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&ssecl~it des Prteura~trNIIIt Munlciplt 4e Sae Paulo 

UMAPAlAVRA 

Dando continuidade ao enorme esforc;:o que foi editar os 
Estudos de Direito Publico na gestao Sergio Lazzarini, num perfodo 
de imensas dificuldades economicas e financeiras, a Diretoria da As
sociar,;ao dos Advogados da Prefeitura do Municfpio de Sao Paulo, 
gestao 87/89, apresenta 0 primeiro numero da serie de quatro que 
entregarll a classe e a comunidade do Direito. 

Nova orientar,;ao estll sendo imprimida par Kiyoshi Harada 
e Jose AntonioCastel Camargo, sob cuja coordenar,;ao e publicar,;ao se 
acha entregue, tendo como objetivo a divulgar,;ao de estudos e tra
balhos forenses de Procuradores que servem a Cidade de Sao Paulo. 

A classe, enriquecida pelo ingresso de mais de duzentos 
novas colegas nos ultimos tres anos, produz, na imensa faina jurfdica 
que o Municfpio exige, trabalhos da mais alta qualidade, que nao po
dem ser privilegio do conhecimento de poucos, que precisam ser co
nhecidos e que passam, aqui, a ser divulgados. 

Aos colegas, especialmente aqueles que mais recentemen
te chegaram, conclamo a colaborarem, apresentando o fruto melhor 
de sua produr,;ao jurfdica, para que possamos, a cada passo, demons
trar o elevado nfvel dos integrantes do procurat6rio municipal de Sao 
Paulo, honrando a tradir,;ao de Jose HorAcia Meirelles Teixeira, Car
los Alberto Alves de Carvalho Pinto, Oswaldo Aranha Bandeira de 
Mello, Moacyr Amaral Santos e tantos outros. 

ALVARO LUIZ BRUZADIN FURTADO 
Presidente 
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A REPERCUSSAO DA DESOBEDIENCIA AO 
EMBARGO DE OBRA NO DIREITO PENAL 

Antonio Claret Mach~l Santos 
Procurador ern exercfcio no Departamento Judicial da 

Procuradoria Geral do Municfpio- SJ 
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0 Municipio, como toda entidade integrante da Adminis
trac;;ao Publica, dispoe do poder de polfcia que, segundo a magistral 
definic;;ao de HEL Y LOPES MEIRELLES, (1) e "a faculdade de que dis
poe a Administrac;;ao Publica para condicionar e restringir o uso ego
zo de bens, atividades e direitos individuais, em beneflcio da coleti
vidade ou do pr6prio Estado". Dentre os vMios setores de atuac;;ao 
efetiva do poder de polfcia do Municipio, destaca-se a PoUcia das 
Constru~oos, cujo escopo e controlar a edificac;;ao particular diante de 
exigencias contidas na legislac;;ao municipal concernentes a sguranc;;a, 
higiene e finalidade da obra. 

A polfcia das construc;;oes, em nosso ordenamento jurldi
co, tern sua origem no art. 572 do C6digo Civil, que atrela o direito 
de construir ao nao desrespeito ao direito dos vizinhos e aos regula
mentos administrativos, traduzidos estes nas leis especlficas que os 
municlpios podem editar a respeito de zoneamento e urbanismo. 

0 Municipio de Sao Paulo dispoe do C6digo de Edifica
c;;6es, instituido pela Lei n9 8.266 de 20 de junho de 1975, como ins
trumento maior para ordenar toda edificac;;ao e reforma de predios, 
quer se destinem eles ao uso comercial, residencial ou industrial. 

Como toda operante codificac;;ao, a Lei n9 8.266/75 traz os 
elementos de coercibilidade necessMios para assegurar o cumpri
mento de suas disposic;;oes, os quais se consubstanciam na fiscaliza-

1) - Meirelles Hely Lopes - Direito Municipal Brasileiro, 4! edi~lio, Editora Revista dos Tribu
nais. 
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r;ao eficiente que pode, inicialmente, autuar o infrator, outorgar-lhe 
prazo para regularizar;ao da obra e, atll, usar da medida extrema re
presentada pelo embargo da obra. 

Para HELY LOPES MEIRELLES (2) embargo de obra ll"a 
ordem de paralizar;ao dos trabalhos, emanada da autoridade compe
tente para exercer a polfcia das construr;6es". Por ele o Municfpio 
exercita, da maneira mais literal possfvel, seu poder de polfcia, de
terminando ao munfcipe-infrator que nao mais prossiga na reforma, 
ou na construr;ao, sob pena de sujeitar-se as sanr;6es previstas na le
gislar;ao domllstica. E o Municfpio pode, inclusive, se socorrer do 
emprego de forr;a policial, nao "ex officio", mas por meio do apare
lho policial do Estado que oferecer~ a necess~ria garantia na manu
tenr;ao do ato administrative do embargo da obra. 

Mas, o embargo de obra, alllm das suas consequemcias de 
ordem administrativas, pode repercutir em outros campos do Direito, 
inclusive, no Direito Penal. E isso acontece quando aquele que teve 
sua obra embargada, nao respeita o ato e prossegue na sua constru
r;ao, apesar, mesmo, da presenr;a policial. A conduta desse infrator 
pode alojar-se no art. 330 do C6digo Penal que trata do crime de de
sobedi€mcia: "Desobedecer a ordem legal de funcionMio publico: pe
na- detenr;ao, de quinze dias a seis meses, e multa". 

HELENO -CLAUDIO FRAGO (3) com relar;ao ao crime de 
desobedi€mcia leciona que o "objeto da tutela penal ll a administra
r;ao publica no seu particular aspecto do cumprimento de determina
r;6es legais emanadas de funcionarios publicos" e que "a ar;ao que 
constitui a materialidade do fato consiste em desobedecer ordem le
gal de funcionarios publicos". 

Em prindpio, a desobedi€mcia ao embargo da obra atende 
as exig€mcias do tipo do art. 330 CP, eis que sempre tal ordem origi-

(2) - Meirelles Hely Lopes- Direito de Construir, J! edic;ao, Editora Revista dos Tribunais. 
(3) - Fragoso Heleno Cl!udio- Lic;6es de Direito Penal, vol. 4!!, 
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na-se de urn funcionMio publico que a expede em decorremcia de 
uma infra~ao prevista em lei municipal, portanto, legal. Contudo, 
diante do fato de que, normalmente, as posturas municipais que tra
tam de mat~ria edilfcia possuem san~oes de natureza administrativa, 
representada pela aplica~ao de multas, a doutrina, secundada pela ju
risprudemcia, para a boa tipifka~ao da desobediencia ao embargo de 
obra do artigo 330 CP, exige urn "plus", ou seja, que concomitante 
com aquelas, a lei municipal tenha previsibilidade da submissao do 
ato de desobediencia ao artigo 330 CP. 

NELSON HUNGRIA (4) ensina que "se pela desobediencia 
de tal ou qual ordem oficial, alguma lei comina determinada penali
dade administrativa ou civil, nao dever~ reconhecer o crime em exa
me, salvo se a dita lei ressalvar expressamente a aplica~ao do art. 
300". E na mesma linha de raciocfnio do pontffice acima lembrado, ~ 
a li~ao de MAGALHAES NORONHA (5), para quem ~ "de todo opor
tuna a advertenoia de que se a lei comin'a pen a administrativa ou civil 
a desobediencia - tal qual ocorre com a testemunha faltosa (C6digo 
de Processo Penal, art. 219) nao existir~ o delito em foco, exceto se 
aquela ressalvar a aplica~ao da comina~ao deste", ou seja, artigo 330 
CP. 

E outra nao ~ a posi~ao jurisprudencial, m~xime aquela 
editada pelo Tribunal de Al~ada Criminal de Sao Paulo, da qual se 
destaca ac6rdao relatado pelo Juiz Dias Filho na Apela~ao n2 
272.533, 8!! Camara, com a seguinte fundamenta~ao "se a legisla~ao 
especffica, que autoriza a imposi~ao de medida administrativa, nao 
ressalva, expressamente, a cumulativa aplica~ao do art. 330 do CP, 
nao h~ falar em desobediencia". Veja-se, ainda, outras decisoes nes
se teor em RT 558/319; Julgados Tacrim 66/445, 70/368 e 71/81. 

Como dito linhas acima, no ambito do Municfpio de Sao 
Paulo a polftica de edifica~oes est~ condensada na Lei n2 8.266/75 e 

(4) - Hungria Nelson- Comentirios ao C6digo Penal, vol. XI. 
(5) - Noronha Magalh§es- Direito Penal, vol. 4~. 
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em Diplomas posteriores modificativos daquela. 0 C6digo de Edifica
coes, inicialmente, previa, apenas, a aplicacao de multas ao infrator
desobediente do embargo de obra. Porl!m, com o correr dos anos, 
diante da exiglmcia da jurisprudencia, a Municipalidade Paulistana, 
viu-se obrigada a alterar seu Estatuto EdiHcio para o tim de nele in
cluir a previsibilidade da aplicacao do artigo 330 do CP ao infrator
desobediente, o que foi feito pela edicao da Lei n9 9.531 de 22 de ju
lho de 1982. 

Com efeito, esse Diploma tornou penalmente pu.nfvel a 
desobediencia a embargo de obra, eis que introduziu no artigo 553 
do C6digo de Edificacoes um par~grafo com o teor seguinte: "Sem 
prejufzo da incidencia das multas, o processo devidamente instrufdo, 
ser~ encaminhado para as providencias de apuracao da responsabili
dade do infrator, pelo crime de desobediencia, previsto no artigo 330 
do C6digo Penal, bern como para as medidas judiciais cabfveis". 

Conclui-se, por conseguinte, que no Municfpio de Sao 
Paulo, a desobediencia a embargo de obra, all!m de sujeitar seu in
frator as sancoes de natureza administrativa, tais como, multas e 
tfemolicao do prl!dio, constitui-se no crime previsto no artigo 330 do 
C6digo Penal, cuja acao penal que lhe l! correspondente tern natureza 
de publica incondicionada. 
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INTRODUCAO: AS IMUNIDADES GARANTIDAS PELA 
CONSTITUICAO FEDERAl DE 1969 

A imunidade tributMia acha-se tratada no artigo 19, inciso 
Ill e suas alfneas, da Constituiyao Federal, ainda em vigor. 

Ocupou-se, primeiramente, o legislador constituinte em 
garantir a imunidade recfproca das pessoas jurfdicas de direito publi
co, estabelecendo que o patrimonio, a renda ou os serviyos da Uniao, 
Estados e Municfpios nao seriam tributados por impastos, quaisquer 
que fossem. Esta ~a chamada imunidade ontologica (art. 19, Ill, a). 

Face a escolha do regime democratico, que consagra o 
aprimoramenti:> politico, jurfdico, ~tico e filos6fico, redundando, via 
de consequencia na otimizayao cultural do povo brasileiro, haveria de 
ter o cuidado de garantir as opyoes polfticas que havia adotado con
sagrando as chamadas imunidades polfticas. 

Em sendo assim, os templos de qualquer culto foram res
guardados da tributayao. 

Pretendeu o legislador constituinte afastar a possibilidade 
de, a qualquer momenta, um governo desencadear perseguiyao, de 
carater tributMio, a de~erminado culto (art. 19, Ill, c). 

Em se referindo a "templo" tem-se como imune o local 
indispensavel para o desenvolvimento do pr6prii:> culto, bern como, 
tudo quanta seja essencial a pratica efetiva dos misteres religiosos 
dos diferentes credos. 
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Contudo, apesar de, atualmente, entender-se, escudado 
na li~ao de Aliomar Baleeiro, que as flreas contfguas ao "templo", os 
conventos, a casa paroquial (desde que empregados com fins nao 
economicos) esHio abarcadas pela expressao "templo", Pontes de 
Miranda em sua obra "Comentflrios a Constitui~ao Federal de 1946", 
sustentou uma interpreta~ao mais restritiva. 

Com rela~ao aos partidos poHticos, o legislador consti
tuinte, com a mesma preocupa~ao de garantir a instala~ao de urn es
tado democratico, assegurou a impossibilidade de tributa~ao do seu 
patrimonio, sua renda e os servi~os por eles praticados (art. 19, Ill, c, 
1~ parte). 

Hoje, a nosso ver, com rela~ao as imunidades: recf.proca 
das pessoas jurfdicas de direito publico (Uniao, Estados e Municf
pios), dos templos e dos partidos polfticos, nao vislumbramos, na 
pratica, distor~oes que justifiquem maiores preocupa~oes ou discus
soes acerca dos eventuais desdobramentos. 

No entanto, o mesmo nao ocorre, em nosso entendimen
to, com rela~ao a imunidade garantida as INSTITUICOES DE EDU
CACAO ou DE ASSISTENCIA SOCIAL, (art. 19, II, c, 2~ parte), bem 
como, aquela resguardada aos JORNAIS, UVROS E PERIOOICOS. 

AS DISTORCOES: 20 ANOS DEPOIS 

Primeirameilte, temos que com rela~o as institui~s de 
educa~o e de assistencia social, sabiamente, o legislador constituin
te, entendeu que deveriam tais entidades ficarem submetidas para 
gozo de imunidade, a observancia de certos requisitos a serem exigi
dos pela legisla~ao ordinaria. 

Tomou este cuidado, a fim de prevenir a eventual ocor
r€mcia de "desvios ou acidentes de percurso", que poderiam com
prometer a finalidade filantr6pica ou educativa, razao mesma da exis
t€mcia de tais institui~oes. 
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No entanto, infelizmente, apesar dos requisites expres
samente exigidos pelo artigo 14 do C.T.N., e da preocupa~ao da pre
serva~ao dos fins educacionais e sociais das entidades em questao, o 
que se deu foi o alargamento, de suas atividades, extrapolando as 
suas pr6prias finalidades e, muitas vezes, transformando-as em ver
dadeiras empresas. 

0 que se d~ hoje, ~ que muitas destas entidades tern se 
transformado em bem sucedidas promotoras de eventos e/ou servi
~os, oferecidos nao a sua clientela espedfica, (aos seus benefici~rios) 
mas, ao PUBLICO EM REGAL, MEDIANTE PAGAMENTO. Tais enti
dades caracterizam-se, agem e atuam como EMPRESA PRESTADORA 
DE SERVICOS relativamente a estes eventos ou servi~os. 

Exemplificando, podemos citar o case das institui~oes 

educacionais religiosas que praticamente dominaram o campo da 
produ~ao de·sucos de frutas no Estado de Sao Paulo. 

De se lembrar que estes fates sao de muito maiores pro
por~oes do que o exemplo cl~ssico de Aliomar Baleeiro: do convento 
explorar velhas receitas artesanais e tradicionais de licores e doces, 
em que o mestre admitia como intoler~vel o impasto de renda, mas, 
passrvel tal atividade de tributa~ao pelo IPI ou ICM, vez que, j~ nesta 
parte, desamparadas pela imunidade, por ser atividade estranha 
aquela que lhe era pr6pria. 

Oportuno citar tamb~m, o case dos clubes e agremia¢es 
desportivas que prestam .. servi~ ... nao apenas aos seus associados, 
MAS A OUALOUER UM, MEDIANTE PAGAMENTO. 

Qual a diferen~a entre tais entidades, enquanto prestado
ras de servi~os OUTROS, que nao aqueles diretamente afetos aos 
seus fins institucionais e os demais prestadores destes mesmos ser
vi~os, que justificasse e ensejasse o tratamento desigual, em detri
mento do prindpio da isonomia, que dever~ sempre ser resguarda
do? 
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Na prfltica, tal distorcao ocorre com enorme freqi.iencia. 

E incontflvel o numero de acoes judiciais, que as Munici
palidades enfrentam movidas por agremiacoes esportivas que, irre
signadas com a tributacao de I.S.S. sobre SERVI{:OS QUE NAO E5-
TAO DIRETAMENTE UGADOS COM OS SEUS FINS iNSTITUCIO
NAIS e OFERECIDAS AO PUBliCO EM GERAl, vem a jufzo invocar 
imunidade tributflria, intentando forrar-se ao pagamento daquele im
posto municipal. 

E exatamente o caso dos bailes carnavalescos promovidos 
"em grande estilo", por inumeras agremiacoes (espalhadas pelo Bra
sil todo, que sao abertos ao PUBLICO EM GERAL, (e atl! a turistas) 
mediante o simples pagamento de INGRESSO. 

Chega-se ao requinte de, em muitos casos, oferecerem 
ingressos em agAncias de turismo. E {! not6rio que muitas destas fes
tas sao "faraonicas" e objeto de matl!ria nas mais importantes revis
tas nacionais e internacionais ... 

Ora, qual a razao de se pretender que tais entidades me
recam tratamento diferente daquele destinado as demais empresas 
promotoras de tais festas? Ambas nao oferecem seus bailes ao mes
mo publico (publico em geral)? 

Quando as instituicoes oferecem servi~s. por exemplo, 
de diver50es publicas (servico tributflvel pelo I.S.S.) tais como: bai
les, sessoes de cinema etc., divorciadas dos servi~s pr6prios para os 
quais foram criadas e oferecidos ao publico em geral (ainda que o lu
cro para elas reverta) INDISCUTIVELMENTE ESTAO NO MESMO 
PATAMAR OCUPADO PELAS EMPRESAS PRESTADORAS DOS 
MESMOS SERVI{:OS E DESTINADOS AO MESMO PUBLICO EM 
GERAL, sendo AMBAS PRESTADORAS DE SERVI{:OS PASSJVEIS 
DE SEREM TRIBUTADOS PELO I.S.S. 

0 que l! imune, nao e a entidade, instituicao por si mes-
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ma, mas, sim, a SUA ATIVIDADE-FIM, enquanto voltada e inerente 
aos seus objetivos institucionais. As demais atividades, os servi~os 
outros, divorciados de seus fins pr6prios, SAO TRIBUTAVEIS e a en
tidade que os prestar configura-se como CONTRIBUINTE de I.S.S. 

Considera~oes, no mesmo sentido, entendemos necessa
rias com rela~ao aos livros, jornais e peri6dicos, cujas distor~oes no 
que tange a imunidade a eles garantida, merecem, a nosso ver, igual 
destaque. 

0 legislador constituinte, na constitui~ao em vigor, pre
tendeu garantir, com o reconhecimento de imunidade tributaria aos 
jornais, livros e peri6dicos, a livre manifestar;:ao depensamento, bem 
como, estimular o desenvolvimento da cultura nacional, tornando 
viavel e acessfvel a todos a divulgar;:ao de notfcias, id~ias e conheci
mentos tecnicos educativos e politicos. 

Visa com tal benesse estimular as publicar;:oes, sejam elas: 
jornais, revistas, livros ou peri6dicos cujo CONTEUDO revista-se de 
carater jornalfstico, literario, politico, artfstico ou cientffico. 

Tal preocupar;:ao nao e nova. Surgiu com a Constituir;:ao 
de 46, quando o legislador constituinte amparado nas ideias de Jorge 
Amado, teve o cuidado de -ap6s as experiencias recentes advindas 
do Iongo perfodo da ditadura - garantir a liberdade de crhica e de 
debate partidario atrav~s da imprensa. Preocupou-se, tamb~m, em 
preservar os valores e.spirituais, nestes contidos os educacionais e 
culturais. 

0 intuito foi, e devera ser sempre, o de preservar as pu
blicar;:oes, sejam elas: jor~ais, revistas, livros ou peri6dicos, de even
tuais "pressoes", tao conhecidas por n6s no passado e bem presente 
em nar;:oes irmas da America Latina. "Pressoes" estas exercidas atra
ves da taxar;:ao macir;:a sobre ta1s materias ou sobre papel neles em
pregado, de tal sorte a exercer um verdadeiro "poder de polfcia" sa
bre as mat~rias a serem publicadas, inviabilizando, praticamente, a 
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divulga~ao de informa~6es e notfcias ao publico em geral, pr~tica es
ta execr~vel num estado que se quer democr~tico. 

Contudo, o fato ~ que inumeras editoras tem pleiteado, 
habilmente, em jufzo o reconhecimento da imunidade tributaria para 
publica~6es outras, cujo CONTEUDO nao autoriza a entende-las co
mo: jornais, livros ou peri6dicos passfveis de receber a imunidade 
constitucional. 

0 conteudo de tais publica~6es em nada contribui para o 
desenvolvimento cultural, artfstico ou cientffico do povo, nem tam
pouco, representam manifesta~ao de qualquer corrente ideol6gica, 
ou mesmo, sejam vefculos para divulga~ao de mat~ria de cunho jor
nalfstico- informativo. 

Na realidade, sequer passou pela cabe~a do legislador 
constituinte de 46 ou de 69, que ao falar em "jornais, livros ou peri6-
dicos", poderia algu~m pretender entender como tal: cat~logos tele
fonicos, guias turfsticos, "coletania de anuncios" etc., que apesar de 
guardarem, pl~stica e fisicamente, semelhan~a com livros, jornais ou 
revistas, tendo, no entanto, como ESCORO, OUTRO QUALOUER, que 
nao ~ 0 aprimoramento cultural do povo brasileiro. 

Sao uteis sim, mas nao sao imunes. 

Perigoso o alargamento desmedido de tais conceitos. 

0 reconhecimento da imunidade tributaria as publica~6es 
especificadas no artigo 19, Ill, d, nao pode ser ampliado a tim de es
tender-se a tudo o que a elas se assemelhar, sob pena de amanha 
virmos a ter como imunes, al~m dos cat~logos telefonicos e os "jor
nais de anuncios" ja citados, publica~6es que preguem a desagreg(l
~ao social, a pratica de toda sorte de aberra~6es, revistas "gays", 
pornograticas ou mat~rias que apregoem como salva~ao da humani
dade o uso de t6xicos, e sabe-se Ia mais o que o "genio humano" ti
ver condi~6es de imaginar. 
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Nao ~ este o espfrito da lei. NAO E TODA E OUALOUER 
PUBLICA<;AO que se quer estimular atrav~s da imunidade tribut~ria. 
Mas, aquelas, e s6 aquelas, das quais resulta o aprimoramento cultu
ral, seja no campo artfstico, desportivo, polftico ou sooial. 

CONSTITUINTE: A POSSIBILIDADE DE 
CORRIGIR AS DISTORCOES 

Recentemente tivemos a oportunidade de participar do 
XII I Encontro Nacional de Procuradores Municipais, realizado de 3 a 
7 de maio p.p., em Macei6 - Alagoas. 

Este encontro teve como objetivo oferecer aos participan
tes a oportunidade de apresentar propostas de modificac;oes ao texto 
constitucional em vigor, a fim de, se aprovadas pela PlenMia do 
Congresso, serem encaminhadas a Constituinte, como subsfdio ou 
sugestiio as Comissoes que se ocupam dos trabalhos de elaborac;ao 
da nova Carta Magna. 

Enviadas previamente as propostas, tivemos a felicidade 
de constatar entre as selecionadas, as duas sugestoes que havfamos 
apresentado. Uma, concernente a imunidade tributMia das institui
c;oes educacionais e assistenciais e outra, relativa a imunidade tribu
tc~ria dos livros, jornais e peri6dicos. 

As nossas sugestoes prendiam-se a inserc;ao de dois pa
ragrafos na redac;ao do atual artigo 19, ou seja: 

- manutenc;ao da redac;ao atual do art. 19 da Constituic;ao 
Federal/69, com as seguintes modificac;oes: 

art. 19 "caput":- mantido 
- incisos I - mantido 

II - mantido 
I II mantido, com as respectivas letras. 

- § 19:- mantido 
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- § 2!?: - introdw;:ao do parllgrafo 2!?- com 
a seguinte redac;ao: 

"§ 2!?: A imunidade de que trata a alfnea "c", refere-se 
aos servic;os pr6prios e diretamente ligados aos fins so
ciais e educativos a que estas instituic;oes se destinam". 

- iiltroduc;ao do § 3!?, com a seguinte reda-
c;ao: 

"§ 3!?: A imunidade de que trata a alfnea "d" diz respeito 
aqueles vefculos que tenham como conteudo a livre mani
festac;ao do pensamento ou o aprimoramento cultural, ar
tfstico, esportivo, polftico, social ou cientffico". 

"§ 4!?: introduc;ao com a redac;ao do atual § 2!?." 

Foi-nos oferecida a oportunidade de sustentar oralmente 
nossas propostas, as quais submetidas a apreciac;ao e votac;ao da 
Plenllria, lograram aprovac;ao por unanimidade. 

De se ressaltar que fomos levados a apresentar tais su
gestoes, restritivas a aplicac;ao da imunidade tributllria, motivados 
por uma luta que n6s, procuradores da Municipalidade de Sao Paulo, 
militantes na llrea tributllria, em especial do, I.S.S., vimos travando 
est6ica e "quixotescamente", perante o Judicillrio na defesa dos in
teresses da Municipalidade que, com sinceridade, consideramos legf
timos. 

E, em passado nao distante, ~ramos obrigados, por forc;a 
de decisoes judiciais, a reconhecer como imunes, publicac;oes que 
nada tinham a oferecer para o desenvolvimento cultural, polftico ou 
social do publico a que se destinava. Nem tampouco, eram, as mes
mas, vefculo para divulgac;ao de id~ias ou de notfcias, ou material 
jornalfstico. Mas, escudadas em robustos pareceres encomendados a 
nomes consagrados da doutrina brasileira eram as editoras conside
radas vencedoras nas ac;oes judiciais promovidas contra a Municipa
lidade de Sao Paulo, vez que, via de regra, tais pareceres "interpre
tavam" o dispositive constitucional a seu favor. 
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Contudo, significativas comec;:am a ser nossas vit6rias ju-
diciarias. 

A legitimidade da tese esposada pela Municipalidade de 
Sao Paulo vem sendo, mais e mais, reconhecida pelos Tribunais es
taduais e pela Suprema Corte. E, tais fatos, nos encorajaram a apre
sentar as referidas propostas que, felizmente, foram aprovadas. 

Sabre elas, serao lanc;:adas as luzes dos ilustres integran
tes da Comissao de sistematizac;:ao do evento, que se encarregara da 
redac;:ao final de todas as propostas aprovadas no Encontro. 

Desta forma, e considerando que do referido Congresso 
participaram proeminentes Deputados e Senadores engajados na 
Constituinte, esperamos que as modificac;:oes sugeridas sirvam como 
subsrdio para elaborac;:ao dos dispositivos constitucionais que cuida
rao da imunidade tributaria, corrigindo-se, assim, as ja comentadas 
distorc;:oes, a fim de se restabelecer o verdadeiro esprrito do beneffcio 
constitucional em questao. 

Nao temos a pretensao de com tais modificac;:oes resolver 
de uma vez por todas as discrepi'mcias, distorc;:oes ou discussoes que 
mesmo assim, poderao surgir. 

Mas, o importante e fazer com que a norma constitucional 
que concede a imunidade tributAria, tamb6m preveja e determine os 
seus reais limites, restringindo a sua concessao, aqueles beneficiarios 
que realmente deseje proteger. 

0 resto, ficara por conta da legislac;:ao ordinaria, das dis
cussoes judiciais, que considerando a realidade de cada regiao, e os 
diversos graus de condic;:oes s6cio-economico e cultural do povo bra
sileiro certamente saberao realizar a contento a adequac;:ao necessa
ria a cada comunidade. 
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A Constituinte se nos apresenta como a oportunidade im
perdfvel para as "correc;oes de curso" da imunidade tribut~ria. 

No entanto, se nao for esta, a oportunidade, quem sabe 
na proxima ... 
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LEVANTAMENTO DA INDENIZACAO PELO ESPOLIO 

Neusa Aparecida Cardoso da Silva 
Procuradora em exercfcio no Departamento de Desapropriac;<>es da 
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A quesHio se refere a necessidade ou nao de alvara do 
Juizo de inventario, autorizando 0 inventariante nao dativo a levan
tar o valor da indeniza~ao depositada nos autos da a~ao expropriat6-
ria, em face do que disp6em os artigos 34 do DL 3.365/41, 12 V § 1 ~, 
991, I II e VII e 992 do CPC. 

De infcio cabe ressaltar que o artigo 33 do DL 3.365/41 
considera o dep6sito em questao como pagamento do pre~o e que o 
artigo 34 acima e norma dirigida ao Juiz da desapropria~ao, de forma 
que uma analise literal da lei levaria a conclusao de que a responsa
bilidade no caso seria do Juiz e nao da Municipalidade, alias, como 
tem entendido a jurisprudencia. 

Nao obstante isso, no momenta em que o Juiz da desa
propria~ao submete o levantamento a aprecia~ao da Municipalidade, 
esta se sente moralmente obrigada a manifestar-se de acordo com a 
legisla~ao. 

Feitas estas considera~6es iniciais, passaremos a analise 
de cada um dos aspectos envolvidos na questao. 

0 primeiro deles e quanta aos poderes do inventariante, 
na qualidade de representante do esp61io por for~a de lei. 

Com efeito, rezam os artigos 12, V e § 1 ~ e 991, I, II e VII: 
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"Art. 12. Serao representados em jufzo, ativa e passiva
mente: 

. V- o esp61io, pelo inventariante; 

§ 1 ~ - quando o inventariante for dativo, todos os herdei
ros e sucessores do falecido serao autores ou reus nas 
a~oes em que o esp61io for parte." 

"Art. 991- lncumbe ao inventariante: 
I - representar o esp61io ativa e passivamente, em jufzo 
ou fora dele, observando-se, quanta ao dativo, o disposto 
no art. 12, § 1~; 

II - administrar o esp61io, velando-lhe os bens com a 
mesma diligE'mciia como se seus fossem; 

VII - prestar contas de sua gestao ao deixar o cargo ou 
sempre que o juiz lhe determinar; 

II 

Por outro lado, dispoe o art. 992 do mesmo diploma legal: 

"Art. 992 - lncumbe ainda ao inventariante, ouvidos os 
interessados e com autoriza~ao do juiz: 
1-~ alienar bens de qualquer especie; 
II- transigir em jufzo ou fora dele; 

II I - pagar dfvidas do esp61io; 
IV- fazer as despesas necessarias com a conserva~ao eo 
melhoramento dos bens do esp61io." 

Da leitura dos dispositivos acima depreende-se que o in
ventariante, que nao seja datiVO, pode praticar todos OS atos necessa
rios a salvaguarda dos direitos do esp61io, sem autoriza~ao do juiz, 
exceto os referidos no art. 992, acima transcrito. 

Dentre esses poderes esta o de receber em nome do es-
p61io. 
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Nesse sentido, alias, o Ac6rdao 209.975, apelante: Esp61io 
de Genoveva Franceschenelli; Apelados: Adelio Franceschenelli e 
slm, RT 1972 n'! 413/pags. 158/160, do qual transcrevemos parte: 

"e nem se havia de exigir da inventariante autoriza~ao do 
Jufzo de inventario, por alvara, para habilitar-se no feito, 
ap6s a morte da litigante, alem de que igualmente nao 
havia razao para exigir-se se habilitassem na demanda to
dos os demais herde~ros. 
Alias, de acordo com decisao da Quinta Camara Civil des
te Tribunal de Justi~a, o inventariante, herdeiro necessa
ria, pode ajuizar a~ao judicial, sem necessidade de afvara 
de suprimento. 
E a Segunda Camara Civil, referindo-se e apoiando-se na 
opiniao de juristas, tambem concfuiu que "os interpretes, 
resofutamente, passaram a sustentar a fegitimidade ativa 
do inventariante para "in solidum", isto e, sem a inter
ven~ao dos herdeiros (e, portanto, com dispensa de afvara 
de suprimento, judicial) mover, como representante da 
heran~a, a~oes possess6rias e outras, para receber drvidas 
e bens do espdlio, ou, para, de qualquer modo, aumentar 
o seu patrimonio, e, pefa mesma razao, foi sendo reco
nhecido, tambem, sua legitimidade passiva, como repre
sentante do esp6no. 

Corrobora esse entendimento o § 1 '! do art. 12 acima 
transcrito, interpretado contrario sensu. 

Nem se afegue que, no caso, ele nao poderia receber sem 
autoriza~ao do Jufzo de inventario porque estaria substituindo bem 
im6vef por dinheiro. 

E que a desapropria~ao nao se confunde com a afiena~ao 
de bens e somente esta foi refacionada no art. 992. 
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Ademais, nao poderia o inventariante impedir a desapro
priayao, o que exclui totalmente o exercfcio da vontade. 

A primeira conclusao, pais, ~ que, em face da lei, pode 
o inventariante, na qualidade de representante do esp61io, receber 
sem autorizayao judicial. 

Como decorrencia, estaria exorbitando a Municipalidade 
ao exigir Alvarfl para tal fim. 

Contudo, a Municipalidade, com o manifestar-se sabre 
o levantamento, instada pelo Juiz, estfl, na verdade, na posiyao de 
quem efetua um pagamento. Ouanto a este ponte preceitua o art. 934 
do C6digo Civil: 

Art. 934 - 0 pagamento deve ser feito ao credor ou a 
quem de direito o represente, sob pena de s6 valer depois 
de por ele ratificado, ou tanto quanta reverter em seu 
proveito." 

Sendo assim, embora possa o inventariante receber sem 
qualquer autorizayao judicial, a Municipalidade deve exigir que ele 
comprove sua condi~o de representante do esp61io no momento do 
recebimento. 

lsto porque ele pode ser destitufdo no curse do inventfli-io 
(art. 995 do CPC) ou o inventflrio jfl ter sido encerrado. 

Nem se diga que esta providfmcia seria dispensflvel par
que ele, como inventariante teria que prestar contas. 

Esta afirmayao peca pela base, porque supoe que ele ain
da seja o inventariante, sem exigir prova disso. 

Al~m disso, pelo art. 991, VII e ju risprudencia, que trans
creveremos a seguir, ele s6 estfl obrigado a prestar contas enquanto 
inventariante. 
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Nessel senti do: ... 

Apelar;:ao n~ 176.423 - Capital 
Apelantes: Carlos Mesquita Cavalcante e s/m. 
Apelada: Matilde Kozakiewicz - RT 400/186 
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Ar;:ao para obrigar o inventariante a prestar c<;>ntas - in
vent~rio findo- Partilha homologada- Carencia. 

Depois de findo o invent~rio, o inventariante est~ liberado 
da prestar;:ao de contas, desde que nao foi chamado a Jufzo por so
negar;:ao de bens. 

Agravo de lnstrumento n~ 281.772- Sao Jos~ do Rio Pre
to 
Agravante: Renor Pereira Braga 
Agravados: Dario Pereira Braga e outros 
RT 532/103 
lventariante - processo encerrado - prestar;:ao de contas 
incabfvel- Agravo provido. 

0 inventariante s6 pode ser demandado para prestar con
tas da administrar;:ao do esp61io, enquanto pendente o processo de 
invent~rio e partilha. 

e outros: em RT 292/656- 400/186 - 469/83- 473/180 e 481/97. Em 
ac6rdaos onde sempre se entendeu que "o inventariante s6 pode ser 

demandado para prestar contas da administrar;:ao do esp61io enquan
to pendente o processo de inventMio e partilha." 

Se ele nao est~ nem obrigado a prestar contas depois do 
encerramento do invent~rio; muito mEmos poder~ ele receber em 
nome do esp61io se o encerramento ocorreu. 

A verificar;:ao da condir;:ao ~ obrigar;:ao do devedor. 

Se nao o faz por negligencia, vai pagar a quem nao ~ere-
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dor, causando ao verdadeiro credor um dano e respondendo por ele 
nos termos do artigo 159 do C6digo Civil, que diz: 

"Art. 159- Aquele que, por a~ao ou omissao volunt~ria, 
negligencia, ou imprudencia, violar direito, ou causar 
prejufzo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. 

II 

lsto nada mais ~ que a aplica~ao do brocardo "quem paga 
mal paga duas vezes". 

Poder-se-ia alegar que os herdeiros teriam contra o rece
bedor do pagamento na qualidade de inventariante sem se-lo, a 
mesma a~ao de responsabilidade. 

Embora essa afirma~ao possa ser verdadeira, no nosso 
entender, a responsabilidade direta lJ de quem pagou e a op~ao pela 
a~ao contra urn ou outro ficaria a crit~rio do lesado. 

Acionada a Municipalidade, entendemos, teria ela a a~ao 
contra quem recebeu indevidamente. 

Em todo esse raciocfnio nao est~ em nenhum momento a 
Municipalidade defendendo direitos de herdeiros, senao que o seu 
pr6prio. 

Tanto ~ assim que, se for do conhecimento do Jufzo ou 
mesmo da Municipalidade de Sao Paulo que o invent6rio j~ findou o 
dinheiro s6 ser~· liberado aos herdeiros, na propor~ao de seus qui
nhoes, porque findo o invent6rio nao M que se falar em inventa
riante. 

Diante disso, e como conclusao, pode-se dizer que, pro
vada a condi~ao de inventariante - o que s6 lJ possfvel se o processo 
ainda estiver em curso e ele nao tiver sido destitufdo- nao se poder~ 
exigir alvar~ para o levantam~nto. 
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0 que deve a Municipalidade exigir ~ esta prova, que po
dera ser feita por uma certidao do Jufzo de inventario onde se com
prove que 0 processo ainda nao findou e que ele ainda ~ 0 inventa
riante. 

Note-se que o alvara tern suprido essa exigemcia muito a 
contento, porque com ele sabe-se ser este o inventariante e estar o 
processo em curse. Na verdade, no alvara que vern sendo solicitado 
pela Municipalidade o juiz identifica o inventariante nom1nalmente e 
nao somente como o inventariante do esp61io de fulano de tal, caso 
contrario nem teria validade para o levantamento. Oueremos dizer 
que nao bastaria autorizar 0 inventariante do esp61io de fulano de 
tal, sem lhe mencionar 0 nome, porque nao se chegar1a a identifica
~ao desejada e necessaria. 

Nesse passe, conv~m esclarecer que a questao aqui discu
tida nada se confunde com a validade da procura~ao dada ao advo
gado, ou com a exigencia de renova~ao dessa procura~ao, o que, de 
fato nao encontra fundamento legal para ser feito, ja que se estaria 
defendendo interesse de outra parte, no caso o mandante. 

0 mandante, nesse caso, jamais teria a~ao contra a Muni
cipalidade, mas sempte contra o mandatar'io. 

Quanta aos ac6rdaos contraries a pretensao da Fazenda, 
~ born que se diga, em primeiro Iugar, que cuidam de exigencia de 
alvara e nesse ponte, estamos de acordo com a inexigibilidade. 

Em segundo Iugar, naqueles nao se questionou a qualida
de do inventariante. 

Agravo de lnstrumento n~ 34.771-2, Sao Paulo, 
Agravante: Municipalidade de Sao Paulo 
Agravados: Esp61ios de Jos~ Sampaio Moreira e de Gui
lhermina de Barros Sampaio Moreira representados por sl 
invente. Francisco de Sampaio Moreira. 
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"0 falecimento dos herdeiros diz respeito ll sucessao e ao 
Jufzo de lnvent~rio, ao qual serao prestadas contas do re
cebimento da indeniza~ao, em nada interferindo com o 
levantamento, que ~ feito pelos Esp61ios agravados, re
gularmente re~resentados pelo seu inventariante ... " (gri
famos). 

0 ac6rdao a seguir mencionado equivocou-se entendendo 
que a Municipalidade estaria defendendo interesse de herdeiros. 

0 interesse ~ pr6prio, como j~ se disse antes. 

Por outro lado, afirma que, mesmo encerrado o invent~
rio o inventariante ficaria obrigado a prestar contas, o que se confir
mou nao ser verdade nem para a lei nem para a jurisprudencia. 

Este ac6rdao o de n2 44.489-2, no Agravo de lnstrumento 
em que ~ Agravante a Municipalidade de Sao Paulo e Agravado o Es
p61io de Maria da Encarna~ao Caramelo, representada pelo seu in
ventariante Alfredo Daniel Caramelo: 

"Nem teria, outrossim, a agravante, legitimidade para de
fender os interesses dos herdeiros. Na hip6tese, mera
mente conjecturada, de se haver encerrado o inventario, 
nao ficaria 0 inventariante livre do onus da presta~ao de 
contas, por isso que sempre resguardados os eventuais 
direitos dos herdeiros e quaisquer outros interessados na 
partilha." 

0 ac6rdao que melhor se aproxima da solu~ao da questao 
~a nosso ver este, favor~vel ll Municipalidade de Sao Paulo: 

CORREI<;:AO PARCIAL n2 10.272, da Comarca de Sao 
Paulo, em que ~ requerente Anna Araujo Carneiro de 
Mendon~a e Outra (Esp61ios de) e requerido MM. Juiz de 
Direito da 1 ~ Vara da Fazenda Municipal: 
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"Nao merece acolhida a reclama~ao dos recorrentes. Tra
tando-se de expropria~ao de bern pertencente ao Esp61io, 
embora possa ser representado pelo inventariante, que 
tern capacidade para receber a cita~ao em nome do Esp6-
lio, 0 levantamento da inden1za~ao nao pode ser deferido 
ao inventariante, sem um alvar6 judicial passado pelo juf
zo de inventMio, ap6s a ouvida de todos os herdeiros e 
interessados. E que a indeniza~ao substitui o bern expro
priado no invent6rio do esp61io, e o jufzo da a~ao expro
priat6ria nao sabe a quem pertence 0 pre~o da indeniza
~ao, a quem coube ou caber6 na partilha tal pre~o. Assim 
sendo o jufzo da Fazenda s6 tinha duas op~oes: ou colo
car 0 valor da indeniza~ao a disposi~ao do Jufzo de lnven
t6rio ou autorizar o levantamento mediante, alvar6 expe
dido pelo mesmo jufzo de inventMio. A providencia do al
vara do jufzo de inventario foi uma cautela razoavel e nao 
constitui tumulto processual, que possa ser corrigido por 
correi~ao parcial. lndeferem por isso a correi~ao parcial." 

Com efeito, dissemos acima que se aproxima da solu~ao, 
porque, embora vislumbre o cerne da questao, que e a Municipalida
de ou o Juiz, no caso concreto, ter que saber a quem deve pagar, 
portanto, quem e 0 credor (se 0 esp61io, atraves do inventariante ou 
OS herdeiros, se findo 0 invent~rio) nao fundamenta adequadamente 
a decisao. 

E o que tfnhamos a considerar. 
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1. 0 TEMPO APAGA A ILEGALIDADE ADMINISTRATI
VA? 

0 ato administrative, como se sabe, ao lado do contrato 
administrative, ~ o vefculo de manifestar;:ao da vontade da Adminis
trar;:ao, pcir excelfmcia. Ambos sao responsc\veis pela dinamica do Po
der Publico, nao cabendo se pensar num fato administrative que nao 
tenha sido precedido, ou de um ato administrative, ou de urn contra
to administrative. 

E ambos, ato ou contrato, surgem no ambito administra
tive em observancia da lei. E o princfpio da legalidade administrativa, 
que tendo como corolario ·o princfpio da finalidade administrativa (o 
ato ou o contrato devem se pautar pela busca do interesse publico 
qualificado na norma), comanda todos os atos da administrar;:ao. 

No que diz respeito ao ato administrative, poderc\, como 
sabemos, vir a ser expedido com infrar;:ao a lei ou com vfcios, sana
veis ou insanaveis, ou quando lhe faltar um dos cinco elementos que 
o perfazem juridicamente (competfmcia, objeto, forma, motivo e fi
nalidade). 

Nessas hip6teses, o ato administrative sera passfvel de 
anular;:ao, ou pela pr6pria Administrar;:ao, ou pelo Judiciario, pelas 
vi.as adequadas. 

Evidentemente, o normal ~ que a declarar;:ao de nulidade 
referida seja procedida em curta espar;:o de tempo, existindo mesmo 
af, o dever para a Administrar;:ao, de assim se comportar, em face do 
princfpio da auto-tutela administrativa. 
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Entretanto, poderfl ocorrer que a constatacao da irregula
ridade do ato venha a ser efetuada pela Administracao somente 
quando decorrido razoflvel ou Iongo tempo depois, sendo que, du
rante esse lapso o ato administrativo teve toda a aparemcia de ser re
gular, devendo-se levar em conta ar que ele goza do atributo da pre
suncao de legalidade. 

Surge entao a questao de se saber se esse ato devera, ou 
podera ser, ainda, declarado nulo pela pr6pria Administracao. 

Em outras palavras, a indagacao basica sera esta: o de
curso do tempo tern algum reflexo na possibilidade da anulacao "ex
officio" dos atos administrativos? 

Em decorremcia dessa questao surge, como consequemcia, 
outra: haveria prazo para a Administracao levar a efeito o desfazi
mento do ato administrativo por nulidade? 

E, ainda, uma ultima indagacao, paralela ou conexa as an
teriores, haverfl que ser respondida: haveria prazo para a anulacao 
administrativa de ato administrativo negocial, sujeito a registro car
torial (e portanto a publicidade especlfica, alem daquela normal, im
perativa, da via administrativa)? 

Essas as questoes que nos propomos examinar e resolver 
no estudo que se segue. 

2. ANALISE DOUTRINARIA E JURISPRUDENCIAL DA 
OUESTAO. 

0 problema aqui colocado e daqueles considerados dos 
mais complexos do direito Administrativo. 

Trata-se de saber se um ato administrativo ilegal, portan
to nulo, ou anulflvel, deve ser, obrigatoriamente, declarado nulo pela 
Administracao, e, como consequencia, qual o prazo que esta tern pa-
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ra rever seus pr6prios atos, desde que com a finalidade de suas nuli
ficacoes. Seria esse prazo de 5 (cinco) ou de 20 (vinte) anos? Ou nao 
seria nem um, nem outro? Par outro lado, pode ou nao a Administra
cao manter 0 a to? 

2.1- DOUTRINA 

Em principia, a doutrina, evidentemente, admite a anula
cao do ato administrative irregular, pela pr6pria Administracao, pas
to que do ato nulo, se nao podem gerar efeitos jurldicos validos. Essa 
anulacao, em princfpio, deve ser "o quanta antes", para restabelecer 
a legalidade administrativa (ct. Hely Lopes Meirelles, "D. Adm.inistra
tivo Brasileiro", 12!! edicao, pag. 163). No mesmo sentido, e a posi
cao de Themfstocles Brandao Cavalcanti (Curso de Direito Adminis
trative- R.T.- 1973, pag. 185) e de Cretella Jr. (Dicionario de Direito 
Administrative - Forense, 1978 - pag. 40), para quem o poder de 
anular da Administracao repousa no principia da autotutela adminis
trativa. 

Seabra Fagundes, do mesmo modo, salienta essa posicao 
(Revogacao e anulamento do ato administrative- R. F. 102/218). 

Entretanto, ha limites para essa anulacao? 

Em outras palavras, como indagou Cretella Jr., "qual o 
prazo que a Administracao tem para a declaracao de nulidade dos 
seus pr6prios atos? (ob. cit. pag. 40)". Antes de se pensar em prazos, 
preliminar das mais importantes e se saber sea Administracao, dian
te de um ato administrative ilegal, tera ou nao um poder-dever, urn 
simples dever, ou uma faculdade de anula-lo. 

Em excelente estudo sabre o tema, o Dr. Jose Sergio 
.Monte Alegre, Procurador do Estado do Sergipe, concluiu que "a na
tureza da anulacao de offcio e identificada como faculdade. entendida 
esta no sentido de possibilidade jurfdica de se conduzir de uma certa 
maneira, extraindo daf a conclusao segundo a qual a Administracao 
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Publica pode abster-se de reagir a ofensa eventualmente irrogada 
contra o ordenamento jurfdico, deixando de invalidar o seu ato reco
nhecidamente ilegal" ("Estabilidade e certeza das relaccSes jurfdicas 
como fator de limitacao a anulacao de offcio do ato administrativo" -
in R.D.P. 53-54, p~g. 159). 

Para tal, no entanto, o autor entende imprescindrvel que 
se reconheca a existencia de um outro interesse, tao publico como o 
abstratamente considerado (observancia da legalidade), capaz de 
acobertar a decisao administrativa de manter o ato viciado. 

E esse outro interesse est~ no prindpio da estabilidade e 
ce.rteza das relacoes jurfdicas, que repercute fundamente em teorias e 
prindpios jurfdicos de largo prestrgio e de tradicional aceitacao, tais 
como a relativa ao funcion~rio de fato, o da aparencia de direito ou 
de situacao jurfdica aparente e aquela pertinente a chamada "preclu
sao" das vias administrativas (art. cit. p~g. 160)." 

Cino Vitta, depois de afirmar com enfase que, "no nosso 
campo, a pr6pria Administracao pode proceder de offcio a anulacao 
do ato ilegrtimo, em qualquer momento" (Diritto Administrativo, 3~ 
edicao, 1949, vol I, pflg. 437), passa depois a distinguir os casos em 
que ~ de rigor a anulacao, em qualquer tempo, dos casos em que a 
anulacao como que perde sua efidcia: "quando o ato ilegftimo fez 
sentir seus efeitos, h~ pouco, convir~ anul~·lo", mas "transcorrendo 
grande espaco de tempo, ao contrflrio, parece oportuno manter a vi
da do ato, embora ilegftimo, a fim de que nao haja perturbacao a si
tuaccSes realmente consolidadas, por um formal respeito ao princfpio 
abstrato da legitimidade. Nao se esqueca de que o ordenamento jurf
dico ~ conservador, no sentido de que respeita fatos hfl muito ocorri
dos, embora nao conformes a lei" (ob. cit. p~g. 438). 

D' Alessio, no mesmo senti do, observa: "No que se refere 
a anulacao de offcio, ~ pacffico que tal faculdade nao pode ser exer
cida depois de Iongo perfodo, com prejufzo de situaccSes conso!idadas 
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e sem extraordin~rio motivo de interesse publico" (lnstituzioni, 4!! 
edi~ao, 1949, vol. II, p~g. 248). 

Seabra Fagundes alerta que "(I tao delicado o uso do po
der de desfazimento dos atos administrativos pela pr6pria Adminis
tra~ao, que mesmo em se tratando de atos ilegrtimos, porque prati
cados em conflito com textos legais ou regulamentares, e consequen
temente nao tendo gerado direitO'S subjetivos, se prescrevem cautelas 
contra o efeito retroativo da declara~ao de nulidade. A doutrina e a 
jurisprud~ncia concordam em que o seu exercrcio h~ de ser cautela
so, para nao se constituir em elemento perturbador da seguran~a e 
da estabilidade nas rela~oes entre Estado e indivrduo" (Revoga~ao de 
licen~a para constru~ao- direito a indeniza~ao- in R.D.P. 16/102). 

Stassinopoulos entende, tambllm,· que diante de um ato 
administrative ilegal, mas que foi aceito de boa-fll por ambas as par
tes, a Administra~ao Publica nao ll livre para desfazer os efeitos j~ 
consumados, porque nesse caso, a irrevogabilidade dos atos ilegais 
nao se impoe em virtude do respe-ito aos direitos adquiridos, mas 
pela necessidade de assegurar a estabilidade das rela~oes jurfdicas 
no domrnio da administra~ao ativa ("Traitll des Actes Administratifs" 
- 1954- pAg. 254). 

Arnalda De Valles tambllm sublinha que o poder de anu
la~ao nao ll absolute, seja por motives estritamente jurfdicos, seja 
por motives de necessidade e de conveni~ncia social" ("La Validit~ 
degli Atti Amministrativi"- p~g.'445). 

J~ para Miguel Reale "trata-se, com efeito, de matllria 
que deve conter-se dentro dos critllrios da prudlmcia e da equidade 
que devem nortear as decisoes da autoridade administrativa e os da 
justi~a" (Revoga~ao e anulamento do administrative, 1968- p~g. 87). 

Hely Lopes Meirelles, ap6s dizer que "a doutrina tern sus
tentado que nao h~ prazo para anula~ao do ato administrative (ct. J. 
H. Meirelles Teixeira, in R.D.A 101 '323)", observa que "a jurispru-
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dencia vern atenuando o rigor dessa afirmativa para manter atos ile
gftimos praticados e operantes h~ Iongo tempo, e que produziram 
efeitos perante terceiros de boa-M" (cita v~rias decisoes do S.T.F., 
do Tribunal Federal de Recursos e do T.J.S.P. nesse sentido), sendo 
que "esse entendimento jurisprudencial arrima-se na necessidade de 
seguran~a ~ estabilidade jurfdica na atua~ao da Administra~ao, apli
cando-se, em tais cases, a presun~ao de legitimidade e a doutrina da 
aparencia, que leva o administrado a confiar na legalidade dos atos 
da Administra~ao (Direito Administrative Brasileiro - 12!:! edi~ao -
p~g. 164)". 

Verifica-se, portanto, que a doutrina reconhece a possibi
lidade de a Administra~ao invalidar ou manter um ato administrative 
ilegal, nessa ultima hip6tese, tendo em considera~ao o princfpio da 
estabilidade e certeza das rela~oes jurfdicas. 

Quante ao prazo que teria a Administra~ao para anular 
seus pr6prios atos, Hely Lopes Meirelles entende que "quando se diz 
que os atos nulos podem ser invalidados a qualquer tempo, pressu
poe-se, obviamente, que tal anula~ao se opere enquanto nao prescri
tas as vias impugnativas internas e externas, pais se os atos se torna
ram inatac6veis pela Administra~ao e pelo Ju~iciMio, nao h~ como 
pronunciar-se a sua nulidade" (ob. cit., p~g. 166). Observa o eminen
te mestre que, "embora a doutrina estrangeira negue essa evidencia, 
os autores p~trios mais atualizados com o direito publico contempo
raneo a reconhecem (cita Oswaldo Aranha B. de Mello e Diogo de Fi
gueiredo Moreira Neto)". 

Por isso, conclui: "Como entre n6s as a~oes pessoais con
tra a Fazenda Publica prescrevem em cinco anos e as reais em vinte, 
nesses prazos ~ que podem ser invalidados os respectivos atos admi
nistrativos, por via judicial. Quante a prescri~ao administrativa, de
pender~ de norma legal que a institui em cada case" (ob. cit., p~g. 
166). 

Cretella Jr., ap6s indagar: ;'Qual o crit~rio que o direito 
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administrative brasileiro deve escolher referente ao prazo que ter~ a 
Administra~ao para a anula~ao dos atos administrativos?", responde: 
"No direito brasileiro, o prazo que tem a Administra~ao para anular 
OS pr6prios atos nao pode ser inferior ao prazo que tem 0 adminis
trado de pleitear perante o Poder JudiciMio, a elimina~ao desses 
mesmos atos" (Dicionllrio, pllg. 41 ). 

J~ Frederico Marques propoe que a Administra~ao possa 
anular, de plano, os pr6prios atos, no prazo estatufdo por lei para 
a impetra~ao do mandado de seguran~a, ou seja, de cento e vinte 
dias ("Anula~ao do ato administrative" - in "0 Estado de Sao Pau
lo", 22/03/1964). 

2.2 - JURISPRUDENCIA 

Vamos agora verificar como os nossos tribunais t~m en
carado a questao aqui examinada. 

Sabe-se que, com rela~ao a anula~ao pela Administra~ao, 
dos seus pr6prios atos, existem as seguintes sumulas do S.T.F., as
sim redigidas: 

Sumula n£> 346: "A Administra~ao publica pode declarar a 
nulidade dos pr6prios atos". 

Sumula n£1 473: "A Administra~ao pode anular seus pr6-
prios atos, quando eivados de vfcios que os tornem ilegais, porque 
deles nao se originam direitos, ou revogll-los, por motivo de conve
ni~ncia ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressal
vada, em todos os casos, a aprecia~ao judicial". 

Verifica-se que ambas reconhecem o poder de anular os 
pr6prios atos a Administra~ao, porllm, nao como urn dever, mas co
mo uma faculdade. 

Analisemos, em seguida, os ac6rdaos mais significativos, 
que enfrentaram o tema: 
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1) - "A to administrative - Anu lac;ao - Liminar em Manda
do de Seguranc;a. 

0 decurso prolongado do tempo pode consolidar nomea
c;ao feita em virtude de medida liminar em mandado de seguranc;a" 
(S. T.F. - R.E. n~ 85.179 - 1 ~ T. - 04111n7 - Rei. Min. Bilac Pinto in 
R.D.A. 134/217 a 220). 

Nesse ac6rdao, o Min. Bilac Pinto observou que em caso 
semelhante, prevaleceu, para o S.T.F., a situac;ao de fato, tendo 
transcrito palavras do Min. Lafayette de Andrada, num dos casos: 
"Sem duvida h~ objec;oes de ordem doutrinMia contra a tese da sen
tenc;a que concedeu a seguranc;a. A verdade ~ que se criou uma situa
c;ao de fato, que o tempo j~ consolidou. Em casas semelhantes, a 
orientac;ao do Supremo Tribunal Federal tern sido no sentido de 
atender a tais situac;oes cuja excepcionalidade aconselha encarar o 
problema mais sob o aspecto da finalidade social das leis, do que de 
uma severa interpretac;ao dos textos" (RMS n~ 17.444, in RT J 
45/589). 

Citou tamb~m o Ministro Relator, lic;ao erudita de Miguel 
Reale, nestes termos: "Assim sendo, se a decretac;ao de nulidade ~ 
feita tardiamente, quando a in~rcia da Administrac;ao j~ permitiu se 
constitufssem situac;oes de fato revestidas de forte apar~ncia de lega
lidade, a ponto de fazer gerar nos espfritos a convicc;ao de legitimi
dade, seria deveras absurdo que, a pretexto da eminencia do Estado, 
se concedesse as autoridades um poder-dever indefinido de autotu
tela. Desde o famoso "affaire Chachet", ~ esta a orientac;ao domi
nante no Direito franc~s, com os aplausos de Maurice Hauriou, que 
bern soube por em realce os perigos que adviriam para a seguranc;a 
das relac;oes sociais se houvesse possibilidade de indefinida revisao 
dos atos administral'ivos. 

Da Franc;a tal doutrina passou para a lt~lia, granjeando o 
apoio de seus mais ilustres mestres como Cino Vitta e D' Alessio, cuja 
doutrina ~ oportunamente lembrada por Jos~ Frederico Marques ao 
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tratar desse assunto" (cf. "Revogacao e Anulamento do Ato Adminis
trative", Forense- 1968). 

2) - "0 que geralmente se aceita 6 que o ato nascido da 
ilegalidade, revog~vel se mostra pela Administracao, ou por ela 6 
anul~vel. Masse o ato tern aparlmcia regular e originou direito subje
tivo, nao pode a revogacao ter efeito" (R.M.S. n~ 2.220 - in R.D.A n~ 
52/242-7- trecho do Voto do Min. Orosimbo Nonato). 

3) - "Ato administrative. Sua revisao nao se legitima 
quando carente de demonstracao a ilegalidade atribufda, e patente se 
oferece o direito produzido. Recurso extraordinMio nao conhecido" 
(R.E. n~ 83.162- R.J. 1~ T.- S.T.D.- 1~ 12.77- Rei. Min. Bilac Pinto 
-cit. pi Jos6 S6rgio Monte Alegre- In RDA n~ 139/286). 

Segundo o autor que analisou esse ac6rdao, alf se discu
tiu o problema aqui examinado, e, tanto o relator como seus pares, 
acolhendo os fundamentos do parecer da Procuradoria Geral da Re
pUblica, entenderam que a administracao publica nao pode, decorri
do certo lapso de tempo, anular ato administrativo, se este j~ produ
ziu todos os seus efeitos, inclusive em .relacao a terceiros. 

Trechos desse ac6rdao foram tamb~m transcritos nesse 
estudo: "De qualquer forma, regular ou irregular, legal ou ilegal, o 
ato, o tempo o consolidou, adquirindo os interessados direito subje
tivo publico a sua manutencao, verdadeira prescriyao aquisitiva de 
direito subjetivo publico a que o ato perdure, ainda na licao de Cre
tella Jr. 

Em suma: A Administracao nao pode anular seus pr6prios 
atos quando deles resultarem direitos subjetivos em favor do admi
nistrado ou de terceiros, mormente muitos anos depois, salvo os ca
sos de atos nulos de pleno direito, equivalentes a atos inexistentes 
( ... )". 

3. NOSSA VISAO DA OUESTAO 

Nossa posicao, frente a todas essas orientacoes da dou-
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trina e da jurisprudencia, em face da questao da admissibilidade de 
temperamentos ao exercfcio da anula~ao de atos administrativos por 
iniciativa da pr6pria administra~ao, bern como examinadas as mes
mas, podemos resumi-las nas considera~oes a seguir expostas. 

3.1 - Poder-dever ou faculdade na anul~o do ato admi
nistrativo7 

Vimos que a doutrina e a jurisprudencia, a par de enten
derem que a anula~ao de offcio ~ uma faculdade da Administra~ao e 
nao um dever, ainda inadmite a mesma ap6s decorrido lapso de tem
po consider6vel, em homenagem ao princfpio da estabilidade e certe
za das rela~oes jurfdicas. 

E cedi~o que o princfpio b6sico do obrar da Administra
~ao, que comanda todos os seus atos, ~ o da legalidade. 

Oaf os atos administrativos terem que se pautar, na sua 
expedi~ao, estritamente, de acordo com as leis competentes. Se um 
ato administrativo vulnerar, em sua forma~ao, a lei que lhe serve de 
suporte, ser6 ilegal. Se lhe faltar um dos cinco elementos que a dou
trina aponta, como capazes de legitim6-lo (competencia, forma, obje
to lfcito e moral, finalidade e motivci) ser6 tamb~m nulo ou anul6vel, 
conforme o elemento faltante puder ou nao ser convalidado. 

Diante de um ato administrativo assim irregular e ilegal, 
em princfpio, em face do princfpio da auto-tutela administrativa, a 
Administra~ao, se nao puder convalidar o ato, tern o dever jurfdico 
de declarar sua nulidade, posto que a manuten~ao da legalidade, no 

· Estado de Direito, c§ seu primeiro dever c§tico e jurfdico. Para isso, e 
por essa mesma razao, nao vemos como possa, pelo menos em prin
cfpio, impor-se-lhe prazo para tal anula~ao. 

Entretanto, em razao do atributo de que gozam por natu
reza os atos administrativos, que a doutrina denomina de "presun~ao 
de legitimidade", c§ possfvel, realmente, que um ato irregular, em 
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fun~ao do tempo decorrido desde sua edi~ao, fa~a nascer situa~oes 
concretas, que se consolidem faticamente, ao abrigo daquele ato. 
Quando isto ocorrer (e para isso nao se pode fixar um prazo, porque 
cada caso ll um caso) come~a entao a interferir na questao da anula
~ao do ato administrative, o principia consagrado na teoria geral do 
direito, denominado "princfpio da seguran~a e estabilidade das rela
~oes jurfdicas", tao importante para a pr6pria coletividade como ada 
legalidade administrativa. 

Nesse momenta, aquila que era um "dever" da Adminis
tra~ao (anula-r o seu pr6prio ato), dado o surgimento daquele princf
pio, esmaece-se, e d~ Iugar a uma "faculdade", mas, ainda aqui, nao 
retira a possibilidade de a Administra~ao anular o ato. 

E que, diante do dilema de atender ora um, ora outro 
principia, ambos de igual importancia para a satisfa~ao do interesse 
da coletividade, o Estado ter~ sempre que se pautar porum princfpio 
maior, que arbitre sua decisao. E este b o do interesse publico. 

Caber~ entao ao agente publico pesar os "pr6s" e "con
tras" da anula~ao ou da manuten~ao do ato, tudo considerado sob 
a idbia dominante de todo o fim do obrar administrative: a satisfa~ao 
do interesse publico. 

Somente este posicionamento lhe transmitir~ legitimida
de e autoridade na decisao que tamar. Nao ser~, portanto, como en
tende grande parte da doutrina, o razo~vel, ou Iongo tempo, decorri
dos, que deverao ditar tal decisao, salvo se, pela natureza do ato ad
ministrative, interferirem outros elementos, ou institutes juddicos 
que venham fazer do prazo, causas impeditivas da anula~ao, tais a 
prescri~ao ou caducidade. 

3.2 - Haver' prazo prescricional para a anula~o de otr-
cio? 

Como vimos, como que por analogia, parte da doutrina 
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pretende que os prazos para a Administra~ao anular seus pr6prios 
atos sejam os mesmos previstos para que os particulares postulem 
judicialmente contra a Administra~ao. 

A nosso ver, nao se pode fazer tal analogia, primeiro par
que nao se ha falar em prescri~ao administrativa, uma vez, que par 
defini~ao, como sabemos, prescri~ao e a perda do direito a a~ao, pelo 
decurso de um determinado prazo contemplado em lei. Portanto, 
como "a~ao" e um procedimento judicial, somente sendo possrvel 
falar-se em a~ao administrativa como sinonimo de "atividade" (ge
ral), ja se verifica que e impossrvel a existencia de prescri~ao admi
nistrativa. 

Em segundo Iugar, o prazo prescricional do Decreta nq 
20.910/32 e em favor do Poder Publico, isto e, os cinco anos consti
tuem prazo dentro do qual o particular pode ingressar em Julzo con
tra aquele (no caso de a~oes pessoais); na hip6tese de a~oes reais es
se prazo e o do C6digo civil, alterado pela Lei nq 2.437, de 07/03/55, 
sendo de dez anos entre presentes e de 15 anos entre ausentes. Estes 
ultimos prazos, valem, nao s6 na hip6tese de 0 particular ingressar 
em julzo contra a Administra~ao- a~oes reais- como quando ocorrer 
o inverso. 

Para a Administra~ao anular seus pr6prios atos, no entan
to, tais prazos nao imperam, em face do principia da separa~ao de 
poderes (art. 6q da C.F.), nao podendo, assim, o interprete deduzir 
para a hip6tese, os mesmos prazos mencionados, par analogia. 

Conclue-se, pais, que, em regra, nao se pode pensar num 
prazo fixo para a Administra~ao anular seus pr6prios atos. 

3.3 - Somente os atos administrativos que dio causa a 
registros imobili6rios comportam prazo para sua anula~. 

Tudo o que dissemos acima deve ocorrer (e a nossa posi-
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yao) em princfpio, porque tal regra comporta pelo menos uma exce
yao. 

E esta e exatamente aquela hip6tese em que o ato admi
nistrative a ser anulado consubstancia licenya de construyao ou de 
loteamento, ato administrative negocial, em relayao aos quais, para 
sua anulayao, desde logo, e em primeiro Iugar, e de rigor o ofereci
mento do direito de defesa. E, se j~ levado a registro o empreendi
mento correspondente junto ao cart6rio competente, somente par via 
judicial, a Administrayao poder~ anular o ato registral. 

E o que mostra Ca1o Hcito, ao informar que "o S.T.F. te
ve oportunidade de emitir julgamento sabre a mesma tese, embora 
em hip6tese diversa. No recurso de mandado de seguranya n~ 11.353, 
do Paran~, foi apreciada a competfmcia do Governador do Estado pa
ra anular ato administrative que fora objeto de registro no cart6rio 
imobili~rio. Sustentou o Estado a legitimidade do seu ato, fundado 
no princfpio da autotutela e a regra que permite a Administrayao des-

. fazer seus pr6prios atos, quando eivados de ilegalidade. Tendo em 
vista, porem, o princfpio da eficAcia do registro imobiliMio e a defesa 
de terceiros de boa-M, acordou a 2!! turma, em decisao unanime, que 
a anulayao meramente administrativa violava direito lfquido e certo 
dos adquirentes". (Licenc;a de construc;ao- natureza jurfdica- efeitos 
em relac;ao a terceiros- efic~cia do registro dos memoriais de incor
porac;ao- A to administrative- Revogac;ao", 1n RDA n~ 114/473): 

E transcreve os fundamentos do voto do Min. Relator 
Aliomar Baleeiro: "Sofreram, portanto, os impetrantes, lesao a direi
to lfquido e certo, par ato ilegal, pois nao assiste ao Governador a 
possibilidade jurfdica de invalidar situac;ao jurfdica constitufda - a 
transcric;ao no Registro de lm6ve1s por sentenc;a dele, sob pretexto 
de praticar formalidade com que vai iniciar o·cancelamento desse re
gistro. 0 caminho e o inverso: h~ que promover judicialmente, com 
fundamento em lei, esse cancelamento, para anular seu ato" (R.T.J.
v. 39- p. 465). 
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Par essa razao, conclui Caio Tflcito: "Mesmo, portanto, na 
hip6tese extrema de vfcio de legalidade da licenya de construir, a sua 
complementayao atravlls do registro imobiliflrio, para produzir efei
tos contra terceiros de boa-fll, impos que a anulayao dependa de ato 
judicial, em ayao direta de cancelamento do registro imobiliflrio" (ar
tigo cit. p. 475). "Se a licenya de construir deu causa ao neg6cio jurf
dico de incorporayao imobil1flria, gerando direitos de terceiros, o 
efeito publicfstico do registro memorial, nos termos da lei, impoe 
que atll mesmo a anulayao do ato administrative que, via de regra, 
pode ser feito ex-officio pela pr6pria Administrayao- passe a depen
der do cancelamento judicial do mesmo registro". (art. cit. pflg. 475). 

Enfim, e no caso especffico de incorporayao imobiliflria, 
"como o registro, enquanto nao cancelado, produzirfl todos os seus 
efe1tos legais~ ainda que par outra maneira se prove que o tftulo estfl 
desfeito, anulado, extinto ou rescindido (artigo 293 da Lei de Regis
tros Publicos), nao podendo, como vista, operar-se o cancelamento 
senao em virtude de sentenya transitada em julgado (art. 294 da 
L.R.P.), o poder de anulayao ex-officio dos atos administrativos sujei
tos a registro imobiliflrio (como ll o caso das licenyas de construyao · 
de editrcios incorporados) fica subordinado, em sua eficflcia, ao pre
via exame jurisdicional" (artigo cit. pflg. 473). E que "constitufram
se, assim, direitos reais, cujo nascimento teve como pressuposto ju
rfdico a eficflcia da autorizayao administrativa, que foi uma das cau
sas do registro imobiliflrio" (art. cit. pflg. 473). 

Acresya-se a tal orientayao doutrinflria e jurisprudencial, 
o disposto no Decreta n~ 55.815, de 8 de maryo de 1965, que regula
mentou a matllria de incorporayoes e condomfnios, em seu art. 6~, 
que especifica que "a inscriyao nao pode ser cancelada senao: a) em 
cumprimento de sentenya". 

4. UMA HIPOTESE ESPEciFICA EM FACE DO EXPOSTO 

lmaginemos urn caso especffico, que, a nosso Ver, enqua
dra-se perfeitamente nas ultimas considerayoes acima expostas par 
Caio Hcito. 
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Tratar-se-ia da verifica~ao da possibilidde ou nao da 
anula~ao ex-officio, de um alvar~ de conserva~ao expedido h~ quase 
vinte anos passados para a constru~ao de um predio em condomfnio, 
sob incorpora~ao, cujo memorial e conven~ao estao devidamente ar
quivados e registrados junto ao Cart6rio de Registro de lm6veis da 
Capital. 

Sendo assim, somente por via judicial poder-se-ia cance
lar mencionado registro, para, somente, ap6s, se proceder a anula~ao 
ex-officio do alvar~ irregular; o que equivaleria, de fato, a se entre
ver, por via oblfqua, nesta hip6tese, a existEmcia, no caso, de um pra
zo de 10 anos entre presentes e de 15 anos, entre ausentes, prazos 
prescricionais para as a~oes reais, previstas no art. 177 do C6digo Ci
vil, com a reda~ao dada pela Lei n~ 2.437, de 07/03/55, que entrou em 
vigor a partir de 01/01/1956, para a anula~ao do alvar~ na seara ad
ministrativa. 

Como tais prazos se encontram de ha muito, ultrapassa
dos, impossfvel seria a Administra~ao, a esta altura, obter 0 Cancela
mento do registro da incorpora~ao, ja que prescrita a a~ao competen
te. Como somente ap6s tal cancelamento seria possfvel a declara~ao 
ex-officio da nulidade do alvara de conserva~ao, impossfvel se torna 
tal declara~ao a esta altura. Portanto, nessa hip6tese, em suma, po
der-se-ia dizer, que, por via oblfqua, a Administra~ao teve 10 anos 
(entre presentes) ou 15 anos (entre ausentes) para declarar invalido o 
mencionado ato administrativo. 

Observe-se, no caso, que "o alvara de conserva~ao .tem a 
natureza jurfdica de licen~a de utiliza~ao de predio construfdo ou re
formado sem previa aprova~ao do projeto. A Expedi~ao do alvara de 
conserva~ao, como sucedfmeo legal do "habite-se", produz os mes
mos efeitos administrativos e jurfdicos deste" (ct. Hely Lopes Mei
relles- "Constru~ao- Alvar~ de Conserva~ao" R. T. 537/36). 

Verifica-se, portanto, na hip6tese especffica imaginada, 
que a Administra~ao estaria irremediavelmente impossibilitada de 
declarar a nulidade do alvara de conserva~ao. 
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5. CONCLUSAO 

A anula~ao de ato administrative frente a situa~oes con
solidadas pelo decurso do tempo se constitui numa faculdade do Po
der Publico, no sentido de declar~-lo nulo ou mant~-lo, de acordo 
com o maior interesse publico a ser alcan~ado em face de uma ou ou
tra solu~ao. 

Nao h~ prazo, nem cabe cogitar de prescri~ao na via ad
ministrativa, relacionados com o poder de anula~ao "ex-officio" dos 
atos administtativos. 

Somente nos atos administrativos negociais, sujeitos a 
registro imobili~rio, cuja anula~ao administrativa est~ condicionada 
ao cancelamento judicial do registro, cabe vislumbrar o mesmo prazo 
prescricional para as a~oes reais, por via oblfqua, para a anula~ao 
administrativa correspondente. 
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Mas, indiscutivelmente, os bons textos legislativos sem
pre minimizam as acoes inescrupulosas dos administradores desser
vidos de car~ter. Acabam, pela sua mera exist~ncia, por dificultar a 
burla aos interesses publicos e a exigir maior refinamento na rendosa 
arte de enriquecer-se lis custas do alheio. 

Por isso, faziam-se j~ fortes as vozes que pretendiam a 
substituicao do obsolete Decreto-lei 200/67 na disciplina das licita
coes entre n6s (1 ). Exigia-se um novo diploma que ap6s larga discus
sao democr~tica pudesse sistematizar de forma organica 0 tratamen
to jurfdico dos procedimentos licitat6rios em geral, eliminando as pe
rigosas lacunas que sempre marcaram as nossas leis nesse campo. 
Exigia-se, ainda, urn novo texto legal, capaz de abolir ou reduzir ao 
m~ximo a acao discricion~ria da Administracao na pr~tica dos diver
sos atos que integram esses procedimentos, sempre nociva ao abso
lute atendimento das finalidades a que estes se destinam. 

Foi, assim, com incontida indignacao que presenciamos a 
entrada em vigor do Decreta-lei n2 2.300, de 21 de novembro de 
1986. Propondo-se a ser o "estatuto jurfdico das licitacoes e contra
tos administrativos pertinentes a obras, services, compras e aliena
coes no ambito da Administracao Federal centralizadora e aut~rqui
ca" (art. 12 ), esse diploma, a nosso jufzo, conseguiu notabilizar-se 
pelos vfcios de princfpio, pelos absurdos t~cnicos, pelos clamorosos 
erros de reda~ao e ainda pela aberrante discricionaridade que trazia, 
as escancaras, em seu bojo. Tal situacao, ridfcula ali~s, somada ao 
fato de ter sido o diploma em questao baixado pela autoritAria via 
do Decreto-lei na oportunidade nos levou mesmo a pensar que esse 
novo texto haveria de estar sendo brindado em finas ta~as de cham
panha, por todos aqueles que fazem dos cofres publicos a fonte pri
meira de suas riquezas (2). 

(1) - A~ antes da entrada em vigor do Decreto-lei n!! 2.300187, o DecreW.:.lei 200167 (arts. 125 a 
144) era o diploma que disciplinava as lici~l!es no Ambito federal. 

(2) - Em artigo que tinha por tcma "0 Decreto-lei 2.300186 e a obrigatoriedade das lici~ 
para Estados e Municfpios'', que ae encontrava no prelo no momento da entrada em vigor do 
Decreto-lei n!! 2.347187, tivemos oportunidade de aponlllr alguns dos principais desmandos 
praticados pelo tcxto daquele primeiro diploma legal. Nesse sentido, dentre outros, indica-
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Nao se fez esperar muito uma saudflvel rea~tao a esse ab
surdo estado de coisas. Passados pouco mais de seis meses da entra
da em vigor desse diploma, fez editar o governo federal urn novo De
creta-lei sobre a mat~ria (Decreta-lei n2 2.248/87), alterando mais de 
quarenta artigos do texto que entao se encontrava em vigor. Com is
so, de forma indiscutfvel, a maior parte dos absurdos que marcavam 
de forma escandalosa a versao original do Decreta-lei n2 2.300/86 to
ram banidos a bem de interesses publicos, do mundo das leis. 

lsto, por~m. com a devida venia, nao torna desculpflvel a 
conduta daqueles que em nome da coletividade deram for~ta jurfdica 
as disposir,:oes do Decreta-lei n2 2.300/86. A corre~tao de "um equrvo
co", se ~ que assim pode ser chamada a situa~tao que se verificou 
com a entrada em vigor do diploma em questao, ~ um dever moral 
do administrador publico e nao uma atuar,:ao a ser comemorada. 
Principalmente quando, na origem, ou mesmo na absolvi~tao dos pe
cados originais, a a~tao governamental nao permitiu a livre discussao 
dessa mat~ria pelos 6rgaos legislativos, compostos de representantes 
eleitos diretamente pelo povo para tratarem de assuntos de tal natu
reza. 

Da mesma forma, ~ importante observar, desde logo que 
nao se pode ter a ilusao de que a "nova" versao do Decreta-lei n2 
2.300/86, criada pelo Decreta-lei n2 2.348/87, seja merecedora de rui
dosos aplausos. Tern, afirma-se novamente, o m~rito importante de 
ter eliminado em grande parte a chocarrice engendrada pelo texto 
original da nossa nova "lei" de licita~toes. Mas isto, a 

mos o ¢ssimo tratamento dado h hip6teses de contra~!<> direta por not6ria especializ~lio 
(arts. 12, 22, VIII e 23, 1m por d~!o da lici~!o sem obediencia h condi~Cies pre-esta
belecidas no instrumento convocat6rio da licita~!o (art. 22, VI) e ainda a pa~tica confuslio 
entre alguns casos de "dispensa" e "inexigibilidade" da lici~lio. Da mesrna forma, chega
mos a indicar algumas das diversas inconstitucionalidades que podiam ser apontadas dentre 
os seus diversos dispositivos, como, por exemplo, a regra de reajuste de valores flxados em 
seu texto por via de ato administrativo (art. 87), com clara ofensa ao art. 6!!, paclgrafo dnico 
da Constitui~!o Federal. Essas cdticas, ao que tudo indica, eram rigorosamente procedentes, 
posto que o recente Decreto-lei n!! 2.348, de 27 de julho de 1987, ao alterar diversas disposi
~Cies do Decreto-lei n!! 2.300186, ao !ado de outl1ls providencias, buscou elimid-Ias dando 
urn tratamento mais adequado h questlies apontadas. 
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bem da verdade, nao elimina algumas crfticas que ainda a esta po
dem ser dirigidas. 

Uma primeira, segundo cremos, pode ser colocada quanto 
aos pr6prios alicerces que embasaram a edifica~ao desse texto legis
lative. Como expressamente reconhece a sua pr6pria exposi~ao de 
motivos, firmada pela D.O. Consultoria Geral da Republica, o Deere
to-lei n2 2.300/86, nas suas linhas orientadoras, inspirou-se na legis
la~ao do Estado de Sao Paulo, em especial na Lei estadual n2 89, de 
27 de dezembro de 1972. Ali~s. tal nao precisaria ser .dito para que os 
estudiosos mais atentos disso se apercebessem, posto que em inu
meros dispositivos, e na sua pr6pria estrutura~ao b~sica, o novo di
ploma federal em muito se assemelha (para nao se dizer que em cer
tos aspectos parece at~ ser c6pia fiel) a lei estadual retro referida. 

lsto, que nos desculpem OS defensores da lei paulista, nao 
nos pareceu de born tom. E impossfvel que a ciencia do Direito nao 
tenha evolufdo nestes ultimos quinze anos, notadamente no campo 
de Direito Administrative, de forma que nao pudesse propiciar ao le
gislador federal uma maior autonomia criativa no campo do trata
mento legislative das licita~oes. A defesa da isonomia e da probidade 
administrativa, principalmente nos dias que se seguem, estao a exi
gir criatividade e firmes inova~oes que abram fogo direto contra a 
not6ria corrup~ao estrutural que assola nossa m~quina administrati
va. Nao podemos mais correr o risco de por receio de a~oes arroja
das reproduzirmos o que 11oje jaz dominada pela burilada t~cnica da
queles que se esmeram em pintar com toques de aparente seriedade 
o cen~rio onde se firmam os neg6cios publicos. Nisso pecou o legis
lador federal. 

Mas nao apenas nesse aspecto. A varredura realizada pelo 
Decreta-lei n2 2.348/87, em bora tenha conduzido ao lixo a maior par
te do entulho trazido pelo texto original do Decreta-lei 2.300/86, nao 
foi perfeita como seria de se esperar. Deixou ao Iongo da trilha, que 
ser~ perseguida durante os pr6ximos anos por estudiosos e honestos 
licitantes, algumas afiadas pedras 'que poderao causar trope~os 
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aqueles que se dedicam ao aprimoramento da t~cnica jurfdica ou a 
defesa intransigente da moralidade administrativa. 

Nao seria apropriado, ao Iongo desta r~pida an~lise, pre
tendermos apontar de forma exaustiva todas as questoes que nao to
ram atingidas pel a avao purificadora do Decreto-lei n2 2.348/87. Uma 
abordagem de tal natureza e dimensao exigiria urn autfmtico redi
mensionamento das finalidades que orientaram a elaboravao desta 
despretenciosa reflexao, o que nao temos por conveniente. 

Assim, apenas para fins de demonstravao da veracidade 
do que acabamos de afirmar, limitar-nos-emos apenas a indicar dois 
unicos exemplos de situavoes indesej~veis mantidas pelo Decreto-lei 
2.348/87 no texto do diploma, que buscou alterar, no campo do tra
tamento atribufdo as licitavoes. 0 primeiro relativamente a aplicabi
lidade do Decreto-lei 2.300/86 a Estados e Municfpios. 0 segundo 
quanto a possibilidade de contratavao direta nas hip6teses de "segu
ranva nacional". 

1. A aplicabilidade do Decreto-lei 2.300186 a Estados e 
Municfpios. 

Relativamente a aplicacao do Decreto-lei n2 2.300/86 a Es
tados e Municfpios, expresso era o art. 85, na sua versao original em 
afirmar: 

"Art. 85 - Aplicam-se aos Estados, Municfpios, Distrito 
Federal e Territ6rios as normas gerais estabelecidas neste 
Decreto-lei. 

Par6grafo unico - As entidades mencionadas neste artigo 
e no artigo seguinte nao poderao ampliar os casos de dis
pensa de licitavao, nem os limites m~ximos de valor fixa
dos para convite, tomada de precos e concorrfmcia". 

0 art. 12 o Decreto-lei n2 2.348/87, todavia, em bora man
tendo o "caput" do dispositivo acima transcrito, alterou o seu par~-
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grafo unico, que a partir .de entao passou a ter a seguinte reda~ao: 

II Art. 85: ••••• 
Par6grafo dnico - As entidades mencionadas neste artigo 
nao poderao: 

a) ampliar os casos de dispensa, de inexigibilidade e de 
~edacao de licitacao, nem os limites mllximos de valor fi
xados para as diversas modalidades de licita~ao. 

b) reduzir os prazos de publicidade do edital ou do convi
te, nem os estabelecidos para a interposi~ao e decisao de 
recu rsos." 

lndiscutivelmente, mesmo sem maiores consideracoes de 
fundo, deve causar esp~cie a qualquer exegeta atento a nova redacao 
do par~grafo unico do art. 85 do Decreto-lei 2.300/86, apresentada 
pelo Decreto-lei n2 2.348187. lsto porque, como se pode observar, pa
rece o legislador federal pretender proibir lis leis estaduais e munici
pais a criacao de novas hip6teses de dispensa, inexigibilidade e veda
clio de licitacao, de forma a que esses entes federados estejam limi
tados unicamente l!quelas disposicoes expressarnente consagradas na 
mat~ria pelos arts. 22 e 23 do Decreto-lei 2.300/86. Ora, se tal ~ ad
missfvel para as hip6teses de dispensa (art. 22) e de vedacao de lici
tacao (art. 23, § 12), ao rev~s, se coloca como verdadeiramente ab
surdo para as hip6teses de inexigibilidade previstas no "caput" do 
art. 23 desse mesmo diploma. E a razao ~ deveras evidente: por afir
macao expressa do pr6prio legislador federal as hip6teses de inexi
gibilidade de licitacao firmadas no art. 23 do Decreto-lei n2 2.300/86 
sao meramente exemplificativas e nao taxativas. Sao esses, ali~s, os 
dizeres do precitado dispositivo "in verbis": 

"Art. 23- E inexigfvel a licita~ao quando houver inviabili
dade de competi~ao, em especial: 

I - para aquisi~ao de materiais ••• 
(grifos nossos). 
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Com efeito ~ de todo pat~tico pretender-se que algu~m 
nao possa ampliar hip6teses que foram apenas indicadas em carllter 
meramente exemplificativo em um texto de lei. De duas uma: ou as 
hip6teses apontadas sao taxativas e nao comportam acr~scimo de ou
tras, ou sao exemplificativas e nao exaurem tudo que nesse campo de 
fato possa ocorrer. A 16gica e o bom sensa, com a devida venia, nao 
nos permitem conceber outra alternativa. 

Nao temos duvidas, assim, que a melhor doutrina, dentro 
de uma anlllise sistemlltica do Decreta-lei 2.300/86, irll afirmar a total 
adminissibilidade de Estados e Munidpios virem a definir ao Iongo 
de suas atividades novas hip6teses de inexigibilidade de licitacao, 
al~m das indicadas expressamente pela vigente legislacao federal. 0 
contrllrio entender representaria nao s6 'uma violacao ao espfrito do 
art. 23 do Decreta-lei n2 2.300/86, mas um verdadeiro tumulto na or
denacao 16gica do universe jurfdico. As licitacoes inexigfveis, como o 
pr6prio diploma federal define, sao aqueles procedimentos onde "a 
priori" a competicao se tem por invillvel, ou seja, onde tecnicamente 
se verifica uma autentica impossibilidade jurfdica da sua realiza~ao, 
seja por ser objeto do futuro contrato tido como "singular", seja 
porque apenas uma unica pessoa pode fornece-lo. Ora, seria razollvel 
que um ente federado, que se colocasse diante de uma hip6tese de 
comprovada inviabilidade de competicao, viesse a realizar uma licita
cao juridicamente "irrealizllvel", s6 porque a lei nao aponta a situa
cao que "in casu" estaria de fato se configurando? Evidentemente 
que nao, posto que ningu~m pode ser obrigado a realizar o que, por 
definicao, ~ tido como irrealizllvel. Ao menos ~ o que nos indica o 
bom sensa. 

Mas, ignorando esse aspecto preliminar de mil t~cnica le
gislativa, passemos a analisar a principal questao que se coloca como 
pano de fundo da regra firmada no art. 85 do Decreta-lei 2.300/86: 
a discutfvel competencia da Uniao na edi~ao de regras vinculadoras 
de Estados e Municfpios em mat~ria de licita~ao. 

Diversos administrativistas de rename, sempre sustenta-
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ram com aplauso da maioria, que o art. 89, XVII, "c" da nossa Cons
titui~ao Federal permitiria a Uniao a edi~ao de "normas gerais" em 
matllria de licita~ao, de forma a obrigar a obediencia de Estados e 
Municfpios. Partem, assim do entencfimento de que os procedimentos 
licitat6rios sao passfveis de serem entendidos como matllria de "des
pesa, gestao patrimonial e financeira de natureza publica, ou atll em 
expressao mais tllcnica como matllria de "Direito Financeiro". Esta ll 
a opiniao, dentre outros de Hely Lopes Meirelles, que ao comentar a 
matllria firma: 

"Essas diretrizes federais encontram apoio na Constitui~ao 
da Republica, que atribui competencia a Uniao para iegislar 
sobre normas gerais de direito financeiro, de or~amento, 
de despesas de gestao patrimonial e financeira de natureza 
publica (art. 89, XVII, c), matllrias intimamente relaciona
das com os contratos publicos de que as licita~oes sao an
tecedentes necess~rios, como j~ acentuamos, os quais 
acarretam despesas para a Administra~ao e altera~ao pa
trimonial de seus bens e valores ("Direito Administrative 
Brasileiro", 11!! ed., p~g. 222) 

Nunca nos pareceu correto esse entendimento. De fato, as 
licita~oes em si consideradas sao tfpicos procedimentos administrati
vos, que nao guardam correla~tao direta com o Direito Financeiro, 
mas unicamente com o Direito Administrative. Vinculam-se as despe
sas e as finan~as publicas da mesma forma que qualquer atividade da 
Administra~tao Publica em ultima instirmcia acaba por vincular-se, 
posto que SaO quase inexistentes OS atos administratiVOS que direta 
ou indiretamente nao propiciem nenhum gasto publico mesmo que 
sejam os relativos a sua mera publica~ao na imprensa oficial. Jamais, 
por conseguinte, poderiam se ter por englobadas no citado art. 89, 
XVII, "c", como nos ensina a aguda perspic~cia de CELSO ANTONIO 
BANDEIRA DE MELLO, ao comentar esse preceito constitucional: 

"Cumpre ••• considerar que a dic~ao constitucional s6 po
de ter tido em mira, no preceptive citado, regular aspec
tos financeiros, isto ll, meramente formais, concernentes 
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a gestao e despesa publica. Entendimento diverso levaria 
absorver para a competemcia da Uniao pr<,~ticamente a to
talidade das competencias estaduais e municipais que a 
Carta Constitucional lhes deferiu. lsto, pela singela razao 
de que todo ou quase todo o comportamento administra
tive gera despesas publicas e implica gestao de patrimo
nio publico ("Licita~ao, p~g. 7). 

Donde a translucida inconstitucionalidade do art. 85 do 
Decreta-lei 2.300/86, seja na sua versao original, seja nos termos es
tabelecidos pelo Decreta-lei n2 2.348/87. Nao pode, em matMia deli
cita~oes, a Uniao irrogar-se no direito de citar regras a Estados e 
Municrpios. 

Nao temos, por~m. a menor duvida de que essa pos1~ao 
por n6s sustentada, em acordo com o ensinamento de grandes admi
nistrativistas, ser~ na pr~tica e na doutrina recusada pela maioria. 
Vige entre n6s, ainda nos dias de hoje, uma forte ideologia centrali
zadora acumulada durante os anos de autoritarismo que dominaram 
nosso pafs. E comum, assim, o prestigiar de exegeses que melhor se 
adequam a esse espfrito do que a aceita~ao de outras que buscam 
resgatar de forma mais s61ida a autonom1a constitucional dos entes 
federados. 

Adema1s, ~ born observar, o reconhecimento de inconsti
tucionalidade do dispositive "sub examine" acabaria, logicamente, 
por implicar na demonstra~ao da pr6pria inconstitucionalidade do 
Decreta-lei 2.300/86 e do posterior Decreta-lei 2.348/87. De fato: esses 
dais diplomas se fizeram fundar expressamente no art. 55, II, da 
Constitui~ao Federal que, como sabido, autoriza a expedi~ao de de
cretos-leis em mat~rias de "finan~s publicas". Assim, se inconstitu
cional for havido o art. 85, todos os demais dispositivos que integram 
o Decreta-lei 2.300/86 tamb~m o serao. E, honestamente, em face da 
realidade institucional brasileira duvidamos que nossos tribunais 
maiores venham a abra~ar a defesa de uma tese de tal natureza. 
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Contudo, impende salientar, mesmo que vencedora a tese 
de que a Uniao pode ditar normas gerais em materia de licitacao a 
Estados e Municfpios com base no art. 8<2, XVII, "c", da Constituicao 
Federal, o art. 85 do Decrto-lei n<2 2.300/86, na sua nova redacao, nao 
estar~ isento de outros questionamentos quanta a sua plena validade 
jurfdica. Com efeito, mesmo que assim fosse, nao h~ como sustentar 
a constitucionalidade do par~grafo unico desse dispositive mesmo 
dentro das question~veis premissas da tese em apreco. 

Busquemos explicitar melhor o que se pretendeu dizer. 
Admitindo-se que OS procedimentos licitat6rios se subsumam a hip6-
tese prevista no art. 8<2, XVII, "c" da Constituicaio Federal teremos 
como afirmacao da nossa "Carta Magna" a competfmcia da Uniao em 
editar "normas gerais" em materia de licitacao, ou seja, nao seni 
admissrvel A Uniao a edi~o de normas que nao possam ser qualifi
cadas como .. gerais ... 

Ora, em boa dimensao jurfdica parece-nos impossfvel sus
tentar que as disposicoes inseridas no par~grafo unico do Decreta-lei 
2.300/86 possam ser caracterizadas como "gerais". Como nos ensina 
MANOEL GON<;ALVES FERREIRA FILHO, ao analizar o art. 8<2, XVII, 
"c" da nossa Carta Magna: 

" ••• a Constituicao aqui, confere a Uniao apenas e tao-so
mente competfmcia para editar normas gerais. lsto sign1-
fica que, nas materias que enumera, nao ~ dado A Uniao 
mais do que . fixar certos princ(pios, certas normas uni
formes, certas diretrizes" (Coment~rios a Constituicao 
Brasileira, 5~ ed., p~g. 85) (grifo nosso). 

Se assim e, com o devido acatamento a uma melhor opi
niao em contrario, nos parece indefens~vel a ideia de que as casufsti
cas regras elencadas no par~grafo unico do art. 85 possam assumir 
ares de autenticos "princfpios" ou de "diretrizes globais". De fato, 
obrigar Estados e Municfpios a seguir valores de definicao das diver
sas modalidades de licitacao, prazos de publicidade para os instru-
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mentos convocat6rios ou para a interposi~ao de recursos, ou ainda 
impedir que casuisticamente cada ente federado discipline novas hi
p6teses de contrata~ao direta, foge muito dessa id~ia. 

Alias, ~ born frisar, o pr6prio legislador por via indireta 
parece concordar com este entendimento. Seas disposi~oes inseridas 
no art. 85 do Decreta-lei 2.300/86 possuissem verdadeiramef1te o ca
rater de autfmticas normas gerais 0 paragrafo unico desse mesmo 
dispositive seria notoriamente inutil, posto que, evidentemente, o 
"caput" dessa regra ja o englobaria "in totum". Com efeito, na me
elida em que o "caput" do art. 85 proclama que "aplicam-se a Esta
dos e Municfpios, Distrito Federal e Territ6rios as normas gerais es
tabelecidas neste Decreta-lei", qualquer especifica~ao ulterior de 
"normas gerais" seria tecnicamente desnecessaria. Donde, em boa 
hermeneutica, a existencia de paragrafo unico desse artigo apenas se 
teria por justificada dentro de um crit~rio de estrita racionalidade in
terpretativa, se as disposi~oes que nele estao inseridas possuissem 
um autentico carater de normas .. nio gerais"'. 

Disso temos que, mesmo para os defensores da tese de 
que a Uniao poderia editar normas gerais capazes de obrigar a Esta
dos e Muicfpios, haveria de ser apontada uma grave inconstituciona
lidade no art. 85 do Decreta-lei 2.300/86: o seu par6grafo unico nio 
fixa verdadeiras .. nonnas gerais ... como autorizado em car6ter estrito 
pelo art. 8~. XVII • .. c··. da Constitui~ Federal"". 

2. A veda~o de licit~o em casos de .. segura~ nacio-
nal"" 

Tradicionalmente, entre n6s, o direito patrio sempre ad
mitiu a dispensa de licita~;oes em situa~;oes que pudesse restar com
prometida a "seguran~;a nacional". E de se lembrar que o Decreta-lei 
n«? 200/67, expressamente previa essa possibilidade no seu art. 126, § 
2~ • .. b ••. 

lsso, por~m, sempre pareceu a alguns administrativistas 
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como injustific~vel. A elasticidade do conceito jurrdico de "seguran~ta 
nacional" sempre deu vazao a interpretal(oes abusivas e muito deslo
cadas do atendimento real a moralidade administrativa. Se a lei j~ 
previa expressamente a dispensa de licital(ao em casas de "guerra", 
"grave perturba~tao social" etc., como poderia se justificar a exist€m
cia de uma tal regra, a nao ser pela defesa de ideologia tacanha, im
posta coercitivamente ao Iongo do perfodo glacial, que recaiu sabre 
todos os brasileiros durante mais de duas dl!cadas? De fato: somente 
o ribombar dos tambores e a amea~tadora presen~ta das baionetas 
poderia justific~-lo. 

Seria de se esperar, pois, que um novo diploma discipli
nador das licita~toes, editada em l!poca de afirmada democracia, vies
se a retirar esse pesado entulho autorit~rio do nosso universo jurfdi
co. Mais do que um preciosismo tl!cnico, seria um dever moral e 
polftico do nosso legislador. 

lsso, porl!m, nao ocorreu. 0 Decreta-lei n~ 2.300/86 nao 
s6 manteve a contratatyao direta em casas de "seguran~ta nacional", 
como tambl!m agravou o seu tratamento jurfdico. Agora a pr~tica de 
procedimentos licitat6rios em tais situa~toes nao seda apenas "dis
pensada", mas ••proibida". E este o texto do art. 23, § 1 ~ do diploma 
referido: 

"Art. 23 ••••• 

§ 1 ~ - E vedada a licita~tao quando houver possibilidade 
de comprometimento da seguran~ta nacional, a jufzo do 
Presidente da Republica. 

Tal situa~tao l! deveras inaceit~vel. Hoje, mesmo que quei
ra o honesto administrador, estar~ a Administra~tao publica proibida 
de realizar licitatyao em tais situatyoes. Donde se pode pressupor que, 
nos dias que se seguem, os casas de "segurantya nacional" transfor
mam a saud~vel defesa da probidade administrativa e do tratamento 
isonomico em autentica conduta "contra legem", ou mais propria-
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mente para o momento, em verdadeira a~ao subvertedora da ordem 
constitufda. 

Mas, poderia se indagar, qual a finalidade pr~tica desse 
dispositrvo? Porque transformar a hip6tese em apre~o em caso de 
"veda~ao" de licita~ao, em desconformidade com o sistema anterior 
que a tratava sob a egide de "mera dispensa"? Nao seriam as duas 
situa~es permissivos diretos para a realiza~ao de contratos sem a 
realiza~ao de prwio procedimento licitat6rio? Por que a mudan~a? 

A resposta, infelizmente, parece se prender mais a uma 
utiliza~ao ret6rica do fenomeno jurfdico do que a qualquer outra jus
tificativa. Dizer-se que uma licita~ao "e dispensada" e dizer-se, juri
dicamente, que e possfvel a contrata~ao direta sem a sua realiza~ao. 
E e ainda dizer-se que o administrador poderia te-la realizado, seas
sim houvesse por bem. J~ na veda~ao, como e 6bvio, isso nao ocor
re. Ninguem poder~ acusar o disciplinado administrador de, a pretex
to da utiliza~ao de uma mera "faculdade legal" nao ter zelado melhor 
pelos interesses publicos ou pela plena satisfa~ao da moralidade ad
ministrativa. Afinal, a pr~tica de um procedimento licitat6rio, nessa 
situa~ao, seria proibida por lei. 

Por tudo isso seria de se esperar que o Decreto-lei 
2.348/87, a exemplo do que fizera com rela~ao a outros dispositivos, 
viesse por fim a essa verdadeira excrecencia normativa. 0 bom senso 
e o respeito aos interesses publicos o exigiam. 

Para surpresa coletiva, todavia, nada fez esse Decreto-lei 
a respeito. Deixou intacta a regra firmada no art. 23, § 19 do Decreta
lei 2.300/86, para sua plena e vigorosa utiliza~ao por quem de direito. 
A "seguran~a nacional" continua, assim, a ser de forma "sui gene
ris" uma autentica hip6tese de "veda~ao de licita~ao", no direito 
brasileiro. 

3. CONCLUSAO 

A vista do exposto, apesar das poucas quest6es suscita
das, parece-nos demonstrada a ideia de que ainda hoje nos encon-
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tramos muito distantes de um tratamento jurfdico ideal a ser minis
trade para as licitatr6es no direito brasileiro. Se por urn lade os De
cretos-lei 2.300/86 e 2.346/87 propiciaram urn melhor tratamento sis
tem~tico do tema, ainda temos consagradas, com fortra de lei, algu
mas graves inconstitucionalidades e alguns preceitos aberrantes. 

Urge, assim, que o nosso Poder Legislative tome as r€!
deas que teoricamente sempre deveriam ter side suas e imponha a 
Natrao urn definitive e satisfat6rio tratamento da mat€!ria. Disto pode
r~ depender, no futuro, o efetivo combate aos desmandos e a escan
carada violatrao dos princfpios b~sicos que devem orientar a atuatrao 
administrativa de urn verdadeiro Estado Democr~tico. 
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A escolha deste tema visou, principalmente, o estudo dos 
institutes "convfmio" e "cons6rcio". Trata-se de assunto novo, que 
estfl sendo cada vez mais utilizado na prfltica, apesar das dificuldades 
surgidas, pela falta de maiores subsfdios te6ricos a respeito. 

A doutrina pouco esclarece, tendo em vista que a legisla
~ao pertinente, em especial, o Decreta-lei Federal 200/67 e Emenda 
Constitucional n~ 1 de 1969, e modifica~oes posteriores, ~ relativa
mente recente. 

Eis porque acreditamos serem oportunos os estudos e a 
discussao do tema, na busca de maiores dados que permitam aplicar 
esses institutes de maneira adequada. 

As bases deste estudo sao OS diplomas legais em vigor. e 
as experifmcias ja realizadas, procurando verificar de que maneira 
tem sido aplicados e qual o desenvolvimento que ganharam na prati
ca. Para tanto, foi necessaria estabelecer um estudo paralelo com o 
contrato de direito publico, e em particular, com o contrato adminis
trative, e at~ buscar na origem das palavras, elementos para mais 
bern esclarecer o tema. 

E, partindo dos elementos conhecidos, poderemos aper
fei~oa-los e chegar a sua aplica~ao correta, eliminando os pontos 
obscures e confuses e, par tim, contribuindo para o desenvolvimento 
e progresso do dinamico Direito Administrative Brasileiro. 
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I - CONTRATO: ORIGEM DA PALAVRA 

A palavra "contrato" compoe-se de dois elementos: o 
preverbo "con", que quer dizer "junto de", eo substantive "tractus" 
que traz a id~ia de confian~a, fidelidade, sinceridade. Na acep~ao 
etimol6gica em Tratado de Direito Administrative, Vol. Ill - 1!! edi
~ao, ~. segundo o administrativista Cretella Junior, o arrastamento 
simultfmeo, baseado na confian~a recfproca, situa~ao que impele 
duas vontades, oriundas de pontos diferentes, caminhando para o 
mesmo objetivo, atingindo-o, cruzando-se afinal, e partindo, nova
mente, em dire~oes opostas. E o "contractus", Iatino, que possui o 
sentimento de conven~ao, pacto, transa~ao. 0 efeito principal do con
trato ~ a cria~ao de obriga~oes, que sao assumidas pelas partes con
tratantes, ou por uma delas. Outro ponto importante, no contrato, ~ 
o consentimento da vontade dos contratantes. 

0 voc~bulo "contrato", expressa o pr6prio instrumento, 
ou seja, documento escrito em que o contrato se formou, e pelo qual 
se prova a sua existlmcia. H~, entretanto, o contrato verbal. 

II- CONTRATO DE DIREITO PRIVAOO E 
CONTRATO DE DIREITO PUBliCO 

Doutrinariamente, o contrato ~ classificado em duas gran
des categorias, ou seja, contrato de direito privado e contrato de di
reito publico. 

0 contrato de direito privado e o de direito publico se as
semelham, possuem as mesmas caracterfsticas b~sicas, tais como 
acordo de vontades e obrigayoes e atos recfprocos, mas nao se con
fundem. 

0 primeiro deles {civil e comercial) se caracteriza pela 
maior igualdade dos contratantes, e maior estabilidade, visto nao es
tar em pauta finalidade de direito publico em primeiro Iugar. A Ad-
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ministra~ao Publica tambllm realiza contratos de direito privado, 
quando, por exemplo, compra ou vende im6vel. 

Entretanto, lembre-se, a doutrina nao ll padfica a respeito 
da questao, havendo administrativistas que nao aceitam a existlmcia 
do contrato de direito publico como institute diferente do contrato de 
direito privado. Dizem os que defendem tal ponto de vista, que todo 
contrato deve reunir os elementos tradicionais que o caracterizam, e 
se o contrato deixa de possuf-los, deixa tambllm de ser contrato. 

Ill- CONTRATO DE DIREITO PUBLICO 

0 contrato de direito publico, ll o acordo de vontades en
tre duas ou mais partes, sendo uma delas o Poder Publico, para a 
consecu~ao de objeto de interesse publico. Efetivamente, conforme 
salienta Hely Lopes Meirelles, dois requisites devem estar presentes 
para que se caracterize o contrato de direito publico, de que o contra
to administrative ll espllcie, quais sejam, a participa~ao da Adminis
tra~ao como Poder Publico, eo fim publico da presta~ao contratual. 

0 contrato de direito p_ublico, por sua vez, admite duas 
grandes classifica~oes, contratos de direito publico externo, ou inter
nacional, e contrato de direito publico interno. 

0 contrato de direito publico externo ll caracterizado pe
los tratados, conven~oes e convemios realizados entre as pessoas de 
direito publico externo. E o previsto em nossa Constitui~ao Federal, 
Emenda Constitucional n'? 1, de 1969, artigo 8'?, item 1: "Compete a 
Uniao: Manter rela~oes com estados estrangeiros e com eles celebrar 
tratados e conven~6es; participar de organiza~oes internacionais". (o 
grifo ll nosso). 

Ja o contrato de direito publico interno, se caracteriza 
principalmente pelo contrato administrative, subdvidido em diversos 
tipos, tais como: (contrato de concessao do servi~o publico, contrato 
de obras publicas, contrato de presta~ao de servi~os de fornecimen-
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to, contrato de empr~stimos publicos), e ainda, os convenios e con
s6rcios, sendo que OS dois Ultimos, apesar de possufrem caracterfsti
cas pr6prias, nao de todo adapt~veis ao contrato administrativo, puro 
e simples, dispoem de elementos suficientes para se integrarem a 
ele, tanto na forma como, ainda mais, no conteudo. 

IV- CONTRATO ADMINISTRATIVO 

0 contrato administrativo, ~ pois, esp~cie do genera con
trato de direito publico, conforme salienta Cretella Junior. E contrato 
de direito p~blico, em mat~ria administrativa, aquele em que a Ad
ministra.yao figura como parte interessada. Acrescentamos, ainda, o 
outro requisito que consideramos oportuno, ou seja, o que tem, co
mo fim, o interesse publico. 

Permitimo-nos transcrever ainda, a defini.yao de contrato 
administrativo de Hely Lopes Meirelles: "Contrato administrativo ~ o 
ajuste que a Administra.yao Publica, agindo nessa qualidade, firma 
com o particular ou com outra entidade administrativa para a conse
cu.yao de objetivos de interesse publico, nas condi.yoes preestabeleci
das pel a pr6pria Administra.yao". - Licita.yao e Contrato Administra
tivo- pg. 162- 5~ Ed. atualizada. 

0 enfoque dado nesta defini.yao ~ importante, visto que 
pressupoe a possibilidade de se efetuar contrato com outras entida
des administrativas. 

0 contrato administrativo tem caracterfsticas substanciais 
tais como: E consensual, formal, sendo vedado o contrato verbal; ~ 
oneroso, remunerado conforme o convencionado; e comutativo, com 
obriga.yoes e compensa.yoes recfprocas; ainda, tl "intuitu personae", 
pois exige a pessoa certa do contratante para executar o convencio
nado. Al~m dessas caracterfsticas, cumpre lembrar que a Administra
.ya·o tem certa supremacia sobre o particular, e ~ este elemento que o 
caracteriza o que ~ chamada, doutrinariamente, de "supremacia de 
poder da Administra.yao", na rela.yao jurfdica bilateral, o que como 
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consequ€mcia, resulta na ex1st€mcia de clausulas exorbitantes do di
reito comum. As clausulas exorbitantes existem, porque o interesse 
publico se sobrep6e ao interesse particular. 

Assim sendo, a Administra~tao pode celebrar contratos de 
direito privado, como foi mencionado, e tambem contratos de direito 
publico, onde se situa o contrato administrative. Aqui ela faz usa de 
certas caracterfsticas exorbitantes, tais como: a possibilidade de alte
ra-lo unilateralmente, obedecendo 0 equilfbrio econ6mico e financei
ro da outra parte contratante; a aplica~tao da teoria do "fato do prln
cipe"; "da imprevisao"; e, principalmente da "teoria da inoponibili
dade da execu9ao do contrato nao cumprido", muito importante, que 
admite poucas excey6es; ainda, da fiscalizayao do cumprimento do 
contrato, e da aplica~tao de penalidades contratuais, obrigatoriamen
te, e da exigencia de garantias para o seu tiel cumprimento. 

V- PRINCIPAlS CARACTERiSTICAS DO CONTRA TO 
ADMINISTRATIVO NA LEGISLACAO VIGENTE 

As principais caracterfsticas do contrato administrative 
tentaremos extrair, desta vez, da legisla9ao em vigor, tanto federal, 
quanta estadual e municipal, especialmente, Decreta Federal 
73.140/73, Decreta-lei Federal 2.300/86, Lei Estadual de Sao Paulo 
89/72, Lei Municipal de Sao Paulo 8.248/75. 

Partindo desses elementos e salientando que os referidos 
diplomas legais sao quase identicos, nos princfpios basicos, nos ba
searemos na lei municipal de Sao Paulo e posteriores modificay6es, 
par estarmos enfocando a administra~tao publica municipal. 

A lei disp6e, textualmente, no capftulo referente aos con
tratos, que os "contratos administrativos regulam-se pelas suas dis
posiy6es, e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supleti
vamente, os princfpios de direito privado". Enumera, tambem, quais 
sao as clausulas necessarias no contrato, (treze itens), dentre as 
quais, condi96es e forma de reajustamento dos preyos, garantias ofe-
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recidas para assegurar sua plena execucao, responsabilidades das 
partes, penalidades e valor das multas, casas de rescisao, reconheci
mento dos direitos da Administracao em caso de rescisao, cfireitos 
esses que sao exaustivamente enumerados em outra disposicao. Ou
trossim, proibe vigencia superior a (cinco) 05 anos contados da lavra
tura do termo. 

Ouanto a sua formalizacao, a primeira condicao de vali
dade imposta, ~ a de que deve ser formalizado, nunca verbal. Ouanto 
o valor do contrato excede a determinado valor existe obrigatorieda
de do termo, caso contr~rio, pode ser o termo substitufdo por ordem 
de execucao de servicos, carta-contrato, nota de empenho de despesa 
etc. 

A mat~ria que cuida da alteracao dos contratos ~ tratada 
em seccao aparte, pela sua importancia, autoriza casas em que possa 
ser procedida unilateralmente. 

Em seguida, dedica outra seccao para as hip6teses de 
inexecucao e rescisao do contrato, assim como as consequencias que 
a rescisao acarreta as partes. Nao esquece, tamb~m, de enumerar, 
exaustivamente, as penalidades a que estao sujeitos os que contra
tam com a Administracao. 

Por fim, em disposicoes finais e transit6rias, artigo 77 
menciona, expressamente, que "os CONVENIOS e CONSORCIOS 
celebrados pela Administracao centralizada e aut~rquica do Municf
pio (SP) com entidades publicas e particulares, regem-se pelo dispos
to nesta lei, no que couber". E identica a redacao da lei 89n2 nesse 
particular. 

0 contrato administrative pode ser celebrado entre a Ad
ministracao e pessoas de direito publico, assim como particulares, 
entidades de fins lucrativos e sem fins lucrativos, sempre dependen
do de pr~via licitacao salvo em hip6teses especiais previstas em lei. 
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VI- CONVENIO E CONSORCIO: ORIGEM DAS PALAVRAS 

A palavra "convemio" tem origem latina "convenire", 
que, segundo Pl~cido e Silva, ~ tal qual convenc;:ao. Significa o ajuste 
ou acordo entre duas ou mais pessoas para a pr~tica ou omissao de 
certos e determinados atos. Em regra, ainda segundo Pl~cido e Silva, 
o vocabulario expressa os acordos havidos entre entidades coletivas, 
isto ~. sociedades ou instituic;:oes, que se agrupam para a formac;:ao 
de um bloco de defesa comum. Acrescenta, por tim, que encerra, sem 
duvida, a id~ia de contrato ou convenc;:ao. 

A palavra "cons6rcio", tern origem latina tamb~m, "con
sortium", de "consors", que ~ o que participa, que compartilha, 
companheiro. E a associac;:ao de interesse,~ a cooperac;:ao. 

VII - CONVENIO E CONSORCIO: CONCEITO DOUTRINNUO 

Preliminarmente, lembramos os conceitos de convenio e 
cons6rcio, que sao dados por Hely Lopes Meirelles, administrativista 
que considera a realidade do Direito Administrativo Brasileiro. De se 
salientar que evoluiu o conceito de convemio em seu livro DIREITO 
ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, comparadas as edic;:oes de 1966 e 
1975. Passou a adotar a posic;:ao de nao considerar OS convenios co
mo contratos. Porisso citamos aqui dois conceitos a respeito de nos
so tema. "Convemios Administrativos sao acordos firmados por enti
dades publicas de esptkies diferentes ou entre estas e o particular, 
para a realiz ac;:ao de obras, servic;:os ou atividades de competemcia de 
uma das partes, mas de interesse reclproco" (edic;:ao 1966). "Conve
nios Administrativos sao acordos firmados por entidades publicas de 
qualquer esp~cie , ou entre estas organizac;:oes particulares, para a 
realizac;:ao de objf• ivos de interesse comum dos partfcipes" (edic;:ao 
1975). "Cons6rcios Administrativos, sao acordos firmados por enti
dades publicas da mesma esp~cie (estados, municfpios, autarquias), 
para a consecuc;:ao de empreendimentos comuns, da competencia das 
partes contratantes". Na 5 ~ edic;:ao atualizada de LICITA~AO E CON-
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TRATO ADMINISTRATIVO d~ como esp~cie de contrato publico, os 
convenios e cons6rcios executivos. 

VIII - CONVENIOS E CONSOOCIOS EM FACE DA LEGISLACAO 

Da an~lise da legisla~ao brasileira a respeito do tema, 
buscamos desenvolver sua caracteriza~ao, objetivos, requisitos e difi· 
culdades de aplica~ao. 

1 - Constitui~o da Republica Federativa do Brasil -
Emenda Constitucional n~ 1/69 

"Artigo 13, item IX,§ 3~- A Uniao, os Estados e os Mu
nicfpios poderio celebrar CONVENIOS para execu~ de suas leis, 
servi~s ou decis6es, por interm~dio de funcionMios federais, esta
duais ou municipais" (o grifo ~ nosso). 

Tal mandamento constitucional faz parte do capftulo II I, 
que trata dos Estados e Municfpios. 

Nos "ComentMios a Constitui~ao", de Pontes de Miranda, 
este autor refere que o que est~ em causa, nesse mandamento, ~ a 
lei, servi~o ou decisao esta~ual ou municipal. Menciona tambllm, as 
possibilidades de convenio entre Estado-membro e Uniao, como en
tre Municfpio e Uniao, e, da mesma forma, a ado~ao do convenio pa
ra a execu~ao de lei, servi~o ou decisao federal, a serem realizadas 
por funcionMio estadual ou municipal. 

Por sua vez, Manoel G. Ferreira Filho, nos seus coment~
rios ao mesmo dispositivo, ressalta a importi'mcia do mandamento, 
da dinamiza~ao que pode ser dada a Administra~ao Publ1ca, impor
tandotal autoriza~ao em maior economia de recursos e funcion~rios, 
no aperfei~oamento da execu~ao das leis servi~os e decisoes. Seria a 
solu~ao flexfvel, adaptada a grande disparidade existente entre as re
gioes brasileiras. E a possibilidade da Uniao, Estados e Municfpios, 
por interesse comum, integrarem parcialmente suas Administra~oes 
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para assegurar o fim, que e a execuc;ao de leis, servic;os e decisoes. 
Lembra, finalmente, que o conven1o depende de livre aceitac;ao das 
partes, e da fixac;ao de condic;oes e de remunerac;ao que atenda ao in
teresse das convenentes. 

Como se ve, o mandamento constitucional preve apenas 
os convenios celebrados por entidades de direito publico interno, en
globando, portanto, o instituto que denominamos cons6rcio. 

2 - Decreta-lei Federal 200 de 25102/ffl 

Artigo 10 - A execuc;ao das atividades da Administrac;ao 
Federal deverc1 ser amplamente descentralizada. 

§ 5~ - Ressalvados os casas de manifesta impraticidade 
ou inconveniencia, a execuc;ao de programas federais de carc1ter niti
damente local deverc1 ser delegada, no todo ou em parte, mediante 
CONVENIO, aos 6rgaos estaduais, municipais incumbidos de servi
c;os correspondente~. 

Artigo 156- A formulac;ao e coordenac;ao da polftica na
cional de saude, em ambito nacional e regional, caberao ao Ministe
rio da Saude. 

§ 2~ - Na prestac;ao de assistencia medica dar-se-c1 prefe
rencia a celebrac;ao de CONVENIOS com entidades publicas ou pri
vadas, existentes na comunidade. 

Artigo 160 - A Superintendencia Nacional do Abasteci
mento ultimarc1, no mais breve prazo, a assinatura de CONVENIOS 
com os Estados, Prefeitura do Distrito Federal e Territ6rios, com o 
objetivo de transferir-lhes os encargos de fiscalizac;ao atribufdos 
aquela Superintendencia. 

Artigo 166 - A explorac;ao de troncos interurbanos a car
go da Empresa Brasileira de Telecomunicac;oes, poderc1, conforme as 
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conveniencias economicas e t~cnicas dos servi~os, ser feita direta
mente, ou mediante contrato, delega~ao ou CONVENIO (os grifos 
sao nossos). 

De todos os dispositivos transcritos verificamos que a Re
forma Administrativa objetiva, antes de mais nada, dinamizar os ser
vi~os publicos, atrav~s de maior colabora~ao dos 6rgaos estatais, de 
todas as esferas, al~m de, principalmente, delegar competencias e 
encargos atrav~s de convenios. 0 enfoque mais importante ~ a des
centraliza~ao administrativa. Outro enfoque igualmente importante, ~ 
a utiliza~ao do convenio para dar cabo de obriga~oes do Estado-Pro
videncia, tal como a polftica nacional da saude, que nao sendo possf
vel dar assistencia m~dica somente com os recursos publicos, indica 
outros meios para a presta~ao de suas obriga~oes. 

De se notar que a Reforma Administrativa j6 estendeu a 
possibilidade de convenio, nao somente as pessoas de direito publi
co, mas, tamb~m. as entidades privadas da comunidade. 

3 - Constitui~ do Estado de Sao Paulo - Emenda Cons
titucional n!? 2/69 

II Artigo 17 - Compete privativamente a Assembl~ia (le-
gislativa): 

IX- Autorizar ou aprovar CONVENIOS ou acordos com 
entidades particulares, de que resultem para o Estado encargos nao 
previstos na lei or~ament6ria. 

Artigo 34- Compete privativamente ao Governador: 

XVI - celebrar ou autorizar CONVENIOS ou acordos com 
entidades publicas ou particulares, na forma desta Constitui~ao. 

Artigo 104- Os municfpios poderao realizar obras, servi
~os e atividades de interesse comum, mediante CONVENIOS com en-
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tidades publicas particulares, bern como atrav~s de CONSORCIOS in
termunicipais, utilizando-se dos meios e instrumentos adequados a 
sua execw;:ao. 

Artigo 127- 0 Estado aplicar~, anualmente, nunca menos 
de vinte por cento da renda dos impostos na manuten~ao e desenvol
vimento do ensino. 

Panigrafo unico - 0 Estado poder~ efetuar CONVENIO 
com Municfpios, visando a aplica~ao de recursos para os fins a que se 
refere este artigo". 

Verificamos que a Constitui~ao do Estado de Sao Paulo, 
estribada na Constitui~ao Federal e no Decreto-lei 200/67, d~ mais 
parametros e entra em maiores particularidades sobre convenios. 
Exige em ambito estadual, autoriza~ao legislativa, condi~ao bbica 
para a lavratura do convenio, sempre que desses convenios, resultem 
(!Cargos para 0 Estado, nao previstos em lei or~ament~ria. Para OS 

casos de j~ estarem previstos em lei or~ament~ria, a competencia pa
ra autorizar ou fir mar convenios passa a ser privativa do Governador. 

Essa Emenda Constitucional, tamb~m j~ faz distin~ao en
tre convenio e cons6rcio, compreendendo o convl'mio, o acordo entre 
entidades publicas ou particulares, e o cons6rcio, acordos intermuni
cipais e neste caso, apenas para a realiza~ao de obras, servi~os e ati
vidades de interesse comum. (Trata-se de Constitui~ao Estadual). 

Por fim, abre a possibilidade de convento para a aplica~ao 
de recursos destinados a educa~ao, que, como a saude, ~meta do Es
tado-Providencia. 

4 - lei Organica dos Municrpios do Estado de Sao Paulo -
Decreto-lei Complementar Estadual n~ 9169 

"Artigo 3~ - Ao Municfpio compete prover a tudo quanto 
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respeite ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua populacao, 
cabendo-lhe, privativamente, entre outras, as seguintes atribuicoes: 

XV - prestar assistllncia nas emergencias m~dico-hospi
talares de pronto socorro, por seus pr6prios services, ou mediante 
CONVENIO com as Santas Casas de Miseric6rdia ou instituicoes con
generes. 

Artigo 24 - Cabe a CAmara, com a sancao do Prefeito, 
dispor sobre as mat~rias de competencia do Municfpio e especial
mente: 

XII - autorizar CONVENIOS com entidades publicas ou 
particulares e cons6rcios com outros Municfpios. 

Arfigo 52 - Os Municfpios estabelecerao por lei ou CON
VENIO o regime previdenci6rio de seus servidores nao sujeitos a le
gislacao trabalhista. 

Artigo 70- Os Municfpios poderao realizar obras e servi-. 
~os de interesse comum mediante CONVENIOS, com o Estado, a 
Uniao ou entidades particulares, e atrav~s de CONSORCIOS, com ou
tros Municfpios". 

Nesta Lei Organica, observamos a fixa~ao de competen
cias para a autoriza~ao e celebra~ao dos convenios nas ~reas dos 
municfpios do Estado de Sao Paulo destacando, principalmente, 
obras e servi~os, e, ainda aqui, mais uma vez os encargos do Estado
Providencia, com rela~ao a previdencia, e saude. Autoriza, portanto a 
celebra~ao de convenios tamb~m com entidades particulares que co
laborem com os Municfpios no cumprimento e execu~ao de seus en-
cargos. 
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5 - Decret~lei n~ 2.300186, lei Estadual (SP) n~ 89/72 e 
Lei Municipal n~ 8.248 de 1975 

Decret~lei n~ 2.300186 

"Artigo 82 - Os 6rgaos e entidades da Administrar;:ao 
quando celebrarem convfmios, acordos, ajustes, protocolos ou con
s6rcios, observarao as disposir;:oes deste Decreto-lei." 

lei n~ 89/72 

"Artigo 81 - Os CONVENIOS e CONSORCIOS celebrados 
pela Administrar;:ao centralizada e autllrquica do Estado com entida
des publicas ou particulares regem-se pelas normas desta Lei, no que 
couber." 

lei n~ 8.248175 

"Artigo 77- Os CONVENIOS e CONSORCIOS celebrados 
pel a Administrar;:ao centralizada e autllrquica do Municfpio com enti
dades publicas ou particulares, regem-se pelo disposto nesta Lei, no 
que couber." 

Por estes diplomas legais, verificamos que as normas re
ferentes a contratos sao de todo aplicllveis aos convllnios e cons6r
cios administrativos, respeitadas as peculiaridades desses ultimos. 

IX- CONVENIOS E CONSORCIOS NA PRATICA DO DIREITO 
ADMINISTRATIVO BRASilEIRO 

De toda a legislar;:ao consultada, 6 possfvel fazer um ex
trato que permitirll sentir- o que efetivamtmte sao o convllnio eo con
s6rcio no Direito Administrative Brasileiro, em que ocasioes sao es
ses institutes admitidos, assim como quais suas finalidades essen
ciais, e quais os requisites exigfveis ll sua lavratura, tais como com
pet€mcia para a sua autorizar;:ao e celebrar;:ao. Outrossim, apenas ba
seando-se no direito positivo poder-se-ll estabelecer diferenr;:as em 
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relac;ao ao contrato administrativo puro e simples, e suas relac;oes 
com a subvenc;ao. 

1 - Objetivos e Caracterlsticas de sua Aplica~o 

Os convenios e cons6rcios estao intimamente ligados aos 
servic;os publicos. Primeiramente, sao modalidades de contrato, tal 
como ~ o contrato de concessao de servic;o publico, vista que sua uti
lizac;ao, antes de mais nada, ~ sugerida para a execuc;ao de servic;os e 
decisoes administrativas. Esses servic;os abrangem ~reas variadas da 
competencia municipal, mas a tonica mais acentuada da legislac;ao 
indica essas modalidades para a realizac;ao de obras publicas (con
s6rcio), e para as areas da educac;ao, saude, saneamento basico (rela
tivo a obras), previdencia, transporte e cobranc;a de tributos. 

Ouanto a realizac;ao de obras publicas, os Munidpios cos
tumam reunir esforc;os conjuntos para a sua execuc;ao, atrav~s de 
cons6rcio, caracterizando af, o interesse recfproco, al~m das respec
tivas competfmcias, naturalmente. Os cons6rcios sao celebrados pe
las entidades, por um acordo de vontades, e cada qual entra com par
te dos Onus financeiros e obrigac;oes, no ambito de suas competi'm
cias. 

Na area da educac;ao, tamb~m cabe a sua utilizac;ao, tanto 
que o Municfpio de Sao Paulo, por exemplo, ja conta com a regula
mentac;ao dada pelo Decreta n2 12.277n5, alterado pelo Decreta n2 
23.375/87, que dispoe sabre a organizac;ao e funcionamento da Co
missao de Fiscalizac;ao de Convenios e Contratos, suborcfinada a Se
cretaria Municipal da Educac;ao e do Bem Estar Social. Essa Comis
sao, entre outras atribuic;oes, fiscaliza execuc;ao de convenios e con
tratos naquela area, opina sabre propostas de convenio etc. 

Na area da saude, por sua vez, como nem sempre os Mu
nicfpios tem condic;oes de, por meios pr6prios, prover a assistencia 
nas emergencias m~dico-hospitalares de pronto socorro, tem-se ado
tado o convfmio, para cumprir essa obrigac;ao e competfmcia privati-

Estudos de Dir. P6blico, Sao Paulo V (2), jul./dez. 1986 



~mcl~it d•s Procurldtrfl '' Munlclpft le Sae Paulll 
83 

va, utilizando-se, frequentemente, essa modalidade, com Santas Ca
sas de Miseric6rdia, ou com o pr6prio INAMPS (entidade publica) 
que tamb~m se utiliza largamente dos convenios para cumprir suas 
obriga~oes. A esse prop6sito a Prefeitura do Municipio de Sao Paulo 
aderiu ao Convenio celebrado entre o Minist~rio da Saude eo Institu
te Nacional de Assistencia M~dica da Previdlmcia Social e o Governo 
do Estado de Sao Paulo, para a implanta~ao e execu~ao do denomi
nado Programa de A~oes lntegradas de Saude (AIS), mediante auto
riza~ao da Lei n<:? 9.653, de 25 de novembro de 1983. E a determina
~ao do Decreta-lei n!! 200/67, artigo 56. Ainda nesse campo~ usada a 
modalidade "loca~ao de leitos", realizada atrav~s de competente lici
ta~ao, e posterior contrata~ao administrativa. 

Sendo o campo da saude publica vasto, nao somente o 
atendimento de pronto socorro ~ da competencia do Municfpio, mas 
ainda a complementa~ao do saneamento, e o combate as zoonoses 
urbanas, tais como aos ratos, mosquitos de toda espbcie, e at~ pre
ven~ao da raiva, mediante a vacina~ao da popula~ao, e a captura de 
animais nas vias publicas. Para esses fins sao tambbm celebrados 
inumeros convenios como, por exemplo, o que a Prefeitura de Sao 
Paulo firmou com o Minist~rio da Saude e Governo do Estado de Sao 
Paulo por autoriza~ao da Lei n<:? 9.967 de 13 de setembro de 1985 pa
ra o funcionamento e manuten~ao do Centro de Referencia Nacional 
para Zoonoses Urbanas. 

H~ igualmente interesse desta ~rea em celebrar convenios 
com entidades educaoionais, para que, se possa proporcionar o aper
fei~oamento e a forma~ao de t~cnicos em saude publica, de todo 
conveniente ao Municipio. 

Outrossim, nesse aspecto, lembramos que tamb~m sao 
numerosos os convenios celebrados entre a Uniao e 6rgaos interna
cionais (O.M.S.) visando, por exemplo, ao desenvolvimento de pro
gramas de bacteriologia da tuberculose no Brasil, da Medicina Vete
rin~ria e de MaiMia. 
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Na Mea de saneamento basico, sao efetuados convemios e 
cons6rcios, inclusive com a Uniao, tal como um efetivado entre o Mi
nistllrio de Minas e Energia e o Estado de Sao Paulo objetivando, 
principalmente, a potabilidade da agua, e evitar enchentes urbanas. 

0 mesmo se pode dizer da Previdemcia Social assegurada 
pela Constituiryao Federal, na extensa enumeraryao do artigo 165, que 
incentiva os esforr;os no sentido .de assegurar os direitos dos traba
lhadores e suas famflias. Nessa area, sao inumeros OS convenios at€! 
entre entidades particulares somente. 

Com base nos pr6prios mandamentos constitucionais, ve
rificamos a existencia de convenios realizados, visando ao aperfei
r;oamento cultural do povo, incremento das ciencias, letras e artes em 
geral, incentivo a pesquisa e a tecnologia, conforme o artigo 180 da 
Constituiryao Federal de 1969, que textualmente, que "o amparo a 
cultura ll dever do Estado". Assim, para exemplificar, o Municipio de 
Sao Paulo firma, reiteradamente, com a Fundaryao Para o Livro do 
Cego no Brasil; com a Sociedade Civil Orquestra Filarmonica de Sao 
Paulo, tanto para realizar concertos do mais alto nfvel, como criar e 
patrocinar bolsas de estudo para a formar;ao de musicos; com a Ca
mara Brasileira do L,ivro, para, entre numerosos objetivos, prosseguir 
nos serviryos de catalogar;ao de obras editadas nos Estados do Para
na, Santa Catarina e Rio Grande do Sui, sem prejufzo das editadas 
em Sao Paulo. 

Na area dos transportes, tambllm sao possfveis OS conve
nios, quando, por exemplo, os governos estaduais cometem aos Mu
nicfpios os servir;os de engenharia de tratego, bem como servir;os de 
fiscalizar;ao, policiamento e controle de trMego, conforme ocorreu no 
Estado de Sao Paulo com o Municfpio da Capital. 

Na realidade, ha muitas possibilidades de se optar pelos 
convemos e cons6rcios para a execur;ao de serviryos publicos, de 
competemcia originaria da Administraryao, nos seus diferentes nfveis. 
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Outra caracterrstica e o interesse redproco que sempre 
existe entre as convenentes, sejam todas entidades publicas ou ape
nas uma delas. Esse interesse redproco e caracterizado pela coinci
dencia da pretensao ou interesse dos partkipes, distinto do contrato 
administrativo, em que uma parte objetiva a presta~ao (obras, servi
~os etc.) e a outra parte objetiva a contrapresta~ao. E1 neste ponto 
ali~s, que se baseou Hely Lopes Meirelles para emitir opiniao de que 
convenio nao e contrato. 

Por fim, os convenios e cons6rcios podem ser efetivados 
entre apenas duas entidades, ou entre diversas. de uma s6 vez, cada 
qual dando cumprimento a sua parte, para a finalidade unica e de in
teresse publico. 

2 - Finalidades e competAncias legais 

Destacaremos, primeiramente, como finalidades legais em 
nrvel constitucional, para os convenios e cons6rcios entre pessoas de 
direito publico, a execu~ao de leis, servi~os e decisoes da Uniao, Es
tados e Munidpios, conforme o artigo 13, paragrafo 3'=', da Carta 
Constitucional de 1969, e como finalidade dos convenios com entida
des particulares, a execu~ao de servi~os, decorrentes de obriga~oes 
legais, e de interesse redproco nos diversos campos de atividade, 
sempre visando ao fim ultimo do interesse publico. 

A competencia para a autoriza~ao e celebra~ao dos con
vemos e a pr6pria Lei que estabelece. Via de regra e a autoridade 
m~xima da entidade publica convenente que os autoriza e celebra. 
Nas entidades de direito publico, portanto, figuram o Prefeito dos 
Munidpios, o Governador nos Estados, e os Ministros de Estado na 
Mea Federal. A autoriza~ao para a sua lavratura e dada pelo mesmo 
6rgao que os celebra, salvo disposi~ao em contr~rio, consubstanciada 
geralmente nas respectivas constitui~oes estaduais ou municipais da 
Federa~ao, tal como acontece para os Munidpios do Estado de Sao 
Paulo, onde e necessaria a autoriza~ao legislativa previa. Para o Go-
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verna do Estado de Sao Paulo autorizar;:ao legislativa s6 ~ exigida 
nos casas de nao estarem os encargos previstos em lei orr;:ament~ria. 

Verifica-se que, nesse aspecto, os convenios e cons6rcios 
se diferenciam do contrato administrativo. Explica Hely Lopes Mei
relles que essa obrigatoried~de existe porque semelhantes institutos 
consubstanciam obrigar;:oes excedentes da administrar;:ao ordinMia 
do Estado e geram novas encargos para as partes signatMias. 

3 - Formaliz~o 

A forma dos convenios e cons6rcios ~, de modo geral, 
padronizada. As variar;:oes sao pequenas e, em tudo seguem a forma 
do contrato administrativo senao vejamos: 

Existe sempre um preambulo, onde as partes convenentes 
sao nomeadas, com suas principais qualificar;:oes, onde as autoriza
r;:oes para a sua celebrar;:ao sao mencionadas, j~ delineando o objeto 
de que trata. 

Ap6s o preambulo, o objeto ~ determinado minuciosa
mente, em v~rias cl~usulas, assim como as obrigar;:oes a serem cum
pridas pelas signat~rias. Em caso de concessao de subvenr;:ao me
diante convfmio, importa tamb~m ficar esclarecido de que maneira se 
processar~ a fiscalizar;:ao, e qual a prestar;:ao de contas que dever~ ser 
observada para o recebimento da subvenr;:ao. 

Nunca pode ser esquecida a questao dos prazos, quer pa
ra o cumprimento das obrigar;:oes decorrentes do convenio, quer para 
os pagamentos convencionados. 

Efetivamente, quanta ao pagamento as disposir;:oes deve
rao ser minuciosas e claras, para que nao restem duvidas a respeito 
para futuras interpretar;:oes. Al~m disso, ~ obrigat6rio que se men-
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cione os recursos destinados a atender as despesas decorrentes do 
convemio, ou cons6rcio, assim como e conveniente declarar qual a 
dotayao que ser~ usada. 

Outra cl~usula dever~ fazer constar o perfodo de vigencia 
que, nao pode ultrapassar 0 prazo m~ximo de 5 (cinco) anos (art. 47-
Lei Federal n2 2.300/86 e art. 38- Lei Municipal n2 8.248/75). 

Nao somente a vigencia, mas tambem hip6teses de resci
sao, denuncia e alterayao do convemio, de comum acordo das partes 
(na ultima delas) ou a criterio de cada uma das partes (nas duas pri
meiras) devem estar expressos para assegurar, realmente, a obtenyao 
dos resultados esperados. 

Em caso de longa durayaO dos convenios, sao tambem 
previstos reajustes, sendo adotado, presentemente, o fndice de varia
yao anual das Obrigayc5es do Tesouro Nacional, em decorrencia do 
Decreto-lei Federal n2 2.284/86 e alterayao prevista no Decreto-lei Fe
deral n2 2.290/86. 

Elegem as partes, tambem, o foro que ser~ competente 
para dirimir duvidas ou questoes resultantes do convencionado, e ge
ralmente mencionam que os casos omissos serao resolvidos de co
mum acordo. 

0 fecho derradeiro e identico ao do contrato administrati
vo, inclusive e muitas vezes . assinado na presenya de testemunhas, 
sendo essa formalidade dispens~vel. 

Por fim, OS convenios e cons6rcios sao igualmente objeto 
de fiscalizayao pelo Tribunal de Contas. 

4 - Dificuldades Pniticas da Distin~ao entre ConvAnio e 
Contrato Administrativo 

Existe um campo relativamente nebuloso a exata distin-
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yao entre contrato administrative e convenio. Este campo esta justa
mente nas relayoes entre a pessoa de direito publico, de um lado, e, 
de outro, Concessionarios de Serviyo Publico, como tais considera
dos segundo a legislayao federal, estadual e municipal, ou de pessoas 
de direito publico interno ou ainda entidades sujeitas ao seu controle 
majoritario. 

Sera preciso distinguir, cuidadosamente, a natureza da 
prestayao, para se determinar se essa se enquadra em simples pres
tayao de serviyos, caso de contratayao com dispensa de licitayao ou 
mediante licitayao, ou se, pelo contrario, se ver1fica hip6tese de con
venia. Tratando-se de convenio a Lei Organica dos Munidpios do Es
tado de Sao Paulo, Decreta-lei Complementar n~ 9, de 31/12/69, indi
ca a necessidade de aprovayao legislativa. 

Hely Lopes Meirelles se refere ao tema, e conclui que, 
embora dispensada a licitayao entre essas entidades e empresas, a 
Administrayao nao fica isenta de pr{wia autorizayao legislativa para o 
contrato, cons6roio ou convenio, se lei especial a exige (pagina 104-
Licitayao e Contrato Administrative- 2!! ediyao- 1975). 

Acreditamos que outros elementos caracterizadores do 
conven10 deverao ser pesquisados para a determinayao do correto 
procedimento a ser seguido, tais como a finalidade imediata do acor
do, se se caracterizara como prestayao de serviyos a Administrayao, 
ou se implicara em obrigayoes excedentes da administrayao ordinaria 
do Estado, gerando, efetivamente, novas encargos para as partes 
contratantes. Outrossim, em decorrencia da afirmayao precedente, 
nao devera ser esquecida a pesquisa da natureza do serviyo, para de
terminar se esse ~ competencia do 6rgao que celebrara o convenio, 
caracterizando seu interesse. Por tim, o objeto do contrato tamb~m 
devera ser analisado com o fito de verificar se constituira mais do 
que uma prestayao de serviyos, a conjugayao de esforyos desses 6r
gaos a obtenyao de finalidade de interesse redproco e publico, e 
atribuiyi'IO especlfica de uma das partes. Todos esses fatores ajudarao 
na distinyao por vezes diffcil. 
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X- CONVENIO E SUBVENCAO 

Nao raro, ao se conceder subvenc;oes sociais, nos termos 
do paragrafo terceiro, item I, do artigo 12, da Lei Federal n'? 4.320/64, 
e artigo 16 da mesma Lei, recorre-se a celebrac;ao de convenio, fixan
do, atraves dele, a::; obrigac;oes da entidade beneficiada, a fiscalizac;ao 
por parte da Administrac;ao quanto a utilizac;ao dos recursos recebi
dos, e os criterios a serem utilizados a tomada de contas atraves dos 
6rgaos contabeis competentes. 0 convenio tem se mostrado, na ver
dade, a pr6pria formalizac;ao da subvenc;ao social, eis que ambos ne
cessitam autorizac;ao legislativa previa, e sao a conjugac;ao de esfor
c;os comuns para a realizac;ao de um objetivo, nao sendo, entretanto, 
a unica f6rmula para a concretizac;ao de tal hip6tese. 

XI -A AOMINISTRACAO DOS CONVENIOS E CONSORCIOS 

Via de regra, OS convenios e cons6rcios sao administra
dos pelos Prefeitos, Governadores e Ministros de Estado, diretamen
te, atraves de suas unidades pr6prias. Nada impede, porem, que se 
constitua comissao ou diretoria para o seu controle. Essas medidas 
tem sido tomadas, dependendo da importancia de cada convenio ou 
cons6rcio . firmado. Ja citamos, para ilustrar, a criac;ao por Decreta, 
no Municfpio de Sao Paulo, de "Comissao de Fiscalizac;ao de Conve
nios e Contratos", na area da educac;ao. Na area da Secretaria de Hi
giene e Satide do Municfpio, tambem existe a "Divisao Tecnica de 
Fiscalizac;ao, Comunicac;oes e lnformac;oes da Superintendencia Me
dico Hospitalar de Urgencia- MED", que se dedica, dentre outras ati
vidades, a fi scalizac;ao dos convenios e contratos celebrados entre a 
Municipalidade e entidades hospitalares, publicas e particulares, vi
sando a prestac;ao de servic;os medico-hospitalares. 

No caso especlfico de cons6rcio, o sistema tambem e 
apropriado. Hely Lopes Meirelles, em Direito Adm1nistrativo Brasilei
ro, edic;ao 1966, menciona que seria importante se dar a essas comis
soes ou diretorias, personalidade jurldica e recursos habeis, para que 
realmente os convenios e cons6rcios tivessem meios de concretiza-
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9ao, e atingissem melhor os objetivos. J~ na reedi9ao da obra, sugere 
a organiza9ao de uma entidade civil ou comercial para a execu9ao, 
segundo estatutos pr6prios. 

A Carta Constitucional de 1969, sentindo a necessidade de, 
por vezes, dar solu96es globais a certas regioes, estabeleceu no arti
go 164 a possibilidade da cria9ao de areas metropolitanas, para tal 
finalidade, o que j~ ll hoje uma realidade, ainda que deixe muito a 
desejar, em termos de resultados pr~ticos. 

XII -A IMPORTANCIA DOS CONVENIOS E CONSORCIOS 
NA ADMINISTRA(:AO PUBliCA BRASILEIRA 

Os conv{mios e cons6rcios nada mais sao que outras al
ternativas para a Administra9ao Publica executar suas atribui96es. 
Sao novas instrumentos de que o administrador pode se valer para 
prover as necessidades das ~reas prioritarias de saude, educa9ao, 
cultura, previdencia, transporte etc. 

0 Estado da atualidade se dispoe a proporcionar ao cida
dao bern estar, justi9a social e desenvolvimento economico, alllm de 
assegurar direitos fundamentais e melhoria da condi9ao social. Para 
a realiza9ao de seus fins, trata de conjugar esfor9os de todas as enti
dades publicas' e chama a participar, tambllm entidades particulares. 

A sua importancia ll evidenciada pela sua finalidade me
diata, ou seja, conforme salienta Manoel Gon9alves Ferreira Filho em 
Comentarios a Constitui9a0 Brasileira, vol. I, ed. Saraiva, 1972, pela 
cfinamiza9ao e flexibilidade na administra9ao publica. A proposta 
objetiva a economia de recursos humanos e financeiros para o aper
fei9oamento da execu9ao de leis, servi9os e decisoes. E a medida que 
conferir~ ao 6rgao mais capaz a execu9ao de tarefa. E a solu9ao fle
xfvel, adequada a realidade brasileira, que apresenta grandes dife
ren9aS dentro de seu territ6rio, que devem ser levadas em conta pelo 
administrador e gradualmente corrigidas. Esse ~ o ideal a ser atingi
do. 
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XIII- CONCLUSOES 

Os convenios e cons6rcios administrativos celebrados 

pela Admin1stra~ao Publica Brasileira tern a mesma natureza jurfdica 
do contrato de direito publico. Determinar a natureza juddica do ins
titute e assinalar quais as normas juddicas que convergem para o 
institute, regulando-lhe a execu~ao na funcionalidade a que ele se 
destina. 

Na pratica, os institutes do convenio e cons6rcio impli
cam basicamente: 

1 - na rela~ao entre pessoas juddicas de direito publico 
interno ou de uma pessoa de direito publico interno e urn particular; 

2- na execu~ao de urn objeto de tim publico; 

3 - Em ser formal, dependendo obrigatoriamente de la
vratura do respective termo; 

5 - Na previsao de clausulas extravagantes do direito co
mum, sendo portanto, informado por princfpios publicitarios; 

6 - Na previsao dos direitos e obriga~oes para cada partf-
cipe. 

Possuem por vezes, peculiaridades de outros tipos de 
contrato administrativo, tais como: 

1 - os seus objetos sao especfficos, devendo enquadrar-se 
na hip6tese de que os partfcipes deverao pretender o objeto do con
venia, caracterizando, assim, uma colabora~ao recfproca, e nao a ob
ten~ao do objeto por uma das partes e a pretensao da contrapresta
~ao dos servi~os (pre~o) pela outra, o que caracterizaria o contrato 
administrative simplesmente; 
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2 - A sua autoriza~tao e respectiva celebra~tao dependem, 
por vezes, como ~ o caso dos Municfpios do Estado de Sao Paulo, de 
autoriza~tao legislativa; 

3 - Apesar de estabelecerem tempo determinado de dura
~tao, podem sempre ser denunciados por qualquer das partes, a qual
quer tempo, visto ter car~ter de interesse publico recfproco, e de co
labora~tao. 

Por tim, ~ a Administra~tao a grande beneficiaria do con
venio ou cons6rcio, pois as suas condi~t6es ela mesma estabelece, pa
ra a consecu~tao de seus fins. 
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DESAPROPRIACAO- SENTENCA HOMOLO
GATORIA DA CONTA - IMPOSSIBILIDADE 
DE A LIOUIDACAO CONTER REOUISITORIO 
PARA PAGAMENTO, COM EOUIVALENCIA 
EM OTN- PROVIMENTO DO RECURSO. 

ACORDAO 

95 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAc;Ao 
CiVEL n2 116.692-2, da comarca de SAO PAULO, em que~ apelante a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, sendo apelada BEVE
NUTO NARDUZZO S/A- INDUSTRIA DE CALc;ADOS: 

ACORDAM, em D~cima Ouarta Camara Civil do Tribunal 
de Justiya do Estado de Sao Paulo, por votayao unanime, dar provi
mento ao recurso. 

A Prefeitura Municipal da Capital apela da sentenya ho
mologat6ria da conta de liquidayao. Alega a impossibilidade de a li
quidayao conter requisit6rio para pagamento com equivalencia em 
OTN. 

Contra razoes. 

1. A apelayao da Municipalidade merece provimento. Nao 
mais ~ possfvel expedir offcio requisit6rio, com o valor, embora ex
presso em cruzados, mas com a equivalencia em OTN. A conversao 
autom~tica do cr~dito em OTN nao mais se justifica, diante dos ter
mos do artigo 62 do Decreto-lei n2 2.290 de 21 de novembro de 1986. 
Com efeito, diante dos termos do referido artigo, assegurado fica ao 
autor o direito de pedir a atualizayao do d~bito, toda vez que for pa
ga a quantia constante do requisit6rio. 0 offcio requisit6rio, segundo 
a jurisprudencia atual do Supremo Tribunal Federal deve exprimir 
quantia fixa e nao quantia vari~vel, como a que vem expressa em 
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OTN, tendo em vista o que dis poe o artigo 117, § 12 da Constitui~ao 
Federal. Esta Camara ajusta-se a jurisprudfmcia do Supremo Tribunal 
Federal e portanto, modifica seus julgados anteriores. 

2. lsto posto, d~-se provimento ao apelo, a tim de que no 
offcio requisit6rio conste somente a quantia fixa em cruzados, ressal
vado o direito do autor a futuras atualiza~oes de seu cr~dito. 

0 julgamento teve a participa~ao dos Desembargadores 
FRANCIULLI NETTO (Presidente, sem voto), DIMAS RIBEIRO e MA
RIO VITIRITTO, com votos vencedores. 

Sao Paulo, 5 de maio de 1987. 

MARCUS VINICIUS 
Relator 

••• 
DESAPROPRIA~AO- IMPOSSIBILIDADE DA 
COMPLEMENTA~AO DO VALOR DA CONTA 
POR NOVO iNDICE DA OTN - RECURSO 1M
PROVISO 

ACORDAO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAI;AO 
cfVEL n2 112.714-2, da Comarca de SAO PAULO, em que sao apelan
tes ONEI ARMANDO MINGRONI e sua MULHER e apelada a PRE
FEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO: 

1 - Em a~ao de desapropria~ao em face de execu~ao o 
digno magistrado pela decisao de fls. 319/321 julgou extinto o pro
cesso e determinou a expedi~ao da carta de adjudica~ao a favor da 
Municipalidade expropriante. 
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lnconformado apela o expropriado argumentando que a 
decisao examinou a questao sob prisma diverso do alegado; pretende 
assim, seja provido o apelo para complementajfao da apelajfao. 0 re
curso foi recebido nao tendo a Municipalidade de Sao Paulo ofereci
do suas contra-razoes. 

E o Relat6rio. 

2 - No caso, os expropriados requereram o dep6sito 
complementar da indenizajfaO, atualizando OS calculos pelo fndice 
106,40 (fls. 303), sob fundamento que adotado o fndice das ORTN de 
fevereiro de 1986 estariam sofrendo um desfalque de 14,35%, o que 
constitui uma violalfaO ao princfpio constitucional da justa indeniza
jfao. Ap6s a tala da autora, foi proferida a decisao objeto do presente 
recurso. 

E, na verdade nada ha alterar na decisao proferida pelo 
Juiz Celso Josfl Pimentel que bem apreciou a questao. Como consig
na em certa parte de sua decisao "o crlldito anterior a 28 de feverei
ro, como o dos autos, ll atualizado na forma da legisla!faO aplicAvel 
(entenda-se, de acordo com a variajfao mensal da ORTN) e convertido 
em cruzado 'naquela data', 28 de fevereiro" (fls. 320), que corres
ponde ao valor da ORTN daquele mes. 

Nao ha como aplicar, como pretendido pelos apelantes 
fndice da corre!fao de Cz$ 106,40 desde 3 de marjfo de 1986; a ORTN 
era mensal e nao diaria, como acentuou a decisao. 

Assim, ll mantida a sentenjfa por seus fundamentos. 

3 - lsto posto, ACORDAM, em Dllcima Quinta Ca_mara Ci
vil do Tribunal de Justijfa do Estado de Sao Paulo, por votajfao una
nime, negar provimento a apelajfaO. 

0 julgamento teve a participalfaO dos Desembargadores 
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ROBERTO STUCCHI (Presidente, sem voto), PINTO DE SAMPAIO e 
ALBANO NOGUEIRA, com votos vencedores. 

Sao Paulo, 18 de fevereiro de 1987. 

BOURROUL RIBEIRO 
Relator 

••• 
FUNCIONARIA INVESTIDA. POR CONCURSO 
PUBLICO, EM OUTRO CARGO. ENOUADRA
MENTO NO "GRAU" AlCANCADO NO CAR
GO ANTERIOR, EM DECORRENCIA DE PRO
MOCOES. PRETENSAO REPEUDA. A MiN
GUA DE lEI QUE ASSEGURE TAl DIREITO. 

SENTENCA: 

MICHIKO SHIROMA DE CARVALHO ajuizou contra a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO a presente ac;ao ordinaria 
de enquadramento funcional, alegando em sfntese: que foi, por con
curso publico, nomeada em 04/11/66 para o cargo de Tesoureiro, Pa
drao "0", lotada na Secretaria de Financ;as; que foi promovida ao 
Padrao "VI-B"; que em 19/05/1975 foi designada para prestar servi
c;os junto a Secretaria de Bem Estar Social, com prejufzo de suas fun
c;6es de tesoureiro, mas sem prejufzo de direitos e demais vantagens 
de seu cargo; que em 22/06/1971 foi designada para a Secretaria do 
Bem Estar Social para Ia exercer o cargo de Soci61oga, Padrao 
"X-A", cargo isolado, de provimento em comissao, constante da 
Tabela "A", anexa a Lei n9 7.457/70. 

Prossegue a autora dizendo: que desde entao continua na 
atual FABES, exercendo cargo de nfvel universitario, esclarecendo 
que o seu cargo efetivo, de tesoureiro, em razao de alterac;oes no
menclaturais, passou do Padrao "VI" para a referencia 17. 
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Assim, em julho de 1975 estava ela na referencia 17-B (te
soureiro), exercendo, porem, o cargo em comissao de Soci61ogo 

22-B, situaryao essa que permaneceu no ano de 1976, sendo que, em 
razao de sucessivas promory6es, atingiu o Padrao DA-11 E, no cargo 
de Coordenador de Programa, sempre na FABES (nova designa«;ao 
da Coordenadoria do Bern Estar Social). 

Foi entao que, em 1978, foi aprovada em concurso publico 
para Soci61ogo da Prefeitura, tendo sido nomeada em 07/05/1982 pa
ra o cargo de Soci61ogo, Padrao 22-A, isto quando, em razao das 
promory6es que tivera ela ao Iongo dos anos, chegara a atingir o grau 
E. 

Logo, conclui a autora, sofreu ela prejufzo, pais lhe foram 
descontadas todas as promory6es anteriores. Esclarece que o prejufzo 
constituiu em ter voltado ao grau "A" como soci61ogo efetivo, isto 
quando, anteriormente, tambem como soci61ogo em comissao, ja 
atingira o grau "E". 

E contra tal desconsidera«;ao para com a sua situaryao an
terior que a autora, invocando dispositivos de leis municipais e o 
prindpio de isonomia, pede seja julgada procedente a a«;ao com a 
condenaryao da re ao enquadramento a que faz jus, ou seja, ao grau 
"E" no cargo de Soci61ogo efetivo, nos termos da Lei n'? 8.183/74. 
Pede ela ainda mais a condenaryao da re ao pagamento dos vencimen
tos correspondentes, das demais vantagens vencidas e vincendas. 

Citada as fls. 39 verso, a re apresentou contesta«;ao as fls. 
42/54, quando procurou rebater as raz6es da autora, ressaltando nao 
se aplicar ao caso a serie de dispositivos legais invocados na peti«;ao 
inicial. Em sfntese, diz a re que a autora prestou concurso e foi no
meada para o cargo de Soci61ogo 22-A, referencia essa indicadora do 
grau do funcionario em infcio de carreira. Tratando-se, portanto, de 
novo concurso, e de novo cargo, nao pode a autora pretender apro
veitar em continua«;ao as promory6es que, como servidora comissio
nada, antes obtivera, e que lhe foram conferidas no cargo de tesou-
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reiro. Em suma, diz a re que e inadmissfvel pretender a autora in
gressar na carreira nao em sua base (como os demais aprovados no 
concurso de Soci61ogo), mas em alto grau progressivo da carreira. 

Ap6s a replica de fls. 65n2, e a nova tala da re as fls. 
93/99, vieram os autos inclusos para sentenrya. 

I ncidentes. 

a) Em apenso: impugnaryao ao valor da causa. Fixado o 
valor pela r. decisao de fls. 26 do apenso, houve complementaryao do 
preparo as fls. 101 (autos principais). As fls. 29 existe certidao de que 
da decisao sobre o valor da causa interpos a autora agravo de ins
trumento, "pendente de apreciaryao pela E. Superior lnstancia". 

b) Tambem as fls. 29 existe certidao de que foram remeti
dos a Colenda Superior lnstancia autos de impugnaryao ao pedido de 
assistemcia judiciaria (fls. 88). 

II - Relatei; decido. 

Nao assiste razao a autora, cujos argumentos foram con
testados pela re de modo irrespondfvel. 

Uma coisa e certa: nao ha lei municipal alguma que de 
amparo a pretensao da Autora. E tanto isto e verdade que procura 
ela invocar em seu favor o princfpio da isonomia, pois entende estar 
sendo prejudicada por tratamento desigual em relaryao aos outros 
concursados recem-nomeados para os cargos de Soci61ogo. 

Entretanto, nao e isto o que acontece no caso concreto, 
em que a autora s6 estaria sendo vftima de enquadramento indevido 
se existisse alguma lei municipal que garantisse ao funoionario no
meado para novo cargo efetivo o direito de aproveitar em continua
ryao os graus de referemcia galgados em antigo cargo efetivo. 

Tal lei nao existe. Em outras palavras, nao tern amparo 
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legal a pretensao da autora de investir-se no seu novo cargo de So
ci61ogo com as referemcias obtidas no seu antigo cargo de Tesourei
ro. 

0 fato de ter ela, enquanto no cargo efetivo de Tesourei
ro, exercido em comissao as fun~oes de cargo (Soci61ogo) para o 
qual veio posteriormente a ser nomeada por concurso ~ meramente 
acidental. 

Enquanto comissionada, o que a lei lhe garantiu foi a ele
va~ao de grau ao <:.argo de Tesoureiro, eis que atingiu o grau E. Po
r~m, exonerada desse antigo cargo, e dele desvinculada, nao !he po
de aproveitar, na nova investidura do cargo de Soci61ogo I, o grau 
que atingira no cargo de Tesoureiro. 

E que a autora, quando se submeteu as regras do edital 
do concurso, sabia que se tratava de concurso para o cargo de So
ci61ogo I, referencia 22-A, correspondente ao infcio de carreira, e nao 
22-E. 

Ora, como o infcio de carreira se dfl em sua base, e nao 
em grau mais elevado (pelo menos nao hfllei municipal que fa~a, em 
rela~ao ao caso da autora, previsao excepcional), a pretensao deduzi
da na inicial nao procede. 

Quanta a isonomia, 0 princfpio invocado em nada pode 
beneficiar a autora. Muito ao contrflrio, o acolhimento do seu pedido 
implicaria em instaurar-se estado de desigualdade entre os Soci61o
gos concursados juntamente com a Requerente: esta iniciaria a car
reira em grau superior ao previsto no edital (letra "E"), diferente
mente daqueles, que iniciariam a carreira pela letra bflsica "A". 

Em "isonomia" poder-se-ia falar se, por exemplo, outros 
soci61ogos nomeados, e que tambllm tivessem sido servidores efeti
vos nos quadros da Prefeitura, iniciassem a carreira de Soci61ogo I, 
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nao na referencia basica 22-A, mas no grau obtido no antigo cargo 
efetivo. 

Nao e isto, porem, o que ocorre no caso dos autos. 

Finalmente, a despeito de ter a autora prestado, quando 
em comissao, longos anos de servi~to na fun~tao de soci61oga, extra
vasa a al~tada do Poder Judiciario concediH-Ihe vantagem funcional 
nao prevista em lei. 

Ill- lsto pasta, julgo improcedente a a~tao. Pague a auto
ra as custas processuais e honorarios advocatfcios que arbitro em 
10% (dez par cento) sabre o valor da causa, sendo que o percentual 
incidira sabre o referido valor, a ser atualizado monetariamente a 
partir da publica~tao desta senten~ta, ate o pagamento efetivo. 

P.R.I. 
Sao Paulo, 30 de abril de 1985. 

LAURO PAIVA RESTIFFE 
Juiz de Direito (auxiliando na 
4~ Vara da Fazenda Municipal) 

ACORDAO 

Vistas, relatados e discutidos estes autos de APELA!;AO 
cfVEL n2 64.478-1, da Comarca de sAo PAULO, em que sao apelan
tes e reciprocamente apelados MICHIKO SHIROMA DE CARVALHO e 
a PREFEITURA DO MUNiciPIO DE SAO PAULO: 

ACORDAM, em Segunda Camara Civil do Tribunal de Jus
tiya, negar provimento a ambos os recursos. 

A autora, funcionaria municipal, atingira o ultimo degrau 
de sua carreira, a de Tesoureira. 0 grau E, como especifica. lnstaura
do concurso, candidatou-se, venceu e foi nomeada. No cargo inicial 
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vel. Por conseguinte, agiu livremente na op~ao entre a carreira a que 
pertencia, de que galgara a ultima etapa, e aquela em que, por f6r
mulas administrativas, exercitava; de nfvel universitflrio; a de soci6-
loga. Ato, pois, de seu exclusive interesse; por sua unica e individual 
conveni€mcia. Sem a mfnima ingerencia da Administra~ao Publica. 
Ato vfllido, legftimo, adjunto a disponibilidade fnsita da condi~ao 
funcional anterior. 

2. Claro que, passando a outra carreira mediante concur
so, desliga-se inteiramente do cargo anterior. Acaso se tratasse de 
transposi~ao de cargos, ainda se poderia pesquisar a eventualidade 
de algum direito especffico, remanescente, acaso atendfvel. Mas, nao 
~ seguramente, na hip6tese sob julgamento; em que a admissao ao 
cargo concursado teve que, necessariamente (ainda que, na pratica, 
com alguma concomitancia), suceder a exonera~ao no cargo anterior. 
Sob, naturalmente, pena de cumula~ao, em tese. 

Em suma, tal exonera~ao desvincula, plenamente, a Ad
ministra~ao, do liame existente quanta a essa cessada rela~ao fun
donal. 

Nao estfl em discussao, e isso fica explicitado, o possfvel 
reflexo, tanto de seu tempo de servi~o anterior, quanta a eficflcia mo
ral que as anteriores promo~oes possam ter em eventuais promo~oes 
porvindouras em seu novo cargo. Nao havendo por que baralhar es
ses conceitos e suas eficflcias, agora, como fez o recurso. Ouanto o 
tema da inicial se pas com indicada especificidade. 

No concernente a isonomia, subsumem-se as excelentes 
pondera~oes da respeitavel senten~a. 

0 proclamado enriquecimento ilfcito da Municipalidade, 
abusivamente invocado, nao soluciona em favor da autora o proble
ma. alills, nunca e demasia observar, pelos parametres da vida, que 
nenhum funcionario, a nao ser por interesse seu pessoal, aceita fun
~ao distinta da de seu cargo. Nao esta obrigado a isso. A concorren-
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cia do interesse da Administra~ao nao basta, de si s6, para as agres
tias das razoes recursais. 

A a~ao, sob qualquer prisma, consistiu em insuprJrt~vel 

aventura. Subjugada a here~tico posicionamento perante as normas 
municipais regentec; de seu pessoal. 

3. No ocaso do processo veio, trazido pela autora, o 'Co
municado Decope n2 38/85. Mais uma vez invoca, a autora, preceitos 
inadequados. Essa provisao confere compute de tempo de servi~o 
prestado por contratados. Situa~ao que nao ~. a prima evidencia, a da 
autora; outrora, Tesoureira em tim de carreira. 

4. Relativamente a honorMia advocatfcia, fixou-a o crite
rioso Julgador, com base em valor dado no respective incidente; sem 
levar em conta, todavia, a majora~ao decorrente do recurso da r~, 

elemento que lhe nao esteve presente. Tendo-se em conta o valor re
tificado, conclui-se por que a fixa~ao se mostra francamente irredutf
vel. Atende a condi~ao da autora e retribui, razoavelmente, a Prefei
tura que conta com corpo pr6prio de Juristas. 

Fica, destarte, desacolhido o recurso da Municipalidade. 
Sem embargo de se reconhecer, novamente, o excelente desempenho 
dos sucessivos dignos Procuradores. 

Assim, nega-se provimento a ambos os recursos. 

0 julgamento teve a participa~ao dos Desembargadores 
SILVA FERREIRA (Presidente) e CEZAR PELUSO, com votos vence
dores. 

Sao Paulo, 29 de abril de 1986 

ARY BELFORT 
Relator 

••• 
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RECURSO EXTRAORDINARIO N~ 104.563-9 SAO PAULO 

Primeira Turma (D.J. 05/09/86) 

RECORRENTE: EDITORA LISTA TELEFONICA NACIONAL S/A 
RECORRIDA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO 

EMENTA: Listas TelefOnicas. Conceito de peri6dicos (ar
tigo 19, Ill, d, da Constituicao Federal). 
0 fato de ser peri6dica a publicacao, por si s6, nao lhe 
confere o direito a imunidade. Teleologia da norma. 
No caso das listas telefonicas, conceituadas pelo § 1 ~, do 
artigo 1~, do Decreta 88.221, de 07/04/1983, como "publi
cacoes t~cnicas peri6dicas", mas de periodicidade fixada 
pelo Ministllrio das Comunicacoes (art. 4~, II do mesmo 
Decreta), nao h~ como privilegi~-las com a imunidade 
constitucional. Jurisprudemcia da Corte. 
Recurso extraordinMio conhecido, mas improvido. 

ACORDAO 

Vistas, relatados e discutidos estes autos, acordam os Mi
nistros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na confor
midade da ata do julgamento e das notas taquigraticas, por maioria 
de votos, em conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento. 

Brasilia, OF, 8 de abril de 1986 

NERI DA SILVEIRA, PRESIDENTE 
OSCAR CORREA, RELATOR P/ 0 ACORDAO 

RELATORIO 

0 SENHOR MINISTRO OCTAVIO GALLOTTI:- Trata-se 
de mandado de seburanca impetrado, em carater preventivo, pela 
Editora Lista TelefOnica Nac1onal S/A, contra ato do Diretor do De-
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partamento de Rendas Mobili~rias da Prefeitura do Municfpio de Sao 
Paulo, no intuito de impedir a realiza~ao da cobran~a do lmposto so
bre Servi~os, relativo a edi~ao de cat~logos telefonicos. sustentou a 
lmpetrante, na oportunidade, que tais publica~oes, dada a re)ulari
dade da sua emissao e a sua finalidade predominantemente informa
tiva, estariam abra11gidas pela regra do artigo 19, Ill, d, da Constitui
~ao Federal, que preve a imunidade tributMia dos peri6dicos, assim 
como do papel destinado a sua impressao. Por outro lado, a circuns
tancia de que as listas telefonicas seriam tamb~m vefculos de propa
ganda comercial nao as identificariam com as public<~~oes meramente 
publicitMias, previstas como servi~o tribut~vel pela legisla~ao fiscal. 

Decidiu o Juiz pela denega~ao da seguran~a, ao entender 
que a imunidade constitucional beneficiaria tao-s6 as publica~oes de 
teor cultural ou educativo, nao alcan~ando a impressao dos peri6di
cos cujos fins fossem basicamente de propaganda comercial. 

0 Primeiro Tribunal de Al~ada Civil de Sao Paulo, em 
grau de apela~ao, confirmou a senten~a, acolhendo o entendimento 
segundo o qual os cat~logos telefonicos, em virtude da finalidade ex
clusivamente comercial do seu conteudo, nao seriam favorecidos pela 
imunidade fiscal: simples vefculo publicit~rio, sem qualquer conteudo 
ideol6gico ou cultural, s6 fisicamente poderiam ser assemelhados a 
livros ou revistas. 

A lmpetrante ofereceu embargos declarat6rios, alegando 
que o Tribunal se havia omitido, ao nao considerar a aplica~ao das 
regras do Decreto n<:> 88.221/83, que fixou a conceitua~ao das listas 
telefonicas, bem como qualificou a sua edi~ao como inerente ao ser
vi~o publico de telefonia. Sustentou, outrossim, que a decisao, entao 
embargada, nao havia procedido a correta exegese do artigo 19, II I, 
letra d, da Constitu i~ao Federal. 

Rejeitados os embargos, recorreu extraordinariamente a 
lmpetrante, com fundamento nas alfneas "a" e "d" do permissivo 
constitucional, alegando que o ac6rdao recorrido teria contrariado o 
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"Pode o Munidpio cobrar seu Impasto sabre 
os Servi9os de capta9ao da publicidade, expressamente 
previstos no item 35 da Lista anexa ao Decreta-lei n'? 
406/68 (nova reda9ao do Decreta-lei n'? 834/69), ]amais 
sabre a edic;:ao do cat~logo telefonico, tanto porque nao 
inclufdc; no elenco da lei normativa federal como, princi
palmente, pela vedac;:ao constitucional. 

Diante do exposto, opinamos seja conhecido e 
provido o recurso." (fls. 1.632) 

E o relat6rio. 

VOTO 

0 SENHOR MINISTRO OCTAVIO GALLOTTI (RELATOR): 
A questao presente ao Tribunal diz respeito a fixac;:ao dos limites de 
imunidade tributMia inscrita no artigo 19, Ill, d, da Constituic;:ao e 
mereceu, da parte do ac6rdao recorrido, soluc;:ao oposta a adotada 
por Tribunais de outras unidades da Federac;:ao (Santa Catarina, 
Goi~s e Distrito Federal), como se ve dos arestos acostados, na fnte
gra, as fls. 1.417/36, cujas ementas reproduzo: 

"Mandado de seguranc;:a - Recurso- Duplo grau de juris
dic;:ao - Livros e peri6dicos- I.S.S.- lmunidade tributMia 
- Aplicac;:ao do artigo 19, II I, letra d, da Constituic;:ao Fe
deral (Emenda Constitucional n'? 1/69). 
A imunidade estabelecida na Constituic;:ao Federal ~ am
pia. Abrange os servic;:os prestados pela empresa editora 
de l istas telefonicas na transmissao de anuncios e propa
ganda" (ACMS n'? 1.990, T JSC, Ref. Des. JOAO MAR
TINS). 

"ISS - Li stas Telefonicas - lmunidade em face do que 
edita o artigo 19, Ill, letra d, da Constitui9ao Federal. As 
listas telefonicas sao publicac;:oes que aparecem a inter
valos iguais, para a divulgac;:ao de informac;:6es indispen-
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s~veis ao publico em geral e, como tal, nao podem deixar 
de serem consideradas como peri6dicos, no exato sentido 
em que este voc~bulo ~ empregado no artigo e uso men
cionado. Decisao monocr~tica confirmada" (T JGO, DGJ 
n<:> 393. Rei. Des. HOMERO SABINO DE FREITAS). 

"Mandado de Seguranf):a preventivo para assegurar direi
to a isenf):ao fiscal ameal):ada por ato notificat6rio adminis
trativo. 
A edif):ao de guias telefonicos, em convemio com a TELE
BRASfLIA, constitui publica~ao peri6dica, nos termos da 
norma constitucional de isenf):ao tribut~ria (art. 119, Ill, 
d), que nao faz distinf):ao, com o emprego da expressao 
em seu texto, quanta a frequencia, a forma ou a sua fina
lidade. Os contratos para inserf):ao de materia publicit~ria 
nos cat~logos nao se consideram presta~o de servi~o, fa
to gerador do ISS e sim atividade de custeio que se desti
na a distribuif):ao gratuita aos usuMios do servif):o teleto
nico" (T JDF, REO n<:> 330, Rei. Des. MANOEL COELHO). 

Em face da patente divergencia jurisprudencial, o conhe
cimento do Recurso, pela alfnea d do permissivo constitucional e o 
acesso natural da controversia a sede do supremo Tribunal. 

A empresa que explora servii):OS publicos de telecomuni
caf):oes e obrigada, segundo a Lei n<:> 6.874, de 03/12/80, artigo 1 <:.> "a 
divulgar periodicamente, a r';llaf):ao de assinantes, nas condil):oes defi
nidas em regulamento". 

Ao regulamentar o citado diploma legal, o Decreta n<:> 
88.221/83, conceituou as listas em causa "como publicaf):oes tecnicas 
peri6dicas, destinadas a divulgal):aO de informaf):oes sabre assinantes 
do servif):o publico de telefonia, em que o interesse preponderante 
seja a consulta do telefone". 
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Trata-se, como se ve, de publicar;:ao peri6dica, nao s6 de 
fato, como em funr;:ao do regime jurfdico que disciplina a sua edir;:ao, 
nao havendo como recusar-lhe enquadramento na imunidade tribut~
ria insculpida na Constituir;:ao (artigo 19, Ill, d). 

Tal imunidade, o Plenario desta Corte, apreciando o Re
curso Extraordin~rio n'? 87.049, deu amplo entendimento, afastando 
exegese restritiva que implique a incidencia de impastos sabre a ati
vidade tutelada pela Lei Maior. 

Deixou-se, entao, igualmente assentado, que a circuns
tlmcia de os impressos arrolados no dispositivo constitucional serem 
tamb~m vefculos de anuncios e propaganda nao lhes retira a imuni
dade, que tem, como objetivo, a redu((ao dos custos de produr;:ao e 
comercializar;:ao. Salientou, na oportunidade, o eminente Ministro 
MOREIRA ALVES, em voto vencedor: 

"Ora ~ not6rio que os jornais somente podem 
ser vendidos pelos prer;:os por que o sao, em virtude de 
terem a sua manutenr;:ao derivada, precipuamente, da 
propaganda estampada em suas folhas. Nao fora isso, e 
mister seria o encarecimento sensfvel de seu prer;:o de 
vend a. 

Oaf a razao por que a propaganda divulgada 
pelos jornais - e isso a par da circunsti:mcia de que nao 
deixa ela de ser uma informar;:ao aos leitores se tornou 
atividade indispens~vel a eles. Passou a ser servir;:o que 
lhes ~ fnsito, ao lado da comunicar;:ao das notfcias e da di
vulgar;:ao de comentarios, crfticas e trabalhos culturais de 
toda ordem." (RT J 87/611 ). 

A linha de raciocfnio, entao desenvolvida, ~ perfeitamente 
adequada ao custo em exame, ao considerar-se que a lista telefOnica, 
como peri6dico necessaria a utilizar;:ao do servir;:o publico de telefo
nia, nao tem a sua natureza alterada pela inserr;:ao de anuncios que 
possibilitam a participar;:ao da iniciativa privada na consecur;:ao de 
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uma atividade cujo interesse para os usuMios e o publico em geral se 
apresenta evidente. 

Se a lista telefOnica integra a categoria dos peri6dicos, 
pela regularidade da sua edi~ao e se, pela defini~ao da legisla~ao or
din~ria, visa, primordialmente, a divulga~ao de informes indispens~
veis, nao h~ que se cogitar da sua exclusao do alcance da regra cons
titucional. 

Cumpre distinguir a finalidade protegida (divulga~ao de 
informa~oes sobre assinantes), do meio acess6rio utilizado para per
segui-la (veicula~ao de publicidade), que de nenhum modo desnatura 
a imunidade assegurada pela Constitui~ao, seja o anuncio inserido 
em livro, seja jornal ou outro peri6dico. 

Conhe~o do Recurso pela letra d e dou-lhe provimento, 
para conceder a seguran~a. 

VOTO 

0 SENHOR MINISTRO SYDNEY SANCHES: 

1 - Leio o relat6rio eo voto do eminente Ministro OCTA
VIO GALLOTTI (le). 

2 - Pedi vista dos autos por informado de que se trata do 
primeiro recurso chegado ao Supremo Tribunal Federal com aborda
gem dos temas nele enfocados. E tamb~m porque sou Relator de ou
tro em que substancialmente as questoes, a um primeiro exame, nao 
seriam diversas (RE n. 101-441-5-RS). 

3 - Trago agora meu voto. 

Estatui o artigo 19, inciso Ill, letra "d", da Constitui~ao 
Federal: ~ vedado a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Munidpios 1nstituir impasto sobre o livro, o jornal e os peri6dicos, 
assim como 0 papel destinado a sua impressao. 
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A Lei n. 6.874, de 03/12/1980 atribui a empresa explorado
ra de servic;os publicos de telecomunicac;oes a edic;ao de listas telefO
nicas, dizendo no art. 12: 

"A empresa exploradora de servic;os publicos de teleco
municac;oes ~ obrigada a divulgar, periodicamente, a rela
c;ao de assinantes, nas condic;oes definidas em regulamen
to" (fls. 1.391 ). 

A letra "c" do § 22 do artigo 12 diz que a lista por ordem 
de enderec;os dos assinantes deve ser publicada bienalmente. 

E o artigo 22 determina que tal empresa contrate com ter
ceiros a edic;ao ou divulgac;ao (fls. 1.391 ). 

A autora, ora recorrente, ~ um desses terceiros, que con
trata com empresas exploradoras de srvic;os publicos de telecomuni
cac;oes a edic;ao e divulgac;ao de listas telefonicas (contratos a fl. ). 

6.874/80. 
0 Decreto n. 88.221, de 07/04/1983, regulamenta a Lei n. 

E no § 12 esclarece: 

"As listas telefOnicas, sob qualquer forma ou denomina
c;ao, se conceituam como publica~s t6cnicas peri6dicas, 
destinadas a divulgac;ao de informac;oes sobre assinantes 
do servic;o publico de telefonia, em que o interesse pre
ponderante seja a consulta do numero de telefone" (fls. 
1.392). 

As listas trazidas com a impetrac;ao do mandado de segu
ranc;a guardam essa finalidade e, por conseguinte devem ser consi
deadas "publica~6es t6cnicas peri6dicas". 

A conceituac;ao, expressa no decreto, que regulamenta 
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a lei, nao destoa do tratamento constitucional de imunidade tribut~
ria conferida a livros, jornais e peri6dicos, assim como ao papel des
tinado a sua impressao. 

Ali~s, o significado comum de peri6dico, segundo LAU
DELINO FREIRE, ~ o de .. publica~6es que aparecem a intervalos 
iguais ... 

lsso foi lembrado no voto do eminente Ministro LE IT Ao 
DE ABREU, como Relator do RE n. 77.867-SP (RT J 73/189), quando 
assinalou a p~gina 193: 

"A regra hermeneutica, para determinar, na espllcie, a 
acepl,(ao do voc~bulo peri6dico, no texto constitucional, ~ 
a regra comum: cumpre perquirir se o legislador consti
tuinte usou esse termo no seu significado usual, comum, 
ou se quis atribuir-lhe sentido peculiar que a ciencia ou a 
t~cnica lhe empresta. Parece evidente que o sentido desse 
voc~bulo, no caso vertente, deve ser pedido ao uso co
mum, ao significado usual que a lfngua corrente lhe con
fere. 
Ora, no seu significado comum, ligado a idllia de publica
~tao, peri6dico ~ termo que indica .. publica~o que apare
ce a intervalos iguais .. (LAUDELINO FREIRE- DicionMio 
da Ungua Portuguesa - Verbete: peri6dico. CALDAS AU
LETTE - DicionArio Contempod}neo da Ungua Portugue
sa - quanto a mesma palavra, registra este sentido: "jor
nal, revista, almanaque, etc., que se publica em dias fixos 
e determinados. Assinala, por sua vez, AURELIO BUAR
OUE DE HOLANDA, no "Pequeno DicionMio Brasileiro de 
Ungua Portuguesa, acerca, tamb~m, do termo peri6dico: 
"designativo da obra ou publi~ao que aparece em tem
pos determinados; jornal com dias fixos para a sua publi
ca~tao". 

"Esse mesmo sentido" - prossegue o Ministro LEITAO 
DE ABREU - "~ consignado na Lei n. 5.250, de 09/02/67, 
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que regula a liberdade de manifesta~ao do pensamento e 
de informa~oes. "Sao empresas jornalfsticas, para os fins 
da presente lei" - preceitua o artigo 3!?, § 4!?, desse ato 
legislative - "aquelas que editarem jornais, revistas ou 
outros peri6dicos". Nao importa que a defini~ao se haja 
af estabelecido para os fins da disciplina da liberdade de 
manifesta~ao do pensamento e de informa~s. 0 que 
consta, no que diz respeito a questao ora examinada, e 
que, na prescri~ao legal af mencionada, se inclui o peri6-
dico no gAnero a que pertencem os jornais e revistas, uma 
vez que outra coisa nao quer dizer o artigo 3!?, § 4!?, 
quando se refere a empresa que editarem jornais, revistas 
ou outros peri6dicos". 

No caso relatado pelo Ministro LEITAO DE ABREU se 
procurava saber se uma revista t6cnica pode ser inclufda entre os pe
ri6dicos a que alude a letra "d" do inciso Ill do artigo 19 da Consti
tui~ao Federal e se entendeu que sim, por unanimidade (RT J 72/189). 

0 entendimento foi reiterado no julgamento do RE n. 
86.026-SP, Relator o Exmo. Sr. Ministro DJACI FALCAO, para revis
tas t6cnicas ou cientrticas (RT J 81/270), com invoca~ao nao s6 da
quele precedente (RE n. 77.867-SP- RT J 72/189), mas tambem de ou
tro, relatado pelo saudoso Ministro ALIOMAR BALEEIRO (Ag. n. 
56.889). 

Aqui, no caso dos autos, nem ~ preciso perquirir na her
menAutica se a lista telef6nica pode ser considerada uma "revista 
t6cnica". 

0 pr6prio Decreto n. 88.221, de 07/04/1963, no artigo 1!?, § 

1!?, a conceitua como ••publica~ t6cnica peri6dica". 

4 - 0 v. Ac6rdao recorrido, para manter a denega~ao da 
seguran~a, no caso dos autos, fez as considera~oes seguintes: 
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"0 Pret6rio Excelso, no Recurso de Mandado de Segu
ran~a n. 17.804-GB, pela sua Primeira Turma, ja decidiu 
que "o guia telefonico, por canter al~m dos endere~os 
dos assinantes, publicidade comercial, nao goza da isen
~ao prevista na Lei 351, de 1948". E bern verdade que se 
trata de ac6rdao antigo, que decidiu questao sob a ~gide 
da Carta Magna de 1946, mas as defini~oes dadas por ele, 
atravessando os tempos, ajustaram-se aos dispostivos da 
nova Constitui~ao. E o que se verifica no voto do eminen
te Ministro Oswaldo Trigueiro: "Esta clara, assim, que 
a lei distingue dais tipos de livros: os de leitura de qual
quer natureza, lan~ados ou nao no com~rcio do ramo, e 
os volumes destinados a mera divulga~ao ou publicidade 
de interesse comercial. Nesta ultima classe parecem-me 
inclurdos os catalogos em geral, editados por casas de 
com~rcio. Tenho como fora de duvida que urn catalogo 
telefonico ~ publica~ao que se destina, tipicamEmte, a di
vulga~ao de interesse comercial das empresas concessio
narias de servi~o telefonico" ("Revista Trimestral de Ju
risprudencia" 47/240). 
Dar porque, ao contrario do que sustentou a impetrante, 
nao apresenta 0 menor interesse para 0 desfecho da ques
tao o fato de prestar ela urn servi~o publico obrigat6rio 
de orienta~ao aos usuarios de telefones e ao publico em 
geral, gratuitamente, nos casas enumerados na Lei n. 
6.874, de 03/12/80. Este servi~o, contudo, nao ~ prestado 
sem nenhuma retribui~ao, como evidenciam os contratos 
anexados a inicial, pais al~m da publicidade cobrada dos 
assinantes, os catalogos telefonicos tamb~m se destinam 
a incentivar o uso do telefone, aumentando a receita da 
empresa que o explora. 
Assim, nao resta duvida de que eles constituem volumes 
impressos para a divulga~ao e publicidade de interesse 
exclusivamente comercial, sem qualquer conteudo ideo-
16gico ou cultural que os tornem equiparllveis aos livros, 
definidos como obras de conteudo literllrio, artrstico ou 
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cientrfico, ou entao com jornais, revistas ou peri6dicos de 
id€mtico conteudo. 
Em suma, nao ~ porque o cat~logo ou lista telefOnica seja 
fisicamente parecido com o livro ou a revista, ou entao 
porque seja publicado periodicamente, que se lhe pode es
tender a citada imunidade, pois isso constituiria uma inter
pretayao literal do referido dispositive constitucional, to
talmente inadmissfvel. 
lncensur~vel, portanto, o decreta de denegayao da segu
ranya" (fls. 1.379/1.381 ). 

5 - Nao procedem, porem, "data venia", os argumentos 
deduzidos no aresto ora impugnado. 

No julgamento do Recurso em Mandado de Seguranya n. 
17.804-GB, relatado pelo ilustre Ministro DJACI FALCAO, a 
05/12/1967, somente se levou em considerayao a legislayao ordin~ria 
existente a ~poca (Lei n. 351, de 1948), que tratava de isen~io e ape
nas em favor de livro enos termos ali expresses (artigos 12 e 22), 

Por isso o v. aresto assim se ementou: 

"0 Guia Telefonico, por canter, al~m dos endereyos dos 
assinantes, publicidade comercial, nao goza da isenyao 
prevista na Lei 351, de 1948" (RT J 47/240). 

No caso dos autos, por~m, j~ se trata de normas jurfdicas 
supervenientes, ou seja, da letra "d" do inciso Ill do artigo 19 da 
Constituiyao Federal de 1967 (Emenda n. 1 de 1969), que veda insti
tuiyao de impasto sobre livro, jornal e peri6dicos, assim como sobre 
0 papel destinado a impressao. 

A impressao das listas ~ periodica, por lei. 

E o decreto, que a regulamentou, as considera .. publica
~6es t6cnicas peri6dicas". 
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6- lgualmente nao procede, "data venia", a objecao do v. 
ac6rdao recorrido, no sentido de que o servico da autora, ora recor
rente, "nao ~ prestado sem nenhuma retribuicao, pois, al~m da pu
blicidade cobrada dos assinantes, os cat~logos telefonicos tamb~m se 
destinam a incentivar o uso do telefone, aumentando a receita da 
empresa que o explora" (fls. 1.380). 

Nos jornais, que sao igualmente pagos, tamb~m h~ publi
cidade e incentive a sua aquisicao e nem por isso deixam de gozar da 
imunidade da letra "d" do inciso Ill do artigo 19 da Constituicao Fe
deral. 

lgualmente os livros sao vendidos e neles com frequencia 
h~ publicidade de outros. E nem por isso deixam de se beneficiar da 
mesma norma constitucional. 

7- Por outro lado, a veiculacao de propaganda e publici
dade nos jornais, livros e revistas nunca foi empecilho ao reconheci
mento da 1munidade em questao no Supremo Tribunal Federal. 

Assim, por exemplo: 

"Jornais e peri6dicos- I.S.S •• - lmunidade TributMia (E
xegese do artigo 19, Ill, "d", da Emenda Constitucional n. 
1/1969. 
A imunidade estabelecida na Constituicao ~ ampla, 
abrangendo os servi~os prestados pela empresa jornalfs
tica na transmissao de anuncios e propaganda. 
Recurso extraordin~rio nao conhecido" (RE n. 87.049-SP, 
Relator Ministro CUNHA PEIXOTO - Tribunal Pleno -
13/04/1978). 

Acompanharam o Relator os Ministros MOREIRA ALVES, 
CORDEIRO GUERRA, RODRIGUES ALCKMIN, THOMPSON FLORES, 
DJACI FALCAO, ANTONIO NEDER e LEITAO DE ABREU, vencidos 
os Ministros XAVIER DE ALBUQUERQUE e SOARES MUNOZ. 
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Na oportunidade, o Ministro CUNHA PEIXOTO ponderou: 

.. Nenhum jornal pode viver sem amincio. Entiio, se tribu
tarmos OS anuncios, tornaremos letra morta 0 dispositive 
constitucional .. (AT J 87/610). 

8 - A situa~ao nao ~ diversa com rela~ao as listas telefo
nicas peri6dicas, que s6 se tornam viaveis com a publicidade paga 
pelos assinantes. 

9 - De resto, o prop6sito da norma constitucional ~ in
questionavelmente o de baratear a impressao e divulga~ao de livros, 
jornais e peri6dicos, nao se podendo excluir destes as listas telefoni
cas, com sua imensa utilidade social, por seu carater informative sa
bre telefones de hospitais, pronto-socorro, reparti~oes publicas de 
toda esp~cie (policiais, judiciarias etc.), empresas de transportes fer
roviario, rodoviario, aeroviario, com~rcio em geral e sobre os pr6-
prios telefones de particulares e profiss1onais liberais. 

Como ficou dito, a imunidade constitucional, al~m de am
pia, nesse ponto, ficou mais clara, com o tratamento dado pela lei e 
pelo decreto, ja referidos, as listas em questao, como publica~oes 
tecnicas peri6dicas. 

10- Por tudo isso e pelo mais que ficou dito no Iucido pa
recer do Procurador da Republica Dr. MIGUEL FRAUZINO PEREIRA, 
aprovado pelo ilustre Subprocurador Geral, Dr. MAURO LEITE SOA
RES, e, sobretudo, no brilhante voto do Eminente Ministro OCTAVIO 
GALLOTTI, tambem conhe~o do recurso e lhe dou provimento para 
conceder a seguran~a. 

VOTO 

0 SENHOR MINISTRO OSCAR CORREA: 1. A questao que 
neste recurso se decide diz respeito, em sentido amplo - como lem
brado pelo eminente Relator- ••A fixa~o dos limites da imunidade 
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tributaria inscrita no artigo 19, Ill, d, da Constitui~ao Federal", ou, 
mais restritamente, ao significado, abrangemcia e limites dos peri6di
cos, que naquele artigo se indica. 

Cuida-se de saber, em ultima anfllise, se a publica~ao 
- Listas Telef6nicas- se inclui entre os peri6dicos, como tal, favore
cida pela imunidade tributaria, o que o ac6rdao recorrido negou e os 
votos dos eminentes Ministros Octavia Gallotti (Relator) e Sydney 
Sanches acolheram, conhecendo do recurso e dando-lhe provimento. 

2. No seu voto, o eminente Relator, desde logo, reconhe
ceu a divergemcia jurisprudencial com arestos de Santa Catarina, 
Goifls e Distrito Federal; e, a seguir, submetendo a acurado exame os 
textos da Lei n9 6.874, de 03/12/80- artigo 19, e Decreta 88.221/83, 
conclui que sao as listas, como no Decreta 88.221/83 se declara, "pu
blica~oes tllcnicas peri6dicas" ... ; e afirma que o Plenflrio desta Corte 

" ... apreciando o Recurso Extraordin~rio n. 87.049, deu 
amplo entendimento, afastando exegese restritiva que 
implique a incidencia de impastos sabre a atividade tute
lada pela Lei Maior. 

Deixou-se, entao, igualmente assentado, que a 
circunstfmcia de os impressos arrolados no dispositivo 
constitucional serem tambllm vefculos de anuncios e pro
paganda nao lhes retira a imunidade, que tern, como obje
tivo, a redu~ao dos custos de produ~ao e comercializa~ao. 

Dai, encerra suas considera~oes assegurando: 

"A linha de raciocfnio, entao desenvolvida, ll 
perfeitamente adequada ao caso em exame, ao conside
rar-se que a lista telefonica, como peri6dico necessaria a 
utiliza~ao do servi~o publico de telefonia, nao tern a sua 
natureza alterada pela inser~ao de anuncios que possibili
tam a participa~ao da iniciativa privada na consecu~ao de 
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uma atividade CUjO interesse para OS usuaries e 0 publico 
em geral se apresenta evidente. 

Se a lista telefdnica integra a categoria dos 
peri6dicos, pela regularidade da sua edirrao e se, ,:ala de
finirrao da legislarrao ordinaria, visa, primordialmente, a 
divulg&yao de informarroes indispensaveis, nao ha que se 
cogitar da sua exclusao do alcance da regra constitucio
nal. 

Cumpre distinguir a finalidade protegida (di
vulgarrao de informarroes sabre assinantes), do meio aces
s6rio utilizado para persegui-la (veicularrao de publicida
de), que de nenhum modo desnatura a imunidade assegu
rada pela Constituirrao, seja o anuncio inserido em livro, 
seja jornal ou outro peri6dico." 

3. Nessa mesma linha, votou o eminente Ministro Sydney 
Sanches, submetendo a pormenorizado exame o texto da Lei 6.874/80 
e o Decreta 88.221/83 - que a regulamentou, - e invocando o RE n. 
77.867 (RT J 73/189, Relator Ministro Leitao de Abreu), que viu reite
rado no RE 86.026 (RT J 81/270 - : Relator Ministro Djaci Falcao) e no 
Ag. n. 56.889 (Relator Ministro Aliomar Baleeiro). Conclui, como o 
eminente Relator, que a definirrao de "publicarrao t~cnica peri6dica" ~ 
do pr6prio Decreta 88.221/83. 

Recusa, par isso, a decisao do RMSeg n. 17.804 (MS 
47/240)- que "somente levou em considerarrao a legislarrao ordinaria 
existente a ~poca (Lei n. 351/48) que tratava de isen~ao apenas em 
favor de livro e nos termos ali expresses". 

Ap6s salientar que "a veicularrao de propaganda de pu
blicidade nos jornais, livros e revistas nunca foi empecilho ao reco
nhecimento da imunidade em questao no Supremo Tribunal Fede
ral", invocando oREn. 87.049 (Relator Ministro Cunha Peixoto), con
clui, com o eminente Relator, nestes termos: 

"Como ficou dito, a imunidade constitucional, 
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alem de ampla, nesse por.to, ficou mais clara, com o tra
tamento dado pela lei e pelo decreta, ja referidos, as lis
tas em questao, como publicac;oes tecnicas peri6dicas." 

4. Confesso, Senhor Presidente, que nao obstante o peso 
dos argumentos expendidos e a pr6pria autoridade dos que os enun
ciaram, pareceu-me dever examinar, com as minhas fracas fon;:as, o 
tema, segundo penso dependente da fixac;ao do que e peri6dico, nos 
estritos termos do artigo 19, Ill, d, da Constituic;ao Federal de 1969. 

A norma, como e sabido, surgiu no artigo 31, V c, da 
Constituic;ao Federal de 1946, que vedou a Uniao, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municlpios 

"V- lanc;ar impasto sabre: 

c - papel destinado exclusivamente a impres
sao de jornais, peri6dicos e livros". 

Dar passou, ampliada, a Constituic;ao de 1967 (artigo 20, 
Ill, d) e se manteve, com a mesma redac;ao desta no artigo 19, Ill, d, 
da Emenda Constitucional 1/69. 

5. Como norma de imunidade- favor legal - interpreta-se 
restritivamente, pelo que vale examinar-lhe o alcance. 

Desde logo, emito minha concordancia com os eminentes 
Ministros Relator e Sydney Sanches quanta a que a veiculac;ao de 
propaganda ou publicidade nos jornais, livros e revistas nao impede 
o reconhecimento da imunidade, o que a Corte tern reafirmado, como 
SS. EExas. comprovaram. 

6. Minha duvida, porem, consubstancia-se quanta ao que 
constitucionalmente se deva entender por peri6dico imune a i mposi
c;ao tributaria, em obediencia ao artigo 19, Ill, d. 
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Baleeiro, que ha de ser sempre invocado nas horas de 
perplexidade, porque aliava ao conhecimento amplfssimo a objetivi
dade e o sentido teleol6gico das normas legais - e, obviamente, 
constitucionais- diz, nas "Limitar;:6es" ("Limitar;:6es Constitu.;ionais 
ao Poder de Tributar", Forense, 3~ ed. ajustada a Emenda n':? 1/1969, 
1974, p. 204): 

"A imunid.ade do artigo 19, Ill, "d", da Emen
da 1/1969 traz enderer;:o certo a proter;:ao dos meios de 
comunicar;:ao de ideias, conhecimentos e informar;:6es, en
tim de expressao do pensamento, como objetivo precf
puo. 

Livros, jornais e periodiCOS SaO OS ve(culos 
universais dessa propaga~ao de id6ias no interesse social 
da melhoria do nrvel intelectual. tknico. moral. poUtico e 
humano da comunidade.Nao ha regime democratico, co
mo o que a Constituir;:ao expressamente adota (artigos 1':? 
e § 1':?, 151, I; 152, I, 153 §§ 8':? e 36; 154 etc.), se nao hou
ver livres debates e amplas informar;:6es sobre todos os 
interesses a respeito dos neg6cios da coletividade. 

Livros, jornais e peri6dicos sao todos OS im
preSSOS ou gravados, por quaisquer processos tecnil6gi
cos, que transmitam aquelas ideias, informar;:6es, comen
tarios, narrar;:6es reais ou fictlcias sobre todos os interes
ses humanos, por meio de caracteres alfabeticos ou por 
imagens e, ainda, por signos Braille destinados a cegos. 

A Constituir;:ao nao distingue nem pode o in
terprete distinguir os processos tecnol6gicos de elabora
r;:ao dos livros, jornais e peri6dicos, embora os vincule ao 
papel como elemento material de seu fabrico. lsso exclui, 
parece-nos, os outros processos de comunicar;:6es do pen
samento, como a radiodifusao, a T.V., os aparelhos de 
ampliar;:ao de som, a cinematografia, etc., que nao tern 
por vefculos o papel. 

Mas o papel e o formato convencional nao 
bastam a caracterizar o livro, o jornal eo peri6dico, seas 

Estudos de Dir ... Publico, Sao Paulo V (2), jul./dez. 1986 



124 ,.ssociacaft dos Pre"• rl rJ .. 
- , .. I'll 0 '(" , MariiCiplt de s:.e 1-'aul(l 

publica~oes e grava~oes nao se destinam aqueles fins es
pecfficos de difusao de ideias, conhecimentos, informa
~6es, narra~oes, enfim assuntos do interesse da comuni
dade. Excluem-se OS que servem apenas a propaganda 
comercial, ou profissional, que requesta clientela ou serve 
aos interesses privados de empresas ou prestadores au
tonomos de servicos. 

Concede-se que os jornais, os peri6dicos e ate 
mesmo os livros possam canter anuncios, que lhes possi
bilitem a sobrevivencia ou lhes diminuam o pre~o. Sem a 
publicidade comercial, os jornais nao poderiam custear o 
volume de informa~oes prestadas ao publico, pais, nao 
raro, a venda dum exemplar nao cobre, sequer, o valor do 
papel empregado. 

E admissfvel que, par exce~ao, a publica~ao 
com objetivo de propaganda comercial, discretamente 
manifestada, gaze da imunidade se, afinal, exercita efeti
va e eficientemente aqueles fins de divulga~ao de conhe
cimentos, ideias, informa~oes de interesse geral. Se, par 
exemplo, uma empresa fornece gratuitamente ao Estado, 
ou mesmo diretamente ao publico, cartilhas didaticas, 
com a simples e discreta men~ao de que e uma "cortesia" 
ou "colabora~ao" do Banco X, ou da Cia. Y, parece-nos 
adm1sslvel que tais publica~oes se enquadrem no conceito 
de livros, para efeitos da imunidade do papel utilizado. 

Mas nao ~ livro, jornal ou peri6dico, para esse 
efeito jurfdico, o cat61ogo impresso de mercadorias, os 
almanaques, boletins, estatutos, cartazes, "posters", 
avulsos, etc. que as firmas industriais ou comerciais dis
tribuem quer entre seus subordinados, quer ao publico. 

0 S,.T.F. j6 decidiu que o corpulento guia ou 
indicador de telefonios ainda que utilfssimo acervo de in
forma~oes (no Brasil ja publicou a Constitui~ao e dados 
hist6ricos; nos EEUU, existem os das grandes cidades nas 
bibliotecas publicas), nao ~ "livro para gozo da imunidade 
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do papel em que o imprimem (Ac. de 05/12/67, rei. D. 
FALCAO, R.T.J., 47/240). 

Mas decidiu-se, por outro lado, que os edito
res e revistas tllcnicas (no caso, a "Dirigentes", da Sao 
Paulo) estao imunes ao impasto municipal de servifYOS por 
forfYa de dispositito constitucional (Agr. lnstr. n~ 56.889-
SP, de 24/0411973). (grifos nossos). 

7. Dessa long a transcrifYaO, propositadamente feita, da fn
tegra do pronunciamento do Mestre, para possibilitar-lhe a exata 
compreensao, fica-nos a convicfYaO de que o que identifica, distingue, 
caracter1za o peri6dico (que aqui nos interessa) que goza da imuni
dade constitucional, ll o que veicula idllias, .. no interesse social da 
melhoria do nfvel intelectual, t~nico, moral, polftico e humano da 
comunidade ... 

E mais: o que, cumprindo essa missao, se edita e publica 
em intervalos certos, predeterminados, conhecidos; ou como define o 
"Vocabulario Jurfdico", de De Placido e Silva (v. Ill, vb. pericSdico), 
"se efetiva ••• em llpocas certas e determinadas" "em dias determina
dos da semana, do mes ou do ano. Sao peri6dicos, assim, os seman6-
rios, quinzen6rios, mens6rios e anu6rios". 

Ou, como define o "Diccionario de Bibliotecologia", de 
Domingo Buonocore (Librerfa y Editorial Castellvi S.A.- Santa Fll
Argentina): 

"Dfcese (publicaci6n peri6dica) del impreso 
que se publica, por lo general, en fascfculos o entregas, a 
intervalos regulares o irregulares de menos de un aria de 
tiempo, ••• " 

ou 
"Peri6dico. Dfcese, em general, de todo im

pressa que aparece a intervalos regulares de menos de un 
aria de tiempo y continua por un perfodo indefinido. 

El intervale que media entre Ia salida de un 
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numero de peri6dico y el siguiente, constituye Ia frecuen
cia. Segun el ritmo de distancia cronol6gica, las publica
ciones pueden ser diarias, interdiarias, hebdomadarias, 
qu1ncenales, mensuales, bimensuales, trimestrales, se
mestrales, anuales, etc." 

Frise-se, que todas as defini~oes se cont~m num perfodo 
nunca superior a urn ano-anuais. 

8. Parece-nos, pois, que s6 se integram os pressupostos 
da imunidade constitucional do artigo 19, Ill, d, quando, cumprindo 
aquela missao no campo das id~ias, se faz delas o verculo em perro
dos, ~pocas certas, pre-estabelecidas, de conhecimento predetermi
nado, em geral, anuais, no maximo. Sem essas duas componentes, 
nao ha falar na imunidade prevista no texto em exame. 

Repugna-me, por isso, considerar peri6dico com a cono
ta~ao e o favor constitucional - o catalogo de telefone, a lista telefo
nica, ainda que veicule o texto da Constitui~ao, ou dados hist6ricos, 
como lembrado por Baleeiro: falta-lhe nao s6 a caracterfstica da mis
sao de veicular id6ias. como sua alegada periodicidade nao s6 nao' 
predeterminada. como s6 se cumpre se o interesse do editor 6 satis
feito a tempo de mant6-la e se o Minist6rio das Comunica~es - co
mo veremos- o estabelece. E disso se sa be no Brasil, com a variabi
lidade das edi~oes e dos perfodos nos quais se cumprem. 

9. Ja pressinto que os eminentes Ministro Relator e Syd
ney Sanches me objetarao com o texto da Lei n. 6.874/80 e do Deere
to 88.221/83. 

Nao me preocupa, data venia. o texto desses diplomas, 
que nao importam para a defini~ao do texto constitucional, mas pro
curam, isto sim, apenas estabelecer as condi~oes a que devem obe
decer essas publica~oes e s6 a elas se referem. 

Com efeito, a Lei n':? 6.874/80 apenas estabeleceu que "a 
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empresa exploradora de servic;os publicos de telecomunicac;oes ~ 

obrigada a divulgar, periodicamente, a relac;ao de assinantes, nas 
condic;oes definidas em regulamento" (artigo 1'2), 

10. Nada mais. Nem se diga que as informac;oes que vei
culam sao importa;,tes e peri6dicas. Nao hfl negar. Mas, a prevalecer 
este argumento, imunes - e pela mesma razao - estariam os catfllo
gos e almanaques anuais e as agendas, de toda ordem, que apresen
tam, informac;oes da maior importancia e sao peri6dicas. 

Baleeiro, no "Direito Tributflrio Brasileiro" (10!! edic;ao 
revisada e atualizada por F. B. Novelli, Forense, 1981, p. 92) contribui 
para aclarar as duvidas: 

"A Emenda n2 1, de 1969, interpretada lite
ralmente, parece beneficiar papel para qualquer impres
sao. Mas, cremos, a ratio juris deve preponderar sabre 
a letra, que nao reproduz a clflusula introduzida em 1946: 
"papel destinado exclusivamente a impressao de livros, 
peri6dicos e jornais". Este ainda ~ o objetivo constitucio
nal de prote~o a educa~o. a cultura. a liberdade de co
municacio e de pensamento. Nio teve a Constituicio Fe
deral o prop6sito de beneficiar a impressao de cat~logos, 
anuncios e pap~is de interesse mercantil exclusivo. Pre
valece, pensamos, a restric;ao da lei ordinflria, pois a rc
serva da Constituic;ao anterior deve ser subentendida pelo 
tim evidente alvejado pelo Constituinte." (grifo nosso) 

0 fato de ser peri6dica a publicac;ao, por si s6 nao lhe 
confere 0 direito a imunidade. lmporta que preencha a finalidade te
leol6gica que a Constituic;ao implicitamente deu a sequencia: "o li· 
vro, o jornal e os peri6dicos". 

11. Mais ainda: a publicac;ao se faz remuneradamente, isto 
~. cobrada dos assinantes a inserc;ao de seus names, etc. nas contas 
telef6nicas (ver fls. 51); e sujeita a exploradora - como expresso nas 

Estudos de Dir. POblico, Sao Paulo V (2), jul.ldez. 1986 



128 
~ssoci;,~ii• , dos Prc•cu•at!Q·~ d; Municipie ;, Sae Paulo 

"Condiyoes Gerais" (fls. 53)- aos "tributos incidentes"; e disso tinha 
e tern pleno conhecimento a Recorrente, inscrita no "Cadastro de 
Contribuintes Mobiliarios", etc. (fls. 1270/1271 ), recolhendo tributos 
(ISS e taxas). 

E, obviamente, a isenyaO nao redundara em benetrcio de 
qualquer natureza para os usuarios; porque, ao contratar, conhecia 
suas obrigayoes, inclusive fiscais; - mas apenas benetrcios para a 
empresa, no seu lucro comercial, que, se e de desejar ocorra - e faz 
parte da essencia do regime capitalista- mas por isso deve advir ou 
crescer a custa de favores que, onerem 0 erario. 

12. Por isso, o ac6rdao recorrido citou o voto do emi nente 
Ministro Osvaldo Trigueiro, no RMS 17.804, aduzindo que este Tri
bunal (fls. 1380/1381) 

" ••• ja decidiu que "o guia telefonico, por conter alem dos 
endereyos dos assinantes, publicidade comercial, nao go
za da isenyao prevista na Lei n. 351, de 1948". E bern ver
dade que se trata de ac6rdao antigo, que decidiu questao 
sob a egide da Carta Magna de 1946, mas as definiyoes 
dadas por ele, atravessando os tempos, ajustaram-se aos 
dispositivos da nova Constituiyao. E o que se verifica no 
voto do eminente Ministro Oswaldo Trigueiro: "Esta cla
ro, assim, que a lei distingue dois tipos de livros: os de 
leitura de qualquer natureza, lanyados ou nao no comer
cio do ramo, e os volumes destinados a mera divulgayao 
ou publicidade de interesse comercial. Nesta ultima classe 
parecem-se inclufdos os catalogos em geral, editados por 
casas de comercio. Tenho como fora de duvida que um 
catalogo telefonico e publicayaO que se destina, tipica
mente, a divulgayao de interesse comercial das empresas 
concessionarias de serviyo telefonico" ("Revista Trimes
tral de Jurisprudencia" 47/240). 

Dar porque, ao contrario do que s'ustentou 
a impetrante, nao apresenta o menor interesse para o 
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desfecho da questao o fato de prestar ela um servi~o pu
blico obrigatorio de orienta~ao aos usuarios de telefones 
e ao publico em geral, gratuitamente, nos casos enume
rados na Lei n. 6.874, de 03/12/80. Este servi~o, contudo, 
nao ~ prestado sem nenhuma retribui~ao, como eviden
ciam os contratos anexados a inicial, pois alem da publi
cidade cobrada dos assinantes, os catalogos telefonicos 
tambem se destinam a incentivar o uso do telefone, au
mentando a receita da empresa que o explora. 

Assim, nao resta a dtivida de que eles consti
tuem volumes impressos para a divulga~ao e publicidade 
de interesse exclusivamente comercial, sem qualquer con
teudo ideologico ou cultural que os tornem equiparaveis 
aos livros, definidos como obras de contetido literario, ar
trstico ou cientrfico, ou entao com jornais, revistas ou pe
·riodicos de idfmtico contetido. 

Em suma, nao ~ porque o catalogo ou lista 
telefonica seja fisicamente parecido com o livro ou a re
vista, ou entao porque seja publicado periodicamente, 
que se lhe pode estender a citada imunidade, pois isso 
constituiria uma interpreta~ao literal do referido disposi
tivo constitucional, totalmente inadmissfvel." 

13. A declara~ao de voto vencedor do Juiz Nelson Schiavi 
aduziu (fls. 1382-1383): 

"Assim, a evidencia, a expressao "periodi
cos", nao abrange apenas publica~oes feitas com regula
ridade, mas aquelas que, como o livro e o jornal, tenham 
contetido cultural. 

0 sentido teleologico da norma nao admite 
outra interpreta~ao, de sorte que a "ratio juris" deve pre
ponderar sobre a letra. 

Na real verdade, o objetivo de Constitui~ao e 
de prote~ao a educa~ao, a cultura e a liberdade de comu
nica~ao e de pensamento. 
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Portanto, como adverte Aliomar Baleeiro, 
"nao teve a Constituicao de 1967 o prop6sito de benefi
ciar a impressao de cat~logos, anuncios e pap~is de inte
resse mercantil exclusive" (ct. Direito Tribut~rio Brasilei
ro, p~g. 94). 

De qualquer forma, nao se enxerga nos peri6-
dicos editados pela impetrante mat~ria de conteudo cultu
ral, literario, cientffico ou educative, em ordem a gozar da 
pretendi·da imunidade. 

Poderao ter car~ter informative, mas isso, por 
si s6, nao autoriza a imunidade, tanto mais em razao da 
predominante finalidade lucrativa." 

14. Argumenta-se com o texto do Decreta n. 88.221, de 
07/04/1983, em especial, o § 1~ do artigo 1~, verbis: (fls. 1.392) 

"§ 1 ~ - As listas telefdnicas, sob qualquer 
forma ou denominacao, se conceituam como publicacoes 
t~cnicas peri6dicas, destinadas ll divulgacao de informa
coes sabre assinantes do service publico de telefonia, em 
que o interesse preponderante seja a consulta do numero 
de telefone." 

Nao me parece tenha a invocacao o alcance que se lhe• 
emprestou: a classificacao t6cnica significa apenas que deve obedecer 
a certas condicoes especfficas, tecnicamente estabelecidas no contra
to, objetivando a padronizacao desse tipo de publicacao. 

15. E quanta ao peri6dicas, vern ele explicitado no artigo 
4~, II, do Decreta: 

"II - a periodicidade da edicao das listas ser~ fixada pelo 
Minist6rio das Comunica~6es, considerando os acr~sci

mos e alteracoes a serem procedidos nas listas e as de
mais conveniencias t~cnicas operacionais e economico-fi
nanceiras" (grifo nosso) 
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Basta a leitura desse item para verificar o alcance da ex
pressao publica~o t6cnica peri6dica do § 12 do artigo 12: ~ t6cnica, 
porque obedece a certas conveniencias de realiza~o; e ~ peri6dica 
nao em perfodos certos, determinados, mas de acordo com as .. con
veniencias t6cnicas, operacionais e economico-financeiras .. ; e ao ar
bftrio do Minist~rio das Comunica~s. 

Nao me parece se possa subordinar a imunidade constitu
cional a variabilidade e instabilidade desses dados de conveniencia, e 
dependente da fixa~ao pelo Minist~rio das comunica~oes; nem- ain
da que assim nao fosse - se haveria de buscar a inteligencia de nor
ma constitucional de tal magnitude em decreto executive que nem 
mesmo se at~m aos limites da lei que regulamenta. 

16. lnvoca a Recorrente a jurisprud€mcia deste Supremo 
Tribunal Federal como favorecendo sua pretensao. Vejamos: 

0 primeiro ac6rdao pr6ximo a questao ~ o doRMS 17.804 
- Relator Ministro Djaci Falcao (RT J 47/240-242). Nao serve as teses 
da Recorrente: embora diga respeito explicitamente a papel, em seu 
voto, o eminente Relator nao deixa de assinalar, citando o Ministro 
Cunha Melo que a Lei n. 351 "teve como desideratum o favorecimen
to de livros, revistas e jornais de divulgacyao proveitosa para o regi-

. me, para as justificacyoes (deve ser institui¢es), para a cultura nacio
nal". E conclui: 

"E de ponderar ainda que se trata de favor legal. Portan
to, a reclamar interpretacyao estrita". 

E, mais explfcito ainda, o voto do eminente Ministro Os
valdo Trigueiro, jfl transcrito, em parte. Vale completfl-lo: (RT J 
47/241/242) 

"Em favor de sua pretensao, a impetrante in
voca dois textos legais: o DL n. 8.644, de 1946, e a L. n. 
351, de 1948. 
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Ouanto a primeira, nao me parece que resolva 
a controvllrcia. refere-se ela a situa.;:ao das empresas edi
toras de jornais e revistas. Como esclarece a autoridade 
alfandegflria, nao ll o caso da impetrante, que certamente 
nao se qualifica como editora de peri6dicos, obrigada a 
organizar-se como empresa de capital representado por 
a.;:6es nominativas, pertencentes a brasileiros (artigo 160 
da Constitui.;:ao de 1946). 

A lei aplic~vel a hip6tese seria a de n. 351, 
dujo artigo 1~ isenta de direitos o papel com linhas d'~
gua, destinado a impressao de livros. 

A Alfandega baseou o ato impugnado na exce
.;:ao do artigo 2~, segundo o qual nao se consideram li
vros, para os efeitos dessa lei, os volumes impressos para 
divulga.;:ao ou publicidade de interesse comercial. 

Esta clara, assim, que a lei distingue dois tipos 
de livros: os de leitura de qualquer natureza, lan.;:ados ou 
nao no comllrcio do ramo, e os volumes destinados a me
ra divulga.;:ao ou publicidade de interesse comercial. Nes
ta ultima classe parecem-me inclufdos OS catalogos em 
geral, editados por casas de comllrcio. Tenho como fora 
de duvida que um catAiogo telef6nico 6 publica~iio que se 
destina, tipicamente, a divulga~ao de interesse comercial 
das empresas concessionArias de servi~o telef6nico. (grifo 
nosso) 

De parte as diferen.;:as de dados, os votos autorizam con
clus6es nao favoraveis a Recorrente. 

17. Outro, no Ag. 56.889 (Relator MinistroAiiomar Baleei
ro, RT J 67/441-442) afirma que "estao protegidos pela imunidade do 
artigo 19, Ill, d, da Constitui.;:ao Federal, quanta ao impasto munici
pal de servi.;:os, os editores que publicam revistas tllcnicas ou cientf
ficas". E explicita que essa imunidade "objetiva o resguardo do 
mandamento tutelar da liberdade de imprensa". E embora invocado, 
de passagem, em arrazoado da Recorrente nao se h~ de pretender 
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que a lista telefOnica se equipare, ou avizinhe de "revista t~cnica ou 
cientffica". 

18. Outro, muito citado, o RE n. 77.867 (Relator Ministro 
Leitao de Abreu, RT J 72/189-194, reafirma a tese: de que "revista 
t~cnica se inclui entre os peri6dicos, a que alude esse preceito consti
tucional". 

A preocupa~ao, in casu, ~ com revista t6cnica peri6dica e 
daf o voto, na parte conclusiva, do eminente Relator: (RT J 
72/193/194) 

"No que toea ao texto constitucional, que de
fere a imunidade tribut6ria ao livro, ao jornal e aos peri6-
dicos, assim como ao papel destinado a sua impressao, 
importa saber se revista, no caso revista tl!cnica, se com
preende entre os peri6dicos, a que alude a cl~usula que 
outorga a imunidade. 

A regra hermeneutica, para determinar, na es
pl!cie, a acep~ao do vocllbulo peri6dico, no texto constitu
cional, l! a regra comum: cumpre perquirir se o legislador 
constituinte usou esse termo no seu significado usual, 
comum, ou se quis atribuir-lhe sentido peculiar, que a 
ciencia ou a t~cnica lhe empresta. Parece evidente que o 
sentido desse vocllbulo, no caso vertente, deve ser pedido 
ao uso comum, ao significado usual que a lfngua corrente 
lhe confere. 

Ora, no seu significado comum, ligado a id~ia 
de publica~ao, peri6dico l! termo que indica "publica~ao 
que aparece a intervalos iguais" (Laudelino Freire - Di
cion6rio da Lingua Portuguesa- Verbete: peri6dico. Cal
das Aullete - Dicion~rio Contemporaneo da Lfngua Por
tuguesa - quanto a mesma palavra, registra este sentido: 
"jornal, revista, almanaque, etc., que se publica em dias 
fixos e determinados". Assinala, por sua vez, Aur~lio 

Buarque de Holanda, no Pequeno Dicionllrio Brasileiro da 
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Ungua Portuguesa, acerca, tambem do termo peri6dico: 
"designative da obra ou publica~ao que aparece em tem
pos determinados; jornal com dias fixos para a sua publi
ca~ao". 

Esse mesmo sentido e consignado na L. n. 
5.250, de 09/02/67, que regula a liberdade de manifesta~ao 
do pensamento e de informa~c5es. "Sao empresas jorna
lfsticas, para os fins da presente lei" - preceitua o artigo 
39, § 49, desse ato legislative - "aquelas que editarem 
jornais, revistas ou outros peri6dicos". Nao importa que a 
defini~ao se haja ar estabelecido para os fins da disciplina 
da liberdade de manifesta~ao do pensamento e de infor
ma~c5es. 0 que conta, no que diz respeito a quesHio ora 
examinada, e que, na prescri~ao legal af mencionada, se 
inclui o peri6dico no genera a que pertencem os jornais e 
revistas, uma vez que outra coisa nao quer dizer o artigo 
39, § 49, quando se refere a empresas que editarem jor
nais, revistas ou outros peri6dicos. 

lsto posto, nada faz ao caso o tratar-se de re
vista tecnica, jll pela suma importl'mcia de que se pode re
vestir a publica~ao de materia tecnica ou cientffica, ja 
porque revistas desse genera alcan~am, par vezes, circu
la~ao ate maior do que a de muito jornal, beneficiMio da 
imunidade." 

Ainda aqui nao me parece sirva a Recorrente. 

19. 0 RE n. 86.026 (Relator Ministro Djaci Falcao, RT J 
84/270-273) cuidou tambem de revistas tecnicas ou cientfficas e invo
ca os do is precedentes anteriores (A g. n. 56.889 e R E n. 77.867 ). 

20. 0 RE n. 87.049 (Relator para o ac6rdao o Ministro Cu
nha Peixoto -RT J 87/608-612) entendeu que "a imunidade estabele
cida na Constitui~ao e ampla, abrangendo os servi~os prestados pela 
empresa jornalfstica na transmissao de anuncios e de propaganda". 

Estudos de Dir. POblico, Sl!o Paulo V (2), jul./dez. 1986 



-.secl~il clts ProcurdtrH tit Munlciplt lie Sill f' aut~ 
135 

Nesse caso, examinou-se, sobretudo, o aspecto indicado 
nessa ementa, como integrante, componente, da necessidade de am
parar a atividade cultural a que serve e facilitando-lhe a ediyao e cir
culayao. 

21. Mais recentemente, no RE 87.633 (Relator Ministro 
Cordeiro Guerra- RT J 89/278-281 ), a Segunda Turma decidiu: 

"ICM. Os calendarios comerciais nao consti
tuem peri6dicos ·para os efeitos da imunidade constitucio
nal assegurada pelo artigo 19, Ill, d, da Constituiyao Fe
deral, pais nao se destinam a veicular pensamentos e 
id~ias. RE nao conhecido." 

Vale transcrever algumas passagens. De infcio, do despa
cho do Vice-Presidente do Tribunal de Justiya de Sao Paulo, Milton 
Evaristo dos Santos, transcrevendo a sentenya, mantida pelo ac6rdao 
recorrido: (RT J 89/279) 

"A sentenya, mantida pelo v. ac6rdao, sa lien
tau: "A atividade do impetrante ~ a ediyao de calendarios 
comerciais, sem nenhum valor de "peri6dico", como pre
tende. 

Nao ~, assim, jornal, revista ou peri6dico. 
Simplesmente e calendario comercial e qualquer interpre
tayao de alcance, seria tecnicamente condenavel e, o que 
~ mais grave, legalmente inadmissfvel, merecendo conde
nayao unanime da doutrina, nos Estados de direito" (fls. 
63). 

Par seu turno, a recorrente, com base no pa
recer, aduz ser o calendario "uma publicayao peri6dica, 
porque sai cada ana, o seu perfodo e evidente e como tal 
nao foge ao conceito de peri6dico, e exatamente uma pu
blicayaO peri6dica e esta compreendido, par forya concei
tual irretorqufvel, na isenyao legal. Nao seria possfvel ao 
diploma maximo isentar de impastOS OS peri6diCOS (sic) e 
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querer excluir qualquer publicayao peri6dica, seja qual 
seja o perfodo, em que se publique. Quando a Constitui
yao Federal isentou os impostos o livro qualquer que seja, 
sem maior ou menor distinyao, abrangendo todo e qual
quer livro, isentou tambem nao s6 0 jornal, publicayao 
que se conhece pelo papel, pelo formato ou forma e pelo 
genero reconhecidamente efemero de seu conceito de no
tfcias, mas estendeu a isenyao aos peri6dicos, genero de 
material impresso, a que chamamos muitas vezes revista, 
menos efemero que o jornal e que nao se publica diaria
mente mas em crrculos ou perfodos outros" (fls. 38/39). 

E, depois, trecho do parecer da Procuradoria-Geral da 
Republica: (RT J 28/279/280) 

"Para se ver inclufda na imunidade do artigo 
19, Ill, d, da Magna Carta, insiste a recorrente em confun
dir a ediyao de calendarios de Indole comercial com a de 
peri6dicos. 

A disposiyao constitucional citada especifica 
expressamente OS CaSOS de imunidade, que sao: 

"0 livro, o jornal e os peri6dicos, 
assim como o papel destinado a sua impres
sao". 

Objetivando, para fins principalmente cultu
rais, a difusao dos mesmos em todas as camadas da po
pulayao. 

Conforme acentuado, sao por sua pr6pria na
tureza insuscetfveis de interpretayao, por indisponfveis, 
as normas constitucionais relativas a materia tributaria, 
nao havendo, pois: 

"Como prolongar a vontade da 
norma constitucional, numa abrangencia que, 
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em momento algum, seria razoavel admitir na 
mens legis ... (fl. 63)." 

E no voto do eminente Relator: (RT J 89/280) 

"Creio que bern observou o ilustre Procurador 
de Justir;:a- Durval Cintra Carneiro, fl. 145, a imunidade as
segurada no artigo 19, Ill, d, da Constituir;:ao Federal deve 
ser entendida como instrumento da realizar;:ao da garantia 
constitucional da livre manifestar;:ao de pensamento, arti
go 153, § 82, da Constitu ir;:ao Federal. 

Por peri6dico ha de se entender qualquer ou
tra forma impressa de publicar;:ao, al~m dos livros e jor
nais, que veiculem notfcias, id~ias ou pensamento. 

Os calendarios comerciais, como as folhinhas 
e agendas, nao sao livros, jornais, revistas ou peri6dicos, 
no sentido de vefculos da manifestar;:ao do pensamento 
humano. Constituem uma simples mercadoria de consu
mo, periodicamente posta em circular;:ao, mas nao sao pe
ri6dicos no sentido legal e constitucional, de modo a au
torizar a pretendida imunidade." 

22. Como se ve, nao ~ da orientar;:ao da Corte a ampliar;:ao 
do alcance da imunidade, que o ponha alem da finalidade teleol6gica 
que teve sua assegurar;:ao no texto constitucional. 

0 teleologismo da norma se fixa como o alcance cultural 
("a tim de facilitar sua divulgar;:ao, e, com ela, a cultura nacional"
M. G. Ferreira Filho, "Comentarios a Constituir;:ao Brasileira", Sarai
va, 3!! ed., 1983, p. 155. Nao o tern a pretensao da Recorrente, que a 
norma nao cobre, porque a isso nao se amolda. 

Amplia-lo para atender aos interesses da Recorrente seria 
conferir-lhe elasterio que nao tern, data venia dos que afirmam o 
contrario. 
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Fico com a interpretayao que lhe deu o Ac6rdao recorri
do, ainda que reconheya a forya das razoes dos eminentes Ministros 
Relator e Sydney Sanches. 

Em face do dissrdio comprovado com as decisoes de ou
tros Tribunais, conheyo do recurso, mas lhe nego provimento. 

Eo Voto. 

VOTO (DESEMPATE) 

0 SENHOR MINISTRO RAFAEL MAYER:- Estou convo
cado a proferir o voto de desempate, no julgamento do recurso ex
traordinchio·, em que se posicionam antagonicamente, de urn lado, os 
eminentes Ministros Octavio Galletti, Relator, e Sidney Sanches, e de 
outro, os eminentes Ministros Oscar Correa e Nllri da Silveira, no en
tendimento a conferir a conceituayao da imunidade estabelecida no 
artigo 19, Ill, d, da Constituiyao, ou especificamente ao termo peri6-
dicos, enquanto consignados como imunes aos impostos das entida
des tributantes, ao lado dos livros e jornais, assim como o papel des
tinado a sua impressao. 

0 dissrdio dos votos se configura no tocante a conceitua
yao de peri6dicos, a saber se na compreensao e extensao de suas no
tas se subsume a publicayao denominada Listas Telefonicas, de car~
ter peri6dico, e destinada "a divulgayao de informayoes sobre assi
nantes do serviyo publico de telefonia, em que o interesse predomi
nante seja a consulta do telefone" (D. n. 88.221/83). 

Examinei, com a atenyao e o respeito merecidos, a fun
damentayao dos votos em contraste, e me dispense de rememorll-la, 
pois ainda viva, pela recentidade, a profundidade e a convicyao com 
que foram proferidos os eruditos votos. 

Nao haveria o que acrescentar-lhes, na invocayao da dou
trina autorizada e na pesquisa da jurisprudencia, e como desempata-
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dor nao me sinto movido senao por definir-me por uma das duas po
si~oes em dissfdio, e o fa~o, com a devida venia aos eminentes Minis
tros Galletti e Sanches, por aderir aos votes dos eminentes Ministros 
Oscar Correa e Nllri da Silveira. 

Tome, como pedra de toque dessa adesao a exata propo
si~ao do veto do Ministro Oscar Correa, nesse t6pico: 

"0 fate de ser peri6dica a publica~ao, por. si 
s6, nao lhe confere 0 direito a imunidade. lmporta que 
preencha a finalidade teleol6gica que a Constitui~ao im
plicitamente deu a sequencia: "0 livre, 0 jornal e OS pe
ri6dicos." (fls.) 

Com efeito, nao colhe a interpreta~ao gramatical do voc~
bulo, tomado isoladamente, pais h~ de ser considerado no contexte 
para alcan~ar o seu exato sentido. 

A interpreta~ao do texto constitucional reclama a indaga
~ao do intento da norma e a apreensao do valor que a informa, a luz 
dos princfpios b~sicos do regime. 

A prote~ao constitucional a essas entidades se faz, sem 
duvida, em obsllquio a difusao das idllias, dos conhecimentos e das 
informa~oes, como instrumentos da cultura, na realiza~ao dos vale
res sociais e humanos. 

As listas telefonicas, ainda que sejam materialmente pu
blica~oes peri6dicas, nao 0 sao no sentido da forma essencial, pais 
falta as informa~oes que fazem seu objeto, simples registro de assi
nantes e de numeros de telefones, o tear ou conteudo cultural, que 
no entanto se apreende mesmo nas simples notrcias jornalfsticas, que 
fazem a hist6ria do cotidiano. 

Nao se nega a relevante utilidade publica das listas tele
fonicas, mas disso nao resulta que elas sejam um consistente meio de 
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comunica.yao de id~ias, endere.yadas ao esprrito humano, destina.yao 
que a Constitui.yao contempla, quando d~ tratamento privilegiado aos 
livros, jornais e peri6dico!i, fatores de integra.yao e dinamica cultural 
da sociedade e do chamado Estado de Cultura, realidade e desrgnio 
dos quais nao participam as publica.yoes de listas telefonicas. 

Est~ demonstrada a dominancia da linha jurisprudencial 
desta Corte, no sentido de afastar a inclusao de tais listas dentre os 
peri6dicos protegidos pela imunidade, e essa linha deve ser corrobo
rada, pois ~ a que atende ao prop6sito constitucional. 

Ao conceituar as listas telefonicas como "publica.yoes t~c
nicas peri6dicas" I 0 Decreto n. 88.221 nao pretendeu insed-las nas 
categorias constitucionalmente imunes, e somente se o fizesse ~ que 
se poderia cogitar de sua inconstitucionalidade, pois, na verdade, 
bem distinto ~ esse conceito do de peri6dico, que ~tornado, no texto 
constitucional, no seu sentido usual, que ~ tambllm o hist6rico-cultu
ral, de imprensa peri6dica, de revistas que se editam com certa re
gularidade para a transmissao de manifesta.yoes do esprrito humano, 
em busca de comunica.yao de id~ias. 

Tendo em vista os fundamentos do regime democr~tico, 
aspectos inafast~veis da interpreta.yao do texto constitucional, o que 
ar se visa, em ultima instancia, ~ 0 resguardo da livre expressao do 
pensamento, da liberdade de imprensa e do direito de informa.yao, 
afastando a coarcta.yao e o constrangimento que poderiam advir das 
imposi.yoes fiscais. 

A interpreta.yao sistem~tica leva a mesma concep.yao do 
que seja o peri6dico, pois o § 82 do art. 153 da Constitui.yao, sobre 
a liberdade de manifesta.yao de pensamento, indica as mesmas cate
gorias, que teve como imunes ao imposto no art. 19, Ill, d, isto ll, a 
publica.yao de livros, jornais e peri6dicos, como imunes a censura 
e independente de licen.ya da autoridade. 

Rui Barbosa Nogue~ra refere-se a imunidade objetiva de 
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que gozam, "como impresses e verculos da liberdade de pensamen
to", ou ainda, que "todas as espl!cies desses generos de verculos do 
pensamento, em razao da liberdade de imprensa foram e estao ab
solutamente libertos da escravidao do impasto" (Dir. Trib. Atual, 
4/773). 

Pelo exposto, pedindo vema aos eminentes Ministros 
Galletti e Sanches, em que pese aos seus doutos e respeit6veis votos, 
acompanho os eminentes Ministros Oscar Correa e N~ri da Silveira, 
conhecendo do recurso e lhe negando provimento. 

EXTRA TO DE ATA 

RE 104.563-9- SP 

Rei.: Ministro Octavia Galletti. Recte: Editora Lista Tele
fonica Nacional S.A. (Adv.: Pedro Romeiro Hermeto e outros). Rec
da.: Prefeitura Municipal de s·ao Paulo (Advs.: Marcia Heloisa P. da 
Silva Buccola e outra). 

Decisao: Ap6s o voto do Ministro Relator, conhecendo do 
recurso e lhe dando provimento, para conceder a seguran~a, o jul
gamento foi adiado em virtude de pedido de vista do Ministro Syd
ney Sanches. Falou pelo Recte.: o Dr. Henrique Fonseca de Araujo. 
Presidiu o julgamento o Ministro N~ri da Silveira, na ausencia justifi
cada do Ministro Rafael Mayer (Presidente). 1 ~ Turma, 12/11/85. 

Decisao: Ap6s os votos dos Ministros Octavia Galletti e 
Sydney Sanches, conhecendo do recurso e lhe dando provimento, pa
ra conceder a seguran~a, pediu vista o Ministro Oscar Correa. Presi
diu o julgamento o Sr. Ministro Nl!ri da Silveira. 1<2 Turma, 04/02/86. 

Decisao: Ap6s os votos dos Senhores Ministros Octavia 
Galletti e Sydney Sanches conhecendo do recurso e lhe dando pro
vimento para conceder a seguran~a, e dos votos dos Srs. Ministros 
Oscar Correa e N~ri da silveira conhecendo mas lhe negando provi-
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mento, o julgamento foi adiado para colher-se o voto do Sr. Ministro 
Rafael Mayer que fica assim convocado. 1!! Turma, 25/02/86. 

Decisao: Prosseguindo-se ao julgamento a Turma conhe
ceu do recurso mas lhe negou provimento, vencidos os Senhores Mi
nistros Relator e Sydney Sanches, que conheciam do recurso e lhe 
davam provimento, para conceder a seguran~a. Presidiu o julgamen
to o Ministro Nllri da Silveira. 1!! Turma, 08/04/86. 

Presidemcia do Senhor Ministro Rafael Mayer. Presentes a 
sessao os Senhores Ministros, Neri da Silveira, Oscar Corrl!a, Sidney 
Sanches e Octavio Gallotti. 

Subprocurador-Geral da Republica, Dr. Francisco de Assis 
Toledo. 

Antonio Carlos de Azevedo Braga, SecretMio 
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