
Supremo dá primeiro aval à lei paulista dos outdoors  
Felipe Frisch 
 
O Supremo Tribunal Federal (STF) entrou na briga entre empresas de publicidade exterior que 
atuam no município de São Paulo e a prefeitura paulistana. O primeiro passo dado pela corte 
foi favorável à Lei municipal nº 14.223, de 2006, que proíbe anúncios em vias públicas e 
regula e limita os tamanhos dos letreiros e demais anúncios indicativos, como totens, de 
estabelecimentos comerciais.   
 
A decisão monocrática do presidente em exercício da corte, ministro Gilmar Mendes, 
despachada na terça-feira e divulgada na sexta, foi pela suspensão de uma liminar dada pela 
Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) favorável ao Sindicato das 
Empresas de Publicidade Exterior do Estado de São Paulo (Sepex). A lei do Programa Cidade 
Limpa exigia a retirada dos anúncios até 31 de dezembro de 2006. Mas a liminar a favor do 
Sepex garantia a prorrogação do prazo até 31 de março, data que o Decreto nº 47.950, de 
dezembro, deu para a adequação dos anúncios indicativos. A decisão do Supremo chama a 
atenção de advogados por ter sido às vésperas de se encerrar o efeito da liminar, e pode ter 
servido para marcar a posição da corte sobre o tema.   
 
O advogado Itamar de Carvalho Júnior, do Correia da Silva Advogados, que representa a 
Associação Brasileira de Franchising (ABF) no caso dos letreiros de franquias, pondera que o 
ministro não tratou do mérito ou da constitucionalidade da lei. A decisão se limitou a questões 
processuais, como a impossibilidade de se entrar com recurso extraordinário contra decisão 
liminar do TJ, avalia o advogado. De fato, Gilmar Mendes evocou a Súmula nº 735 do 
Supremo, que diz que "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere liminar". Ou 
seja, o recurso só seria válido em decisões de mérito, sobre a ação em si, para evitar a 
insegurança jurídica.   
 
Mas o procurador-geral do município, Celso Augusto Coccaro Filho, considera a decisão uma 
vitória que dificilmente será alterada em um provável agravo ao pleno do Supremo, que reúne 
todos os ministros da corte, devido ao fundamento constitucional da decisão. Para ele, o 
ministro fez valer o princípio da isonomia, já que decisões isoladas inviabilizariam a 
fiscalização, que fica sem saber quais empresas estão protegidas por liminar e quais não 
estão, como disse Mendes na decisão. Além disso, a decisão pode ser usada como precedente 
nos casos que ainda tramitam no TJSP.   
 
O advogado Edemilson Wirthmann Vicente, que defende shoppings da capital paulista, prevê 
que agora terá início uma nova fase da disputa: a de ações indenizatórias contra a prefeitura, 
inclusive pelas taxas de fiscalização pagas por períodos não usufruídos.   
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