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1. INTRODUÇÃO

O procedimento licitatorio encontra suas mais profundas ra-

zões nos princÍpios da is000mia e da moralidade. Assim, assentou-se

que, diante da necessidade de o Estado contratar, deve faz-lo com

aquele que apresentar a proposta considerada como mais vantajosa para

o Poder Público, garantindo-se a todos os interessados a possibilidade

de estabelecer avença com o ente estatal.

A licitaço, portanto, assumiu papel de destaque na vida diu

turna da Administraço Pública, na qualidade de um dos institutos mais

importantes no seio da atividade administrativa. Positivado, de manei-

ra mais sistemtica, pelo Decreto-lei 200/67, o instituto da licitaço

tem dado azo a incontáveis polmicas.

Dentre estas, figura, com evidente realce, a tormentosa ques

to dos critrios de julgamento para se identificar a proposta mais

vantajosa. No bojo dos critérios, todavia, questiona-se, amiude, o fa-

tor recolhimento de tributos ao Estado como criterio vlido de julga-

mento.

As interpretações diversas e conflitantes nesta seara imp6em

a premncia de sua resoluço definitiva, sepultando de vez as intrinca

das controvôrsias que pululam neste tema. De um lado, o legislador es-



tadual ou local que, insistentemente, considera, como critrio lícito,

o fator recolhimento de tributo; de outro lado, por contrario, contri-

buintes em outras entidades estatais que, inconformados com tal crit-

rio, batem às barras dos tribunais, acenando com alegações de incons-

titucionalidade das normas que introduzem esse critrio no palco posi-

tivo.

À guisa de i!ustraço, temos, recentemente, as Representa-

çes por Inconstitucionalidade de nms 1103-8 RJ, 1140-0 Ri e 1308-L

MC, esta última "sub judice'', encaminhadas ao Pretório Excelso e que

versam sobre a natria ora em foco.

Destarte, ressaltam-se a importncia e a atualidade do tema,

a merecer a atenço da doutrina, com o escopo de dirimir a questo, na

medida em que o fator recolhimento de tributos ao Estado importa em

verdadeira diretriz de política pública, a atender o interesse coleti-

vo, norte maior da Administração Puiblica, sem ferir os preceitos cons-

titucionais pertinentes, conforme aqui se expor.

2. PRINCÍPIOS INFORMADORES DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO EM LlCIiAÇO

2.1- Princípios Constitucionais

A licitaço tem como princípio constitucional básico a isono

mia. A garantia da igualdade de todos perante a lei, consagrada no §

12 do artigo 153 da Carta Magna, um dos esteios do procedimento lici

tatrio, dele no se podendo afastar o administrador.

Contudo, o exato alcance da interpretaço da isonomia no

to tranquilo quanto possa, aos menos avisados, parecer. Na realidade

o princípio da isonomia temperado, via interpretaço doutrinria e

jurisprudencial, com o intuito de adequ-lo correta intenço do cons

tituinte.

Assim, determinadas distinçes e discriminaçes, em sentido

lato, so perfeitamente aceitveis e condizem com o supra-referido pre

ceito constitucional. O que se evita, como prática mals, o Favori-

tismo, a proteço e o apaniguamento injustificados.
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Desta Forma, o princípio da isonomia, erigido em mandamento

constitucional, constitui um dos pilares fundamentais do procedimento

1 ici tatrio, dentro de limites e interpretaçes que sero aqui expos-

tos

par da isonormia, temos que a Lei Maior veda, em seu artigo

99, a discriminação, por parte dos entes polÍticos, entre os brasilei-

ros, reforçando os termos do princípio isonmico.

Por último, e mister no olvidar que a Constituiço Federal

Faculta aos Estados-membros e Municípios competncia supletiva e com-

plementar no tocante à ediço de normas de cunho iicitatrio, matéria

de direito administrativo, e portanto afeta à competncia das entida-

des políticas. Assim, Faculta-se e estas pessoas disciplinarem a mat-

ria, inclusive introduzindo critrios suplementares de julgamento,con-

forme expressamente autoriza o Decreto-lei 200167.

2.2- Demais princÍptos

Na aus g ncia de maior detalhamento legislativo quanto ao tema

em epígrafe, coube a doutrina arrolar os demais princÍpios informado-

res da licitação, o que Fez com indelével maestria, por intermédio de

Hely topes Meirelles, em seu ''1icitaço e Contrato Administrativo", a

saber;

a) procedimento formal;

b) publicidade de seus atos;

c) igualdade entre os licitantes;

d) sigilo na apresentaço das propostas;

e) vinculaço ao edital ou convite;

f) julgamento objetivo; e

g) adjudicaçio compulsria ao vencedor.

Dentre tais princípios, ressaltamos a igualdade entre os li-

citantes, sucedneo da norma constitucional, e o julgamento objetivo

a afastar Favoritismos e burlas indesejveis no procedimento.

2.3- Regime Jurídico Administrativo

Identificados os princípios que regem a licitaçio, indis-



pensvel a advertncia de que tal instituto caracteriza-se como de di-

reito administrativo, e, por conseguinte, submetido ao peculiar regime

jurídico-administrativo.

Em consequncia, toda a atividade administrativa contida no

procedimento licitatrio deve-se submeter aos dois postulados bsicos

deste regime, na autorizada liço de Celso Ant8nio Bandeira de Mello

a supremacia e a indisponibilidade dos interesses públicos.

Destarte, o bem comum assume posição a cavaleiro em relação

ao interesse particular, devendo ser satisfeito, em primeiro lugar, o

interesse público, sempre indisponível e onipresente em toda atividade

e finalidade da Administraço Púlica.

- Temos, pois, a nosso ver, mais um freio aos princípios cons-

titucionais e doutrinrios que informam o tema, pois, na sua interpre-

taço e consequente apliaço, impe-se sempre o mister de amoldá-los

a esse regime jurídico prúprio, ao qual, necessariamente, se submete

sob pena de o interesse público curvar-se ante a causa privada.

3. O RECOLHIMENTO DE TRIBUTO AO ESTADO COMO FATOR DE AVALIAÇÃO DE VAN-

lACEM

Uma das questes fundamentais relativas à licitação , sem

dúvida, a que diz respeito aos critrios de julgamento das propostas

ponto crucial dos editais, principalmente em face de perplexidades que

surgem em fungo de situaçes específicas, em relaço s quais no se

pode estabelecer critérios objetivos sem dificuldade.

Na linha de se permitir Administraço a conjugaço de no-

vos critrios ou fatores objetivos de avaliaço e sob a útica de me-

lhor resguardo dos interesses na apuraço das reais vantagens para o

poder público, tem-se aditado, de forma generalizada, nos editais de

licitaço e nas legislag6es dos Estados-membros, entre os critrios de

finidores de vantagem na avaliação de proposta, o fator de recolhimen-

to de tributo aos cofres do Estado.

( verdade que a adoço desse fator como elemento de avalia-
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ço nem sempre se faz de forma adequada, incorrendo alguns orgaos, ao

adota-lo em exacerbado protecionismo a empresas de sua preferencia, e

alguns Estados, em discriminatria preferncia as concorrentes de seu

territrio. Todavia, a utilizaço desse fator - sem as deterioraçes

aludidas - tem sido feita de forma salutar em vrios procedimentos li-

citatários e em Iegislaçes que se comportam nos lindes da moralidade

e da constitucionalidade.

Para demonstrar de forma clara o que dissemos, traremos, co-

mo exemplo, as legislaçes do Estado do Rio de Janeiro e do Estado de

Minas Gerais referentes a 1icitaçes, para observarmos o tratamento da

do matria.

A legislaço do Estado do Rio de Janeiro relativa a licita-

çes e concorrncias - Decretos 3.149/80, art. 37, inc. VI e §Ç 22,3,

49 e 59, redaço do Decreto 3.776/80 e do Decreto 3.149/80, art. 28

§ 12, item 6, e § 82, acrescentados pelo Decreto 3.985/81 - continha

disposiçes sobre a matéria. Tais dispositivos foram questionados, por

diversas vezes, tendo merecido análise específica, dentre outros, por

parte de Waldyr Pereira, em seu artigo intitulado "Inconstitucional a

Discriminaço Estabelecida pela Legislaço do Rio de Janeiro relativa-

mente à Habilitaço em licitações, por Empresas sediadas em outros Es-

tados" (Vox. Legis. V.157, janeiro de 1982).

Criticada sob vários aspectos, foi afinal objeto das Repre-

sentaçes de inconstitucionalidade 1103-8 e 117-0 julgadas proceden-

tes.

Pela análise dos dispositivos pertinentes questo e cons-

tantes dos referidos decretos, cumpre observar que, de fato, se afigu-

rava discriminatria e odiosa aquela legislaço.

Com efeito, estabelecia afrontosa preferncia em razo da

origem, sede etc, e ainda: a necessidade de comprovaço de que se pos-

sufa sede ou filial no Rio de Janeiro, com faturamento obrigatrio no

Estado, sob penalidades que iam desde a no liquidaço de despesas at

a declaraço da inidoneidade para transacionar com a Administraço es-

tadual, preferncia obrigatória para empresas locais na hiptese de
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produtos com isenção de 1CM.

Consubstanciava a legislaço flagrante quebra do princípio

da universalidade na iicitaço - que o fator recolhimento de tributo

ao Estado era ali erigido at condição para habilitaço.

Por outro lado, a 1egis1aço mineira sobre 1icitaço, a Lei

7.291, de 04/07/78, e o Decreto 23.036/83, nos artigos 48 e 22 respec

tivamente, prev que ser levado em consideraçio na fixaço de crit-

rio de julgamento o recolhimento de tributos ao Estado.

Eis as construções dos dispositivos mencionados:

!Art. 48 - Na fixação de critrio de julgamento das licita-

ç6es, levar-se-ão em conta, no interesse do serviço público as

condiçes de qualidade, rendimento, preços e pagamento, tributos

devidos ao Estado, prazos e outros pertinentes estabelecidos no

edital".

"Art. 22- Dentre outros critrios ditados pelo interesse pú

blico estadual, ser sempre ponderado o valor do Imposto Sobre

Circulaço de Mercadorias que deva ser recolhido aos cofres do Es

t ado"

Tais dispositivos, apesar de pouco avançarem na fixaço de

crítrios de julgamento, prevendo apenas de forma acanhada o fator re-

colhimento de tributo como elemento de avaliação das propostas, so

atualmente objeto da Representação de Inconstitucionalidade nm 1308-1-

-MC, tendo sido a promoço feita Procuradoria-Geral da República pe-

la FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE SÃO PAULO.

que as legislaçes que prevem o estabelecimento, nos edi-

tais de licitaçio, entre os critérios de julgamento do fator recolhi-

mento de tributo como vantagem, sio questionadas hoje sob vrios aspec

tos. Entendem alguns que elas contrariam normas gerais relativas a li-

citaçes, estabelecidas pelo Decreto-lei n2 200, de 25 de fevereiro de

1967, aplicveis aos Estados e Munic{pios, por força da Lei n u 5.456

de 20 de junho de 1968; outros, que a fixaçio do referido critrio em

legislaçes estaduais importa extrapolaçio da competncia do Estado
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resultando em inobservância do art. 89, XVII, alínea "c", da Constitui

ço Federal, extravasando o mbito da competncia supletiva dos Esta-

dos-membros para dispor sobre 1icitaçes, conferida pelo pargrafo uni

co do artigo 89 da Lei Maior; há os que sustentam que a legislaço que

contenha tal previso institui desvantagem para as demais unidades da

Federação, encerrando tratamento discriminatrio, com ofensa no art.

99, 1, da Constitu
i
ção Federal favorecendo as empresas com sede no ter

rito' rio; que referido tratamento acarreta quebra do princípio da isono

mia previsto no artigo 153 da CF, entendendo acobertadás por tal prin-

cípio as pessoas físics e jurídicas.

Enfim, alegam que a deduço do valor, por exemplo do ICM,das

propostas dos licitantes, em se tratando de produtos industrializados

no mesmo Estado, desvirtua o critrio de preço, beneficiando os forne-

cedores desses produtos em detrimento dos demais licitantes.

3.1- Ausência de conflito entre os dispositivos estaduais que conte-

nham tal previsão e a legislaço federal

Cabe destacar que o Fato de a legis1aço estadual prever tal

critério no gera conflito com a legislação federal específica, o De-

creto-lei 200/67, na parte que trata de critério de julgamento.

Prevêo artigo 133 do referido Decreto-lei:

'Art. 133 - Na fixação de critrios para julgamento das licj

taçes levar-se-ao em conta, no interesse do serviço pSblico,as condi-

çes de qualidade, rendimento, preços, condiçes de pagamento, prazos

e outras pertinentes, estabelecidas no edital.

Parágrafo unico - Será obrigatoria a justificação escrita da

autoridade competente, sempre que no for escolhida a proposta de me-

nor preço".

Ha compatibilidade e perfeita harmonia entre a legisiaço es

tadual que o preveja e as referidas disposiçes. Pode-se dizer que a

lei estadual, nesse aspecto, ainda se atm natureza regulamentar, e

inerente ao Estado, como unidade política autnoma, administrar e

regular assunto que diz respeito gerência interna, especialmente no

7



tocante a contrataço de serviços, aquisiço de bens, estabelecimento

de contratos etc.

Pela prpria tcnica redaciona' do aludido dispositivo - de

enumeração exemplificativa - percebe-se a possibilidade de que se ali-

nhem, a nfJ'el do Estado, critérios outros que no apenas aqueles pre-

vistos no referido Decreto-lei.

Sob o enfoque da competncia regulamentar, pode-se dizer que

o fator específico de recolhimento de tributos devidos ao Estado se

comporta na expresso outros pertinentes, como o prSprio fator preço

sem que disso resulte qualquer afronta aos princípios maiores da lici-

taço. A desvirtuaço da regra que poderálevar a resultados err-

neos, de fato no perquiridos pela norma.

Com efeito, o fator recolhimento de tributo estáintimamente

ligado ao fator preço, podendo ser considerado com os demais incontes-

táveis elementos de avaliaço de vantagem para a Administraço. D ra-

ciocínio torna-se inclusive mais límpido quando se tem em vista a sis-

temtica do 1CM. £ é precisamente em funço dessa sistemtica que ensi

nam os mestres de cincia das finanças ser o 1CM um imposto que reper-

cute, ou seja, integra o preço, sendo seu contribuinte, de Fato, o ad-

quirente da mercadoria.

Neste sentido a deciso da Justiça do Paraná que, recentemen

te, incluiu a parcela do 1CM como integrante do preço para o efeito de

ser exigível a sua deflaço, nos termos do Decreto-lei nm 2284/86. (

que, em sentido contrário, haveria majoraço tributaria ofensiva ao

princípio constitucional da anualidade e da sujeiço iniciativa do

Presidente da RepSblica ("Liminar Permite Converso no Pagamento do

JCM", 22 Vara da Fazenda Publica do Paraná).

3.2- Exercício Regular pelo Estado de Competncia Constitucional -. Au-

tonomia e Poder de Organizaço

Ainda que no se concebam as disposiçes que prevejam tal

critrio como resultado do poder regulamentar da competncia dos Esta-

dos, haveremos de reconhecer que eles se estabelecem em funço da auto
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nomia e poder de organização dos prprios Estados. No h falar em ex-

trapoIaço da competncia supletiva do Estado prevista no art. 8

XVII, "c". § unico, Guia natureza e finalidade so vislumbradas, no eri

tender do autorizado constitucionalista Prof. 
p
aul Machado Horta, como

de "atendimento s peculiaridades locais e no suprimento das lacunas

ou deficincias do ordenamento federal" ("A autonomia do Estado-mem-

bro", Belo Horizonte, 1964, pg. 222).

Ora, devemos ressaltar que a competncia supletiva do Estado

em matria de licitação, na realidade, só pode ser aceita como resulta

do de uma interpretaço extremamente rigorosa em detrimento da autono-

mia do Estado.

Mais do que admitir, na matnia, a competncia supletiva dos

Estados (art. 82, XVII, "c", § único) conforme alegado, apesar das m,íl

tiplas limitaçes impostas pelo art. 13, continuou a Constituiço Fede

cal a reservar-lhes o poder de organizar a prpria administraço, o

que "funciona coro demarcação implícita do 2mbito material de legisla-

çao federal, ainda nos casos de competência federal (AcSr-

do proferido na Rep. n2 1236-MO).

Vimos de entender que a matéria relativa a licitação, meca-

nismos atraves do qual a Administraço seleciona a melhor proposta pa-

ra contrataço de serviço, obra, fornecimento etc., cuida, induvidosa-

mente, de provid&ncias de organizaçio interna do Estado, que para tan-

to tem originria competncia, nos termos do art. 13 da Constituição

Federal.

Com efeito, a matria de lícitaçio no se enquadra perfeita-

mente na regra do artigo 82, XVII, "o", que trata de "normas gerais so

bre orçamento, despesa e gestio patrimonial e financeira de natureza

p'blica; . . .", mas, sim, se insere na esfera de autonomia prevista na

regra do artigo 13 da Carta Federal,

Ora, ha diferença de natureza material entre as normas rela-

tivas ao procedimento licitatrio e as normas de que trata a alínea

"C" supra.

E do ponto de vista de uma anlise meramente tpica do Doere
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to-lei 200, percebe-se tratar-se de matrias distintas, O Decreto-lei

separa no Título XII, por exemplo, "Das normas relativas a licitaçes

para compras, obras, serviços e alienaçes"; no Titulo X, dispe sobre

normas de administraçio Financeira e de contabilidade, envolvendo re-

gras sobre despesa publica, receita, qestio financeira, contabilidade,

etc. Por outro lado, a Lei 4.320, de 17 de março de 1964, estatuindo

normas gerais de direito financeiro para elaboraçio e controle dos or-

çamentos e balanços da Uniio, dos Estados, dos Municípios e do Distri-

to Federal, trata de receita, despesa, orçamento, proposta orçamentá-

ria, balanços, etc, sem tratar de licitação.

DE outra forma, a Constituiçio Federal, no art. 8 - XVII

"li", nio inclui na competncia ali enumerada legislar sobre direito ad

ministrativo, mencionando direito civil, comercial, penal, processual,

eleitoral, agrário, marÇtimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.

o atual sistema de fixaçio de competncia adota a frmula de

reservar Uniio poderes rigidamente fixados na Carta Política, caben-

do ao Município dispor sobre as matérias que Forem de seu "peculiar in

teresse", (art. IS. inciso II), conferindo-se aos Estados todos os po-

deres que, explicita ou implicitamente, nio lhes sejam vedados pela

Constituiçio (art. 13, § i), vale dizer: poderes residuais ou remanes

contes exercidos dentro do princípio da autonomia estadual.

Ora, nessa linha de repartiçio de competncia, restaria ao

Estado, nessa matéria específica (Licitaçio-Direito Administrativo do

prprio Estado), competncia para dispor, inclusive, de forma diferem

te da Uniio e nio meramente competncia supletiva.

Assim, entendemos que as legislações estaduais podem estabe-

lecer o referido critério, que alias s pode ser entendido como um dos

dobramento do critério de melhor preço, já objeto do Decreto-lei n2

200.

E ainda que extrapolassem as disposiçes do Decreto-lei n2

200/67, nio restaria violado texto constitucional relativo a competn-

cia do Estado. Há de se entender que o Estado-membro edita referidas

normas no exercício de sua autonomia, garantida pela Lei Maior, e em
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atenço às peculiaridades e à sua realidade.

Se ha extrapolaço de cornpetncia, isso pede ser dito em ré~

iaço Iinio, 
já que a ingerncia na competncia dos Estados se faz

pela prpria lei Federal que estende as normas de licitaço aos Esta-

dos, matria típica de organizaço administrativa.

Aliás, vrios Estados que se sentiam ameaçados em sua autono

mia se insurgiram contra a referida lei federal.

De fato, em niatria administrativa, a Unido no pode tudo ré

guIar, como norma obrigatária, nos Estados. No é razovel submeter-se

ao Estado-membro, sem norma constitucional expressa, a esse tipo de in

gerencia nessa sua area.

Esta posiço largamente defendida pela doutrina.

A propósito registramos o entendimento de Raimundo Viana:

• . A concluso indeclinável e a de que compete aos Estados

e Municípios legislarem sobre licitaço, atendendo s suas

peculiaridades e convenincias, aos mesmos sendo inaplica-

veis, automaticamente, as regras legais da Unio" (uLicita

ço', in "Revista Forense", vol. 258, abril/maio/junho 1977).

Desta forma, o que na realidade parece ocorrer a incidn-

cia de vício na lei federal que determina a aplicaço aos Estados do

Decreto-lei 200167. no que trata de licitaço, a teor do art. 13 da

Carta Magna, urna vez que se impede, assim, que os Estados definam as

normas de licitação ligadas essencialmente sua Administraço, perpe-

trando-se uma invasão de competncia.

3.3- Compatibilidade da Legislaço Estadual que prev o aludido crit-

rio com o Art. gQ da Constituiço Federal

No se pode invocar o artigo 92, 1, da Constituiço Federal

para inibir as iniciativas dos EStados para fixação do mencionado cri-

tério.

Referido dispositivo previ:



"Art. 92 - À Unido, aos Estados, ao Distrito Federal, aos

territúrios e aos Municípios e vedado:

- criar distinção entre brasileiros ou preíerncias em fa-

vor de uma dessas pessoas de direito publico interno contra

outra".

Para o confronto com as legislações estaduais fixadoras da-

quelas diretrizes, necessrio analisar a prpria teleoloqia da referi-

da norma constitucional que pretende, na verdade, resguardar a unifor-

midade tributria.

O Ministro Aliomar Baleeiro, em seu livro 'Limitaçe Consti

tucionajs ao Poder de Tributar", pgs. 127/128, explana que a unidade

política do País, cuja manutenço e defesa se exige, sob juramento, do

Presidente da República, seria bem precria se o territúrio nacional

no representasse um todo do ponto de vista econmico. Explica que mui

to podem as origens histricas,as tradiçes, a língua, a religio, os

costumes, todos os valores morais e espirituais, mas o interesse econ

mico de que o País todo constitua o mercado interno comum, sem barrei -

ras de qualquer natureza para a produção domestica, e será sempre um

dos mais sálidos elos da unidade nacional. Para impedir o estorno do

interesse comum por medidas hostis, relativamente ao comrcio interes-

tadual, ou por imposiçes tributárias que ignorem o sentido da unidade

Política do País, a Constituição de 1946 adotou alguns princípios tri-

butrios, inclusive o da vedaço de discriminações tributrias de Esta

do, Distrito Federal e Municípios em razo de procedncia, entre bens

de qualquer natureza (art. 32).

Desta forma, unidade econ8mica do País e isonomia (art. 153,

§ 12) que explicam a razo do art. 92, 1, da atual Constituiço, is-

to , a isonomia em face do ius imperit do Estado em seu poder de tri

butar.

O aparecimento dos convnios entre os Secretrios da Fazenda

estaduais veio impedir a hegemonia de 5o Paulo, no início do constitu

cionalismo de 1967, quando aquele Estado impunha aos seus produtos a-

grícolas alíquotas menores de 1CM, fazendo-os concorrer vantajosamente
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com os preços praticados na comercia1izaço das mercadorias produzidas

pelos demais Estados, mesmo quando nos territorios destes se Fazia a

comerciaIizaço. Naquele caso, a arrecadação do 1CM pelo Estado alta-

mente industrializado permitia a este impor aliquotas menores para os

produtos agrícolas, de cuja arrecadação dependiam os Estados no indus

trializados.

Esse exemplo histúrico mostra, portanto, a razo de ser do

art. 99 da Constituiço, que exprime, com efeito, o princípio constitu

cional da uniformidade tributária.

As normas que acaso contenham disposiçes no sentido de eri-

gir, a critrio de julgamento, o fator recolhimento de tributo, de for

ma alguma, infringem a uniformidade tributaria, at porque no interfe

rem na fixaço de qualquer tributo. Por outro lado, ainda que se de-

fenda a regra contida no artigo 99, como corolrio do princípio da iso

nomia - o que no defendemos - podemos afirmar no importem tais re-

gras em quebra do referido princípio.

No nos parece correto dizer que a Constituiço proíbe trata

mento discrimjnatrio entre pessoas jurídicas quanto à licitação. O

preceito constitucional citado alude tio-somente "distinço entre

brasileiros", que devemos entender como pessoas fÍsicas, e no jurídi-

cas. A tanto equivale sustentar que, de outra forma, as normas de lici

taço no poderiam estabelecer condiçes que s sejam preenchidas por

empresas capazes de atender ao interesse público. E mais, seria por

exemplo discriminatúrio o Decreto-lei 200, quando prev dispensa de

licitaço no caso de envolver a operação concessionria de serviço pú-

blico ou, exclusivamente, pessoas de direito público interno ou entida

des sujeitas ao seu controle majoritrio?

Poder-se- o mesmo dizer da norma que prev tais exceçaes se

se levarem ao extremo rigor as regras do art. 99 e do art. 153 da Cone

tituiço Federal.

Tais normas no ferem de modo algum o art. 92, no impedem a

participação de concorrentes oriundos de qualquer unidade da federaço.

As normas estaduais apenas prevem que, no estabelecimento de crit-
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rios de julgamento, entre outros, se leve em conta recolhimento de tri

botos devidos ao Estado. Esse critrio de apreciaço do fator recolhi-

mento do tributo, a par de no ferir qualquer princípio constitucio-

nal, est inteiramente sintonizado com o objetivo maior da licitaço

que garantir Administração a proposta que possa realmente trazer

maior vantagem ao interesse público.

Ora, na legislaço da licitaço, a regra o menor preço, em

cuja formação devem ser levadas as compensaçes econmicas concretas

que se efetivam, como o embolso do 1CM. Assim, desde que correspondam

a menor dispndio para a Administração, devero, obviamente, ser consi

deradas as vantagens referentes a impostos incluídos nos preços, mxi-

me quanto ao recolhimento aos cofres do Estado.

Nesse caso, o Estado, como comprador, apenas adstrito a nor-

mas administrativas de bem comprar e no no exercfcio do seu poder cri

butrio, opta pela alternativa que lhe traz maior vantagem econmica

concreta, sem o intuito de, atravs do seu 'ius imperi1, discriminar

em detrimento da unidade econmica do País e da isonomia. No h.pois,

sequer possibilidade material de, pela disputa do preço mais favorá-

vel, que um dever inerente ao administrador público, ser ofendido o

indicado texto constitucional que se destina s atuaçes do Estado, em

seu poder de império, e no obtenço das melhores condiçes, como

comprador, em atividade de mera gesto.

O Prof. Hely Lopes Meirelles, em seu livro "Direito Adminis-

trativo pg. 275, participa desse entendimento, ao citar

parecer que elaborou, sustentando esta posiço.

A escolha da melhor proposta dever da Administraço e ser

levada em conta de acordo com o interesse do serviço pdblico. Seabra

Fagundes, manifestando-se a respeito, entende que nas concorrncias a

classificaço dos concorrentes" se d sempre em funço das vantagens

oferecidas pelos proponentes ( ... ) O princípio decorre, alis, da nato

reza mesma do instituto, que, na vantagem de melhores condiçGes para a

pessoa de direito ptblico encontra a sua razo de ser". (Parecer, de

21/06/50 - "Revista de Direito Administrativo", vol. 22, p. 370).
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Assim, no vislumbramos incompatibilidade em que se reconhe-

ça, mesmo paralelamente aos demais criterios como rendimento, preço

qualidade, etc., o do recolhimento do tributo como um dos fatores de

avaliação, j que a licitação pretende apurar, considerados todos os

fatores, a melhor resultante para a Administraço local, O fator do ré

colhimento de imposto no é pr—condiço para habilitaço e nem o úni-

co elemento decisivo, já que vrios outros so ponderados. ( apenas um

componente de preço.

Carlos Medeiros, em parecer sobre concorrncia pública publi

cado na R.D.A. 101/317, cita controvérsia judicial sobre matéria simi-

lar posta no TJ do RS:

"Para verificar qual a proposta mais barata e necessrio pon

derar todos os fatores que tenham influncia na fixaçio da

quantia a ser paga, pois a proposta mais barata aquela pe-

la qual o Estado pagar menos.

Se ele recebe imposto pelo fornecimento da mercadoria que e

objeto da concorrncia e, se deduzida a importncia desse im

posto da proposta, o Estado paga menos, indubitve1 que es

ta e a proposta mais barata". (No caso julgado, o imposto

computado era o de vendas e consignações (antecessor do

1CM)

"Nem vale o argumento de que dessa forma haveria desigualda-

de entre os concorrentes de nosso Estado e os de outros Esta

dos da Uníio pois o que deve ser considerado nas concorran-

cias é o interesse da pessoa de direito público" (Ac. de

18/08/58. In: Revista Forense, vol. 191, p. 218).

O Ministro Carlos Medeiros cita, na mesma oportunidade ain-

da, passagem do parecer de Manoel Gonçalves Ferreira, sobre a matéria,

onde defende a compatibilidade de tal cnitnio com o artigo 92, eis

que tem em conta o dispêndio efetivo do Estado:

Todavia, nio parece haver tratamento desigual em se ponderar,

como vantagem para o Estado, o recolhimento, aqui, do 1CM -
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eis que o dispndio efetivo do Estado no e igual no caso de

o recolhimento ser em São Paulo ou de o mesmo se fazer alhu-

res. Considerando-se tal fator como vantagem, no se está

discriminando entre brasileiros, apenas se est tomando em

conta a vantagem do Estado em despender menos, em termos

reais". ( 'oncorrnc i a Pública - Critério de Julgamento das

Propostas - Condiço Igualdade perante a Lei" - Parecer -

Carlos Medeiros Silva, RDA, 101/317.).

34- Preservaço da Isonomia

J foi dito, no se ofende o principio da isonomia. A propú-

sito, cabe ponderar a elementar liço segundo a qual a Constituiço as

segura tratamento igual para os iguais.

Ora, as legislaçes que prevem normas relativas ao recolhi-

mento do tributo apenas estabelecem critério de apreciaço de preço e

no condição especial: no distinguem iguais. Sobre o assunto, chama-

mos a atenção para a liço de Carlos Medeiros em seu parecer j cita-

do, no qual conclui que o pagamento do 1CM no pode ser considerado

condição "por lhe faltar os pressupostos bsicos" (evento futuro e in-

certo).

No parecer acima mencionado, Carlos Medeiros, comentando sem

tença judicial, com referncia à discriminaço em Favor de firmas pau-

listas, afirma:

"Assim acontece e o principio constitucional nio é contraria

do porque se dá o mesmo tratamento s pessoas que se encon-

tram na mesma situaçao.

A lei federal obriga os Estados quanto à incidncia do tribu

to e dispe sobre a sua arrecadaçio. À administração esta-

dual nio cabia, portanto, estabelecer outra forma de cobran-

ça a fim de colocar as firmas locais em igualdade tributária

em relaçio s sediadas em outros Estados da federaçio. As su

cessivas incidncias ocorrem por força das transferncias da

mercadoria e atinge a todas indiscriminadamente.

Mio h como falar-se, juridicamente, em desrespeito norma
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de igualdade que pressupõe situaçes idnticas com aplica-

çes díspares. No caso em exame a mesma regra se aplica em

todo o territorio nacional, sejam quais forem os seus desti-

natários.

Alias, a experincia mostra, conforme a informaço da censo-

lente, que Firma fluminense 
já 

venceu concorrncia aberta

pela mesma administraço paulista, a despeito do cmputo do

1CM na aferição do preço".

Por ultimo, ainda que se possa' dizer discriminatória a utili

zaço do fator recolhimento de tributo adotado pelas legislações mais

atualziadas, isso no implica, por si 5S, em quebra do princípio da

isonomia. Discriminar é separar, afastar, discernir, e a lei discri-

minatria por sua prpria natureza, na medida em que separa objeto se-

melhante do mundo sensível e faz incidir sobre ele efeitos jurídicos

determinados. Celso Ant6nio Bandeira de Mello, em exame perfunctSrio

conclui haver compatibilidade entre princípio da isonomia e discrimina

ço, considerada a ultima em duas etapas distintas:

"A primeira diz com o elemento tomado como fator de desigua-

laço. A segunda reporta-se correlaço existente entre fa-

tor erigido em critério de discriminaço e a disparidade es-

tabelecida no tratamento. Esclarecendo melhor: tem-se que in

vestigar, de um lado, aquilo que é erigido em critrio dis-

criminatório e, de outro lado, se há justificativa à vista

do traço desigualador adotado, atribuir o específico trata-

mento jurídico construído em função da desigualdade proclama

da. Exemplificando para aclarar: suponha-se hipottica lei

que permitisse aos funcionrios gordos afastamento remunera-

do para assistir congresso religioso e o vedasse aos magros.

No caricatural exemplo aventado, a gordura ou esbeltez o

elemento tomado como critrio de discrímen. Em exame perfunc

trio parecer que o vício de tal lei, perante a igualdade

constitucional, reside no elemento fctico (compleiço corpo

ral) adotado como critrio. Contudo, este no é em si mesmo-

como logo se ver - fator insusceptível de ser tomado como

fato deflagrador de efeitos jurídicos específicos. O que ter
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naria inadmissfvel a hipottica lei, seria a ausncia de cor

relação entre o elemento de discrímen e os efeitos jurídicos

atribuídos a ela. No Faz sentido algum Facultar aos obesos

Faltarem ao serviço para congresso religioso porque entre

uma coisa e outra no há qualquer nexo plausfvel. Todavia em

outra relaço, seria tolervel considerar a tipologia física

como elemento discriminatório. Assim, os que excedem certo

peso em relação altura no podem exercer, no serviço mili-

tar, certas funções que reclamem garbo e porte atlético.

Como a discriminaço de situaçes pela lei normal (por ser

esta mesma sua funço), indagaço correta a propósito do

problema da isonomia é o que no pode ser discriminado sem

ofensa ao princípio da igualdade? Ou seja, quando no é pos-

sfvel a lei desigualar situaçes? A proibiço de desequipara

çes encontra restriço efetiva muito menos no elemento eri-

gido como critério diferencial que no vínculo relacionador

do critrio assumido com a diferenciaço realizada" (Vanta-

gens Pessoais e Vantagens de in ''Revista do Direi

to P,blico, o9 18, out/dez/1971, p ágs. 1071115).

ll, pois, justificativa (o menor desembolso pelo poder públi

co) para, à vista do traço desigulador (recolhimento de tributo ao Es-

tado) ! a lei desigualar as situaçoes.

Neste sentido é sempre nova a liço de Aristáteles:

"A igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais

e igualmente os iguais''.

Tal princípio e bem explicitado por Lúcia Valle Figueiredo

"Na verdade, se a lei desiguala, se a sentença desiguala, a

desigualdade, ao contrrio do que pareça, deflui necessaria-

mente do principio constitucional de igualdade; a desigualda

de no repelida, o que se repele a desigualdade injusti-

ficada".

(Dispensa de Licitaço, pg. 18, 1980).
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Em relaço ao caso em análise, é profundamente esclarecedora

a lição de Francisco Campos. As diferenças existem e elas repercutem

no interesse público; a lei que as consagra no pode ser tida como dis

criminatoria, eis que a discriminaço já é um dado de fato, e a lei

apenas a reconhece:

"A lei no poderá discriminar seno quando haja fundadas ra-

zes de fato que indiquem a existncia de diferenças reais

Ora, onde a discriminaço já é um dado de Fato, a lei que ré

conhece a diferença para tratar cada caso de acordo com sua

natureza específica no esta, efetivamente, discriminando

Quando, porém, a lei discrimina peí^'oas, fatos, negácios ou

atos, entre os quais existe identidade ou igualdade-de-condi

çes gerais, por pertencerem a uma mesma classe, categoria

ou ordem, a lei est discriminando contra a proibição consti

tuc i onal

"A garantia das garantias, ou a garantia sem a qual a garan-

tia enunciada na Constituiçio constituiriam meras frivolida-

des que nio mereceriam que ninguém dotado de algum senso-co-

mum com elas se ocupasse, ainda que de passagem, e, precisa-

mente, o fato de que a lei nio poder discriminar entre mdi

víduos, circunstncias, ou estados de coisas, entre os quais

nio haja diferenças substanciais, quanto ao ponto que o le-

gislador tomou como objeto de regulamentação legal".

(Francisco Campos, 412, "Igualdade de Todos Perante a Lei"

in RDA - Vol. 20, out/dez/47 FGV)

4. CONCLUSÃO

Diante, pois, de todo o exposto no presente trabalho, apre-

sentamos ao V Congresso Brasileiro de Direito Administrativo a seguin-

te proposição:

( lícita a adoção, em lei estadual, do fator recolhimento

de tributos ao Estado como critrio de julgamento em licitaçio, desde

que tal se faça dentro dos limites da razoabilidade e da moralidade ad
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ministrativas, sem macular o princfpio constitucional de isonomia.
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