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CONSTITUCIONAL  –  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade – Pedido de liminar –
Negado – Projeto de lei – Não publicação
das  normas  legais  –  Carência  da  ação  –
Aplicabilidade  do  art.  267,  VI,  CPC-
Extinção sem resolução de mérito.

− A ação direta de inconstitucionalidade é
instrumento  de  controle  direto  da
constitucionalidade  das  leis  e  atos
normativos,  exercido  perante  o  STF,  se a
inconstitucionalidade  é  em  face  da
Constituição  Federal  e  nos  Tribunais  de
Justiça,  se  a  arguição  é  em  face  de
Constituição Estadual, porém, só se discute
ato  juridicamente  existente,  o  que  não
chega  a  se  constituir  na  hipótese  deste
processo. Assim não sendo, não há como
prosperar a representação

− Projetos  de  leis  que  não  cumpriram
integralmente  a  tramitação  formal,
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mormente  no  que  se  refere  ao  processo
legislativo,  não  se  transformam  em  leis,
ainda  mais  se  ferirem  o  princípio
constitucional  da  publicidade,  através  de
suas divulgações  na forma prevista  na lei
orgânica do município, levando-se à certeza
de suas existências no mundo jurídico.

V I S T O S  E T C.

Trata-se  de  ação  direta  de
inconstitucionalidade,  com  pedido  de  liminar,  requerida  pela  Prefeita  do
Município  de  Juazeirinho,  em  face  da  Câmara  de  Vereadores  do  mesmo
município, visando à suspensão da eficácia das 04 (quatro) leis que diz terem
sido aprovadas pela Câmara Municipal, mas que não foram publicadas.

Aduz  que  as  mencionadas  normas
padecem de vício formal, por não haver convocação de todos os vereadores
do  município  para  comparecerem  à  sessão  extraordinária  na  qual  foram
votadas,  sem que  estivessem presentes  as  razões  de  interesse  público  a
justificar a convocação; que não houve o cumprimento do Regimento Interno
da Câmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das comissões de
constituição  e  justiça,  de  finanças  e  de  orçamento,  e,  ademais,  que  o
processo legislativo não se cumpriu, eis que não foram publicadas as leis.

Alega,  por  fim,  que  as  leis  que  fixam  o
menor  salário  a  ser  percebido  pelos  servidores  públicos  municipais  de
Juazeirinho  em  R$809,94  (oitocentos  e  nove  reais  e  noventa  e  quatro
centavos),  ou seja,  o salário mínimo nacional  acrescido de 20% (vinte por
cento), e a lei que autoriza o Município de Juazeirinho a parcelar débitos de
contribuição  previdenciária  para  com  o  Instituto  Municipal  de  Seguridade
Social  padecem  de  vícios  de  inconstitucionalidade  material,  por  não
observarem os dispositivos do art.  169,  da Constituição Federal  e 173,  da
Constituição  do  Estado  da  Paraíba,  no  que  se  refere  à  disponibilidade
financeira  e  às  previsões  na  legislação  orçamentária  anual,  e  na  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Pediu a concessão de medida liminar para
suspender a eficácia da lei  que fixa o menor salário a ser percebido pelos
servidores públicos municipais e da que autoriza o município a parcelar os
débitos  de  contribuição  previdenciária  para  com  o  Instituto  Municipal  de
Seguridade Social.
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No  mérito,  pleiteia  que  sejam  declaradas

inconstitucionais  todas  as  04  (quatro)  normas  mencionadas,  que  foram
votadas na última sessão extraordinária  do ano de 2012,  pela  Câmara  de
Vereadores do Município de Juazeirinho.

Em  pedido  suplementar  de  fls.  168/170,
requereu  que  fosse  determinado  à  Câmara  de  Vereadores  que  fizesse
publicar as leis em referência.

É o relatório.

Requisito  essencial  para  que  o  Judiciário
possa enfrentar a lide posta a seu julgamento, proferindo decisão definitiva, é
a presença dos pressupostos processuais e condições da ação, sem os quais
o  processo  não  se  formará  ou  não  se  desenvolverá  regularmente,  e,  da
mesma forma, não terá o seu mérito analisado.

No  dizer  de  HUMBERTO  THEODORO
JÚNIOR, ”...tantos os pressupostos processuais, como as condições da ação
são  exigências  ou  requisitos  preliminares,  cuja  inobservância  impede  o
magistrado de ter acesso ao julgamento do mérito”.1

No sistema processual pátrio, apresentam-
se  03  (três)  condições  da  ação,  entre  as  quais  desponta  a  legitimidade,
consubstanciada  na  titularidade  ativa  ou  passiva  da  relação  processual.
Tamanha é a relevância de sua presença que a própria Lei Processual Civil
impõe a extinção processual  sem apreciação do mérito  quando,  não só a
legitimidade,  mas  qualquer  outra  condição  da  ação se  mostre  ausente  no
decorrer da marcha processual. É o que se nota do art. 267 do citado diploma
legal:

“Art.  267 – Extingue-se o processo, sem julgamento do
mérito:
(...)
VI – quando não ocorrer qualquer das condições da ação,
como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e
o interesse processual”.

No  campo  das  ações  que  discutem  a
constitucionalidade de leis e atos normativos, pela via de ação direta, a nossa
Carta Magna adotou condições específicas para a sua admissibilidade. 

1 In Humberto Teodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 33ª ed. Forense, p. 47
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É  cediço  que  projetos  de  leis  que  não

cumpriram integralmente a tramitação formal, mormente no que se refere ao
processo legislativo,  não se transformam em leis,  ainda mais  se ferirem o
princípio constitucional da publicidade, através de suas divulgações no órgão
oficial  de  imprensa  ou  na  forma  prevista  na  Lei  Orgânica  do  Município,
levando-se à certeza de suas existências no mundo jurídico

Consoante  o  disposto  no  art.  37,  da
Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios
obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,
publicidade e eficiência. Dentre tais princípios, destaca-se, no que se refere à
edição de normas legais por parte dos entes públicos, o da publicidade, eis
que é a forma mais eficiente de ciência dos atos públicos para que o cidadão
possa  exercer  seus  direitos  perante  a  Administração  ou  mesmo para  que
possa  controlar  a  atividade  administrativa  através  dos  meios  que  lhe  são
disponíveis.

Com esse objetivo, a Lei de Introdução ao
Código Civil Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 04/08/1942) é imperativa no
sentido  de  determinar  que  as  leis  somente  entram  em  vigor  depois  de
publicadas. 

Por outro lado, a Carta Magna, no art. 84,
IV,  fortalecendo  o  princípio  da  publicidade  das  leis  federais,  determina  ao
Chefe  do  Poder  Executivo  que  publique  as  leis  promulgadas,  como  se
observa:

“Art.  84.  Compete  privativamente  ao  Presidente  da
República:

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição;

IV -  sancionar,  promulgar  e  fazer  publicar  as  leis,
bem como expedir decretos e regulamentos para sua
fiel execução;”

Em  simetria  com  a  Carta  Magna,  a
Constituição do Estado da Paraíba, no art. Art. 22, § 8º, II, dispõe:

“Art. 22: O Prefeito é o chefe do governo municipal. 

§ 8º Compete ao Prefeito, além de outras atribuições que
lhe forem conferidas em lei: 
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II  -  apresentar  à  Câmara  Municipal  projetos  de  lei,
sancionar, promulgar, sem prejuízo da competência do
Presidente  da  Câmara,  e  fazer  publicar  as  leis, bem
assim  expedir  decretos  e  regulamentos  para  sua  fiel
execução;” 

O processo legislativo está consubstanciado
nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Nele não há referência expressa à
publicação, eis que a matéria foi remetida para o art. 84, V, ao definir entre as
competências do Presidente da República o dever de publicar as leis e às
demais autoridades incumbidas da promulgação dos atos legislativo, onde se
pode identificar, com maior clareza o princípio constitucional da publicidade
incidindo sobre os atos legislativos, o qual, em cotejo com o teor do art. 37,
“caput”,  da  Carta  Magna,  fundamenta  e  fortalece  a  imperatividade  da
publicação já sacramentada na no art. 1º da Lei de Introdução ao código civil
Brasileiro – Decreto-Lei nº 4.657, de 04.9.1942. 

Como se  vê,  a  Constituição  da  República
proclama o princípio da publicidade das leis de modo expresso. Ademais, no
art. 5º, incisos XIV e XXXIII, restaram garantidos, respectivamente, o acesso à
informação e o direito de obtenção de informações de interesse particular e
geral  perante  os  órgãos  públicos,  como  forma  de  cristalizar  o  princípio
democrático,  que  confere  certeza  às  condutas  estatais  e  segurança  aos
direitos individuais e políticos dos cidadãos.

A publicação dos atos normativos é, assim,
condição de sua eficácia e a finalidade dessa publicação é tornar exigível seu
cumprimento,  obrigatória  a  sua  observância,  presumindo-se,
inarredavelmente,  que  todos  os  conhecem  e  que  deles  não  poderão  se
escusar sob a alegação de ignorância (ignorantia legis neminem excusat).

Ainda  sobre  a  matéria,  não  é  demais
observar  que  a Alguns  autores,  como o  constitucionalista  José Afonso  da
Silva, vêm na publicação simples fato ou mera operação material,  além de
considerá-la  como  dever  do  poder  público  e  elemento  integrante  da
promulgação, como se observa:

“A publicação constitui tão-só um instrumento pelo qual
se  transmite  a  promulgação  (que  concebemos  como
comunicação  da  feitura  da  lei  e  do  seu  conteúdo)  aos
destinatários da lei. É meio pelo qual se notifica a estes o
ato  promulgatório.  Por  isso  é  que  dissemos  que  a
publicação  integra  a  promulgação,  como  um  de  seus
elementos  instrumentais  ...  Há,  portanto,  obrigação  de
publicar  decorrente  da  obrigação  de  promulgar.  A
autoridade  que  emitir  o  ato  de  promulgação  tem  que
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providenciar  imediata  publicação”  (In:  “Princípios  do
processo de formação das leis no Direito Constitucional”.
São Paulo, 1964, p. 226-229).

Depreendem-se  dos  autos  que  as  leis
atacadas  pela  requerente  ainda  não  foram  publicadas,  ou  seja,  não  se
cumpriu o processo legislativo, onde inicia-se com a remessa do projeto pelo
Chefe  do  Poder  Executivo,  seguindo-se  da  discussão  e  aprovação  pela
Câmara Municipal e, finalmente, com a sansão, numeração e publicação por
parte co Chefe do Executivo local. 

A ADI é instrumento de controle  direto da
constitucionalidade das leis e atos normativos, exercido perante o STF, se a
inconstitucionalidade é em face da Constituição Federal e nos Tribunais de
Justiça,  se  a  arguição  é  em face  de  Constituição  Estadual,  porém,  só  se
discute  ato  juridicamente  existente,  o  que  não  chega  a  se  constituir  na
hipótese  deste  processo,  não  cabendo  ao  Poder  Judiciário  determinar  a
publicação de leis. Assim não sendo, não há como prosperar a representação.

Por todas essas razões,  extingue-se,  sem
resolução meritória, a ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art.
267, inc.VI, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 19 de dezembro de 2016.

         Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
                               Relator
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