cautelar deferida para 
suspensão dos arts. 1º, 
2º, 3º, 7º (regras sobre 
trânsito) e expressão 
“e aos municípios” do 
art. 4º (mas indeferida 
em relação aos 
dispositivos 
mencionados ao lado). 

NÃO 

4 

ADI 2665/SC 
(ADI dos 

Controladores de 
Velocidade) 

4.1 27.10.2004 

Lei do Estado de Santa Catarina nº 12.142/2002, 
que dispõe sobre a contratação de controladores 
de velocidade para fins de fiscalização nas 
rodovias estaduais. Além de conceituar o que 
seriam os controladores de velocidade, a Lei (i) 
assegura ao Estado, para fins de fiscalização, a 
contratação daqueles que possuam avisos 
sonoros e luminosos; (ii) proíbe a aquisição 
mediante financiamento; (iii) estabelece 
previsões contratuais específicas para a 
aquisição; etc. 

Julgada improcedente 
por unanimidade  

NÃO 
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5 
ADI 3735/MS 

(ADI da Certidão 
do Consumidor) 

4.2 8.9.2016 

Parágrafo 2º da Lei do Estado de Mato Grosso do 
Sul nº 3.041/2005, que impõe como requisito de 
habilitação para participação em determinadas 
licitações a apresentação de Certidão de Violação 
aos Direitos do Consumidor (CVDC) negativa. 

Julgada procedente 
por maioria  

SIM 

6 
RE 423.560/MG 

(RE dos Parentes) 
4.2 29.5.2012 

RE contra decisão do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais, que havia declarado a 
inconstitucionalidade do art. 36 da Lei Orgânica 
do Município de Brumadinho. 
 
O art. 36 da Lei Orgânica do Município de 
Brumadinho, que proibia a contratação por parte 
do Município de parentes, afins ou 
consanguíneos do prefeito, vice-prefeito, 
vereadores e dos servidores ocupantes de cargos 
ou funções comissionadas e empregos públicos 
municipais, até o prazo de seis meses após o fim 
do exercício das respectivas funções. 

Provido por 
unanimidade 

NÃO 

7 
ADI 3670/DF 

(ADI da Mão de 
Obra) 

4.2 2.4.2007 

Lei Distrital nº 3.705/2005, que criava restrições à 
contratação de quaisquer empresas que 
discriminassem, na contratação de mão de obra, 
pessoas com o respectivo nome incluído nos 
serviços de proteção ao crédito. 

Julgada procedente 
por unanimidade  

SIM 

8 
ADI-MC 1824/RS 

(ADI da 
Cooperativa) 

4.2 10.6.1998 

Parágrafo 1º do art. 163 da Constituição do 
Estado do Rio Grande do Sul, o qual prevê que, 
em caso de privatização de empresas públicas e 
sociedades de economia mista, os seus 
empregados terão preferência em assumi-las, 
sob a forma de cooperativas. 

Cautelar deferida por 
maioria  

Não aborda 

9 
ARE 1023066/RJ 
(ARE da Reserva 

de Vagas) 
4.2 24.2.2017 

Agravo contra decisão que inadmitiu RE em face 
de acórdão que deu procedência à representação 
de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 
150/2015, do Município do Rio de Janeiro. 
 
A Lei estabelece a obrigatoriedade da reserva de 
cinco por cento de vagas para mulheres nas 
empresas prestadoras de serviços contratadas 
pela Prefeitura do Município do Rio de Janeiro 
para execução de obras públicas. 

Desprovido (decisão 
monocrática) 

SIM 
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10 
ADI 2416/DF 

(ADI das Terras 
Rurais) 

4.3 12.12.2012 

Expressões contidas nos dispositivos: art. 2º e 
seu parágrafo 1º; inciso I do art. 10; e parágrafo 
2º do art. 11 da Lei do Distrito Federal nº 
2.689/2001. Tais dispositivos referem-se à 
alienação, sob a forma de venda direta (isto é, 
sem prévio procedimento licitatório), de terras 
públicas rurais do Distrito Federal. 

Por maioria, julgada 
parcialmente 
procedente para 
declaração de 
inconstitucionalidade 
do art. 14 da Lei (mas 
improcedente em 
relação aos 
dispositivos 
mencionados ao lado). 

NÃO 

11 
ADI 2990/DF 
(ADI da APA) 

4.3 18.4.2007 

Art. 3º e parágrafos da Lei do Distrito Federal nº 
9.262/1996, os quais tratam do procedimento de 
venda de áreas públicas situadas nos limites da 
área de proteção ambiental (APA) da Bacia do 
Rio São Bartolomeu. Ainda, prevê-se que serão 
dispensados os procedimentos da Lei de 
Licitações nas referidas vendas. 

Julgada improcedente 
por maioria  

Não aborda (não foi suscitada 
pelos requerentes a violação ao 
art. 22, XXVII, CF/1988) 

12 
ADI 2719/ES 

(ADI do 
Credenciamento) 

4.3 20.3.2003 

Art. 1º e parágrafos 1º e 2º da Lei do Estado do 
Espírito Santo nº 7.157/2002, que dispõe sobre o 
credenciamento de clínicas médicas e 
psicológicas junto ao DETRAN. Tais dispositivos 
tratam do procedimento e prazo de 
credenciamento anual de tais clínicas, que se 
dará por ato simples de administração. Ainda, 
estabelecem que será inexigível o processo 
licitatório para cumprimento do disposto na Lei. 

Julgada procedente 
por unanimidade  

Não aborda 

13 
ADI 1746/SP 

(ADI da 
Encampação) 

4.4 18.9.2014 

Parágrafo único do art. 293 da Constituição do 
Estado de São Paulo, ampliava o prazo – 
podendo chegar até 25 anos – para o pagamento 
de indenização, por parte dos Municípios à 
SABESP, relativa à encampação dos serviços de 
saneamento básico contratados pelo Poder 
Concedente e pelos investimentos realizados 
pela SABESP. 

Julgada procedente 
por unanimidade  

SIM 

14 
ADI-MC 1746/SP 
(ADI Cautelar da 

Encampação) 
4.4 18.12.1997 

Idem acima. Cautelar deferida por 
unanimidade  

SIM 

15 
ADI-MC 1668/DF 

(ADI da LGT) 
4.5 20.8.1998 

Incisos IV e X do art. 19, inciso II do art. 22, 
parágrafo único do art. 54, arts. 55 a 59, 

A cautelar foi (i) 
deferida por 

NÃO 
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expressão do caput do art. 89 e incisos I a X, art. 
91 e todas as menções feitas a ele por outros 
artigos, expressões do art. 119 e art. 210, todos 
da LGT. 
Os dispositivos tratam de procedimentos próprios 
para contratação de serviços de 
telecomunicações. Por exemplo, a Lei institui 
para tal contratação as modalidades de consulta 
e pregão e respectivos parâmetros segundo os 
quais estes deverão ser pautados. Além disso, a 
Lei acrescenta que a licitação será considerada 
inexigível quando a disputa for considerada 
inviável ou desnecessária, mediante prévio 
processo administrativo conduzido pela ANATEL. 
Ainda, são enunciadas as competências da 
ANATEL, das quais cita-se a expedição de 
normas relativas à outorga, prestação e fruição 
dos serviços de telecomunicações, dentre outras. 
Também, prevê-se que ao seu Conselho Diretor 
compete aprovar normas próprias de licitação e 
contratação. 
Por fim, os dispositivos estabelecem que (i) a 
permissão será precedida de procedimento 
licitatório simplificado, instaurado pela ANATEL e 
por ela regulado, ressalvadas as hipóteses de 
inexigibilidade previstas na LGT; e (ii) às 
concessões, permissões e autorizações de 
serviço de telecomunicações não se aplicam a Lei 
de Licitações, a Lei de Concessões e a Lei nº 
9.074/1995, sendo regidas, exclusivamente, pela 
LGT. 

unanimidade para 
suspender as 
expressões 
“simplificado” e “nos 
termos por ela 
regulados” do art. 119; 
(ii) por maioria, 
deferida em parte para 
dar interpretação 
conforme a CF/1988: 
aos incisos IV e X do 
art. 19; ao inciso II do 
art. 22; ao art. 59; e (iii) 
por maioria, indeferida 
em relação: ao 
parágrafo único do art. 
54; aos arts. 55 a 58; à 
expressão “as 
disposições desta Lei 
e, especialmente” do 
caput do art. 89 e 
incisos I a X; ao art. 91; 
à expressão 
“ressalvados os casos 
de inexigibilidade 
previstos no art. 91” do 
art. 119; ao art. 210. 

16 ADI-MC 933/GO 4.5 4.11.1993 

Caput do art. 17 e expressões constantes no seu 
inciso I e na alínea ‘b’, da Lei de Licitações, todos 
relacionados à alienação de bens públicos e ao 
respectivo procedimento que a administração 
pública deverá seguir. Eles preveem, por 
exemplo, que a alienação de bens imóveis deverá 
ser precedida de licitação na modalidade 
concorrência, salvo em algumas hipóteses que a 

Julgada prejudicada 
por unanimidade  

- 
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lei a dispensa. Dentre as hipóteses, foi 
impugnada a que trata de doação de bens 
imóveis, sendo esta permitida exclusivamente 
para outro órgão ou entidade da administração de 
qualquer uma das esferas do governo. 

17 
ADI-MC 927/RS 
(ADI dos Bens 

Públicos) 
4.5 3.11.1993 

Expressões do caput do art. 1º, do art. 118 e a 
extensão aos Estados e Municípios das regras 
contidas nos dispositivos do art. 17 (inciso I, 
alíneas ‘b’ e ‘c’, e inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, e 
parágrafo 1º), todos da Lei de Licitações. Essas 
expressões são aquelas que estendem aos 
Estados e Municípios a subordinação às normas 
estabelecidas por tal Lei e, em especial, regras 
referentes ao procedimento de alienação de bens 
públicos móveis e imóveis. 

Por maioria, cautelar 
deferida para 
suspensão do 
parágrafo 1º e alínea 
‘c’ do inciso I do art. 17, 
e indeferida para 
suspensão da alínea 
‘a’ do inciso II do art. 
17. 
Foi conferida 
interpretação conforme 
a CF/1988, por 
maioria, à alínea ‘b’ do 
inciso I do art. 17 
(doação de bem 
imóvel) e, por 
unanimidade, à alínea 
‘b’ do inciso II do art. 17 
(permuta de bem 
móvel), para que a 
regra só seja aplicada 
no âmbito da União. 

SIM, ao estender aos Estados e 
Municípios as referidas regras. 

18 
ARE 896800/DF 

(ARE da Inversão 
de Fases) 

4.6 17.4.2018 

Agravo contra decisão que inadmitiu RE em face 
de acórdão que julgou procedente ADI contra a 
Lei Distrital nº 5.345/2014, por violação à Lei 
Orgânica do Distrito Federal. 
 
Ao dispor sobre as fases do procedimento de 
licitação realizado por órgão ou entidade do 
Distrito Federal, a Lei inverte as fases do 
processo licitatório estabelecido pela Lei de 
Licitações. 

Desprovido (decisão 
monocrática) 

SIM 

 


