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RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
AUTOR : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador-   

   Geral
REQUERIDO : Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba,        

  representado por seu Presidente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
ESTADUAL  Nº  10.376/14.  PARCELAMENTO  DO 
IPVA  (IMPOSTO  SOBRE  A  PROPRIEDADE  DE 
VEÍCULOS  AUTOMOTORES).  INICIATIVA  DE 
DEPUTADO  ESTADUAL.  VETO  DO  PODER 
EXECUTIVO.  NORMA  EDITADA  E  PUBLICADA 
PELA  ASSEMBLEIA  LEGISLATIVA.  APARENTE 
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS 
PODERES  E  DA RESERVA LEGAL.  PRESENÇA 
DOS  REQUISITOS  DO  ART.  204,  §  5º,  DO 
REGIMENTO  INTERNO  DO  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA DA PARAÍBA. SUSPENSÃO LIMINAR DA 
VIGÊNCIA  DOS  DISPOSITIVOS  IMPUGNADOS. 
DEFERIMENTO

- Diante da plausibilidade inequívoca dos argumentos 
expostos  pelo  Requerente,  dos  evidentes  riscos  e 
prováveis  repercussões  econômicas  e  sociais 
negativas  que  poderão  advir,  bem  como,  da 
relevância  da  questão  constitucional  envolvida, 
sugerindo a ocorrência de violação material e formal 
ao processo legislativo, possível a suspensão liminar 
dos efeitos  dos dispositivos  impugnados,  conforme 
dispõe o art. 204, § 5º, do RITJPB.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, 
por unanimidade, em DEFERIR A LIMINAR  requerida, nos termos do voto do 
Relator e da certidão de julgamento de fl. 

RELATÓRIO
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O  Estado  da  Paraíba  propôs  a  presente  Ação  Direta  de 

Inconstitucionalidade,  com  pedido  Liminar,  em  face  da  Lei  Estadual  nº 

10.376/14.

Aduziu  que  a  norma  atacada  foi  proposta  por  iniciativa  do 

Deputado  Vituriano  de  Abreu,  sendo  vetada  pelo  Executivo  Estadual  em 

03.07.2014.  Afirmou  que  o  referido  veto  não  foi  mantido  pela  Assembleia 

Legislativa, resultando na aprovação final do texto publicado em 23.12.2014

Alegou que a referida norma padece de vício de 

inconstitucionalidade, pois  ao  instituir  sistema  especial  do  IPVA  (Imposto 

Estadual  sobre  a  Propriedade  de  Veículos  Automotores),  permitindo  o 

pagamento parcelado do referido tributo, com a possibilidade de concessão de 

desconto  a  ser  definido  para  as  hipóteses  de  quitação  à  vista,  invadiu a 

competência privativa do Poder Executivo de legislar sobre a matéria, violando 

o art.  6º,  § 6º,  IV,  art.  86,  VI,  XIII,  XVII,  art.  158 e art.  167, § 1,  todos da 

Constituição Estadual da Paraíba.

Destacou  que  é  prerrogativa  exclusiva  do  Governador  do 

Estado propor leis orçamentárias e, no que diz respeito à concessão de favores 

fiscais, que de qualquer modo importem em renúncia fiscal de receita, seria 

necessário observar o postulado da reserva legal, atentando-se para o impacto 

financeiro dessas benesses sobre as receitas estaduais. 

O Requerente assegurou que os dispositivos constantes da Lei 

atacada ofendem a separação de poderes na medida em que excedem das 

funções do Legislativo e usurpam as do Executivo, implicando em ingerência 

no funcionamento da Administração. 

Alertou  que  o  art.  2º  da  Lei  nº  10.376  não  permite, 

expressamente, o parcelamento do imposto em períodos menores ou maiores 

de tempo, fixando como única alternativa a adoção de 10 (dez) prestações, 

situação  que  pode  engessar  a  máquina  administrativa  e  prejudicar  os 

contribuintes.  Ponderou  que  a  citada  lei  não  estabeleceu  o  percentual  de 

desconto  para  o  pagamento  à  vista,  situação  vedada  pelo  ordenamento 

jurídico,  eis que o Poder Executivo não tem autorização constitucional  para 
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conceder remissão parcial de crédito tributário por ato infralegal.

Por fim, o Estado da Paraíba contestou a norma contida no art. 

5º da Lei Estadual nº 10.376, tendo em vista que ao obrigar a regulamentação 

da matéria em 90 (noventa) dias, a referida lei revestiu-se de ordem dada para 

o Executivo exercer uma competência constitucional em data certa, violando, o 

princípio constitucional da separação dos poderes. 

Em razão disso, pugnou, liminarmente, pela suspensão da 

eficácia da Lei Estadual nº 10.376, de 23 de dezembro de 2014, alegando que 

a norma tem, de imediato, aptidão para afetar as finanças estaduais. No mérito, 

pela declaração de inconstitucionalidade da referida norma, por violar a 

Constituição do Estado da Paraíba (fls. 02/10). 

Juntou documentos de fls. 11/12.

É o relatório.

VOTO

Compulsando  os  autos,  percebo  que  a  presente  ação  foi 

ajuizada pelo Estado da Paraíba, visando a declaração de inconstitucionalidade 

da Lei Estadual nº 10.376/14, que dispôs sobre o parcelamento do pagamento 

referente ao Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor – IPVA.

O Requerente alegou que a referida norma é flagrantemente 

inconstitucional, pois, ao disciplinar sobre a forma de pagamento do IPVA, a 

Assembleia Legislativa invadiu competência do Poder Executivo de propor leis 

orçamentárias e dispor sobre remissão de crédito tributário, impondo ao Estado 

da Paraíba,  sem o necessário planejamento de normas orçamentárias e da 

estrutura da Administração, a obrigação de efetuar não só o parcelamento, mas 

também, desconto para a quitação antecipada do referido tributo. 

Art.  1º.  Fica  instituído,  no  Estado  da  Paraíba,  o 
parcelamento do pagamento referente ao Imposto sobre 
a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA. 
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Art. 2º. O pagamento do valor do IPVA poderá ser feito 
pelo  contribuinte,  durante  cada  exercício,  em  (dez) 
parcelas  mensais,  de  igual  valor,  e  sem  quaisquer 
acréscimos.

Parágrafo único. O pagamento da parcelas realizado fora 
sua data de vencimento será acrescido de multa e juros, 
de acordo com os índices fixados pelo Poder Executivo.

Art. 3º. Será contemplado com desconto, cujo percentual 
será fixado pelo Poder Executivo, o contribuinte que optar 
pelo pagamento à vista e em sua totalidade, a realizar-se 
no mês de fevereiro de cada ano.

Art. 4º. Todas as despesas decorrentes desta Lei correrão 
por  conta  das  dotações  orçamentárias  próprias, 
suplementadas, se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigo na data da sua publicação e 
será  regulamentada  pelo  Executivo  no  prazo  de  90 
(noventa) dias. 

Pois bem. A suspensão liminar do vigorante ato impugnado, 

nos termos do art. 204, § 5º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de 

Justiça, somente pode ser concedida quando restar claro que a sua vigência 

acarretará graves transtornos, com lesão de difícil reparação.

Art. 204. Feito o registro e a distribuição, conforme o 
previsto neste Regimento, o relator sorteado pedirá 
informações à autoridade da qual tiver emanado o 
ato, bem como à Câmara Municipal ou à Assembléia 
Legislativa, se for o caso.

§ 5º. A suspensão liminar da vigência do ato 
impugnado opera ex nunc, e só deve ser concedida 
quando, à evidência, sua vigência acarretar graves 
transtornos, com lesão de difícil reparação.

Nesse  sentido,  malgrado  a  Lei  Estadual  nº  10.376/14,  à 

primeira vista,  pareça ser  benéfica para os contribuintes,  fazendo a análise 

sumária  que  o  momento  requer,  tenho  como  relevantes  os  argumentos 

expostos  pelo  Estado  da  Paraíba  de  que  a  norma  atacada  invade  a 

competência do Poder Executivo para tratar sobre matéria de renúncia fiscal, 

impondo, além do mais, prazo para que a Administração Estadual regulamente 

o valor dos descontos, multas e os índice de juros por meio de ato infralegal, 

em aparente descumprimento do princípio da legalidade tributária.
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Por outro lado, vislumbro a possibilidade de dano irreparável e 

permanente  não só  para  as  receitas  do Estado da Paraíba,  como para  os 

próprios contribuintes, pois, inegavelmente, alterará a forma de arrecadação do 

IPVA e o próprio calendário de licenciamento dos veículos, quando ainda se 

contesta a constitucionalidade de sua vigência.

O art. 27 da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, por sua 

vez, assim dispõe:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato  
normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica  
ou de excepcional interesse social,  poderá o Supremo 
Tribunal  Federal,  por  maioria  de  dois  terços  de  seus  
membros,  restringir  os  efeitos  daquela  declaração  ou  
decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito  
em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Isso posto, diante da plausibilidade inequívoca dos argumentos 

expostos  pela  Requerente,  dos  evidentes  riscos  e  prováveis  repercussões 

econômicas  e  sociais  negativas  que  poderão  advir  com  a  manutenção  da 

eficácia do ato impugnado, bem como, da relevância da questão constitucional 

envolvida, sugerindo a ocorrência de violação material e formal ao processo 

legislativo  e,  ainda,  do  pouco  tempo  de  vigência  da  norma  ora  atacada, 

entendo que a suspensão do ato questionado deve retroagir a data em que a 

Assembleia Legislativa promulgou a Lei nº 10.376/14.

Por tais razões, presentes o “fumus boni juris” e o “periculum in 

mora”, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR, com efeitos “ex tunc”, para determinar a 

imediata suspensão da eficácia da Lei Estadual  nº 10.376/2014, desde a data 

de sua publicação até  o  julgamento  do mérito  da  presente  Ação Direta  de 

Inconstitucionalidade.

Determino a notificação da Assembleia Legislativa do Estado 

da Paraíba, na pessoa do seu Presidente, para que preste as informações que 

entender necessárias no prazo de 30 (trinta) dias(RITJPB, art. 204, § 2°). 

Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça 

(art. 205 do RITJPB).
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É o voto.
Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor 

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque  -  Presidente.  Relator: 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos. Participaram 
ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  José 
Aurélio da Cruz, Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Luiz Sílvio Ramalho Júnior,  
Abraham Lincoln da Cunha Ramos,  Joás de Brito Pereira Filho, Arnóbio Alves 
Teodósio (Corregedor-Geral de Justiça), Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, 
João Benedito da Silva, João Alves da Silva, Frederido Martinho da Nóbrega 
Coutinho, José Ricardo Porto (Vice-Presidente), Carlos Martins Beltrão Filho e 
Maria  das Graças Morais  Guedes.  Impedido o  Excelentíssimo Senhor  Des. 
Márcio Murilo da Cunha Ramos. Impedidos, ainda, os Exmos. Srs. Drs. João 
Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá 
e Benevides) e Miguel de Brito Lyra Filho (Juiz convocado para substituir  a 
Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda  Ferreira).  Ausente, 
justificadamente,  a  Exma.  Sra.  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes 
Bezerra Cavalcanti.

  
Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  José 

Raimundo de Lima, Subprocurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonsêca Xavier 
de Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no 
dia 11 de fevereiro de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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