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AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE. 
SUPOSTO  VÍCIO  EM  LEI  ESTADUAL  FACE  À 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  INSTITUIÇÃO  DE  TRIBUTO 
NA LEI ESTADUAL N. 7.947/2006 EM DESACORDO COM O 
PRINCÍPIO  DA  ANTERIORIDADE  TRIBUTÁRIA, 
INSCRITO  NO  ARTIGO  150,  INC.  III,  ALÍNEA  “B”,  DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 
DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.  COMPETÊNCIA  DO  STF. 
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 105, I, “A”, DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL  E  102,  I,  “A”,  DA  LEX  MATER. 
IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CORTE 
SUPREMA. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA EXCLUÍDO 
DO  ROL  DE  LEGITIMADOS  DO  ART.  103,  DA  CF. 
APLICAÇÃO DOS ARTS. 4º, DA LEI N. 9.868/99 E 295, III, E 
267, I, DO CPC. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL.

-  Nos  termos  do  artigo  102,  I,  “a”,  da  Constituição  Federal, 
“Compete  ao  Supremo  Tribunal  Federal,  precipuamente,  a 
guarda  da  Constituição,  cabendo-lhe:  I  –  processar  e  julgar, 
originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de 
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal”. Por sua 
vez, segundo o artigo 105, I,  “a”, da Constituição da Paraíba, 
“Compete […] ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar: a) a 
representação e a ação direta de inconstitucionalidade de leis 
ou de atos normativos estaduais ou municipais em face dessa 
Constituição [...]”. Desse modo, incabível o processamento, no 
âmbito  desta  Corte,  da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
manejada contra Lei Estadual em face da Constituição Federal, 
por manifesta afronta à regra de competência do Colendo STF.

- Ainda que, via de regra, o reconhecimento da incompetência 
absoluta do Juízo não acarrete a extinção do feito sem resolução 



de mérito, mas sim a remessa dos autos ao Juízo competente, a 
solução  da  presente  causa  demanda posicionamento diverso, 
no  sentido  do  indeferimento  liminar  do  feito,  dado  que  a 
remessa dos autos ao órgão jurisdicional competente, qual seja 
o  Colendo  Supremo  Tribunal  Federal,  importaria  em  ofensa 
manifesta  e  irremediável  ao  rol  de  legitimados  inscrito  no 
artigo 103, da Constituição Federal de 1988, o qual não estende 
a legitimidade ativa ao Procurador-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de 
medida  cautelar  proposta  pelo  Procurador-Geral  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba 
objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 7.947/2006, que 
“concede benefícios  para  mutuários  do Programa Banco de Produção,  cria  taxas, 
serviços em razão do processamento da despesa pública e dá outras providências”, 
em face do mandamento inscrito no artigo 150, III, “b”, da Constituição Federal.

Para tanto, alega o polo autoral, em síntese, que o diploma legal 
estadual  objeto  da  demanda,  precisamente  em  seus  artigos  3º  e  7º,  ao  instituir  e 
regulamentar  o  tributo  estadual  consubstanciado  na  Taxa  de  Processamento  da 
Despesa Pública – TPDP e, ainda, fixar como termo inicial da vigência da lei a data da 
sua publicação, incorre em inequívoca afronta ao princípio da anterioridade tributária, 
consagrada no artigo 150, III, “b”, da Carta Constitucional em vigência.

Em razão disso, pugna pela concessão de medida cautelar para 
suspensão da vigência da Lei Estadual n. 7.947/2006, até o momento do julgamento 
definitivo da ação, o que faz ao asseverar o fumus boni iuris materializado na relevância 
dos fundamentos jurídicos invocados, bem como o  periculum in mora  em redor dos 
graves riscos à ordem jurídica objetiva, tendo em vista que “a cobrança tributária, ao 
ferir  o  princípio  constitucional  da  anterioridade  importaria,  irrefutavelmente,  em 
danos irreparáveis ou de difícil reparação ao erário”.

É o relatório que se revela essencial.

DECIDO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
em disceptação, urge adiantar que a ação direta de inconstitucionalidade sub examine  
merece ser liminarmente indeferida, tendo em consideração a incompetência absoluta 
do Tribunal de Justiça e a consequente impossibilidade de remessa dos presentes autos 
ao Juízo competente, dada a ilegitimidade ativa do Procurador-Geral de Justiça para 
propositura do controle concentrado de inconstitucionalidade no âmbito do STF.

A  esse  respeito,  afigura-se  fundamental  salientar  que  a  via 



declaratória  de  inconstitucionalidade ora  manejada  transita  em redor  das  supostas 
afrontas causadas pela Lei Estadual de n. 7.947/2006, ao instituir tributo estadual e 
prever a vigência imediata da respectiva norma, a preceito constitucional consignado 
no artigo 150, III, “b”, da Constituição da República Federativa do Brasil, consagrador 
do  Princípio  da  Anterioridade  ou  Anualidade  Tributárias,  segundo  o  qual,  “sem 
prejuízo de outras  garantias  asseguradas ao contribuinte,  é  vedado à  União,  aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos no mesmo exercício 
financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”.

À luz de tal raciocínio, exsurge que a lide em deslinde transita em 
redor  da  declaração  de  inconstitucionalidade  de  uma  lei  estadual  em  face  de 
parâmetro instrumentalizado na Constituição Federal,  o que é,  nos termos do mais 
objetivo mandamento constitucional, de competência absoluta do Colendo Supremo 
Tribunal Federal, segundo preceitua o artigo 102, I, “a”, da Carta Magna, in verbis:

Constituição Federal, Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal 
Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

a)  a  ação  direta  de  inconstitucionalidade  de  lei  ou  ato 
normativo  federal  ou  estadual  e  a  ação  declaratória  de 
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;

Reforçando o entendimento em testilha, faz-se mister asseverar 
que a competência desta Corte Estadual de Justiça apenas se configura, em sede de 
controle  abstrato  de  constitucionalidade,  nas  hipóteses  em  que  se  discute  a 
compatibilidade de uma lei estadual ou municipal em face, única e exclusivamente, da 
respectiva Constituição  Estadual  e,  jamais,  da  Lei  Fundamental  Federal,  consoante 
preceitua o artigo 105, I, “a”, da Constituição Paraibana em vigência, infra:

Constituição Estadual, Art. 105. Compete ainda ao Tribunal de 
Justiça:

I – processar e julgar:

a) a representação e a ação direta de inconstitucionalidade de 
leis  ou de atos  normativos  estaduais  ou municipais  em face 
dessa Constituição [...]

Destarte, não subsiste qualquer dúvida acerca da incompetência 
absoluta deste Tribunal de Justiça para processamento e julgamento de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade que tem por parâmetro norma da Constituição Federal, como se 
verifica in casu, sendo, pois, da alçada de apreciação da Suprema Corte.

Ocorre que,  ainda que,  via de regra,  a  incompetência absoluta 
ocasione  a  remessa  dos  autos  ao  Juízo  competente,  e  não a  extinção do feito  sem 



resolução de  mérito,  a  solução  adequada ao  presente  feito  não é  outra  que não o 
indeferimento  liminar  da  exordial,  com  a  consequente  extinção  do  processo  sem 
resolução de mérito, notadamente porque a remessa dos autos ao Supremo Tribunal 
Federal importaria em elastecimento indevido da  actio,  dado não ser o Procurador-
Geral de Justiça legitimado à propositura da ADI perante o STF, por ausência de sua 
previsão no rol exaustivo de legitimados dos incisos do art. 103, da Lex Mater, abaixo:

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e 
a ação declaratória de constitucionalidade:

 I - o Presidente da República;

II - a Mesa do Senado Federal;

III - a Mesa da Câmara dos Deputados;

IV a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa 
do Distrito Federal;

V o Governador de Estado ou do Distrito Federal;

VI - o Procurador-Geral da República;

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VIII  -  partido  político  com  representação  no  Congresso 
Nacional;

IX  -  confederação  sindical  ou  entidade  de  classe  de  âmbito 
nacional.

Em razão de tais considerações, com fulcro nos artigos 4º, da lei 
n. 9.868/99 e 295, inciso III, e 267, I, do CPC,  indefiro a exordial da ação direta de 
inconstitucionalidade ora manejada, em razão da incompetência absoluta desta Corte 
e da impossibilidade de remessa dos autos ao Colendo Supremo Tribunal Federal.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 30 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


