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CONSTITUCIONAL.  Ação  Declaratória  de
Inconstitucionalidade. Lei Estadual nº 5.127, de 27 de
janeiro  de  1989.  Parâmetro.  Constituição  Estadual.
Norma pré-constitucional. Inadmissibilidade. Condição da
ação. Falta de interesse processual. Inadequação da via
eleita.  Extinção do processo sem julgamento de mérito.

- O controle abstrato de constitucionalidade destina-se,
fundamentalmente, à aferição da constitucionalidade de
normas  pós-constitucionais,  não  se  admitindo  ação
direta de inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo
anterior à Constituição vigente, por tratar-se de hipótese
de não recepção;

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos,  em
que são partes as acima identificadas.

ACORDA o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, à unanimidade, em julgar extinto o processo sem julgamento de
mérito, nos termos do voto do Relator e em desarmonia com o  parecer da
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Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  (ADI)
proposta pelo Procurador-Geral de Justiça (PGJ) em face de dispositivos da Lei
Estadual  n°  5.127,  de  27  de  janeiro  de  1989,  que  instituiu  as  Taxas  de
Fiscalização e de Utilização de Serviços Públicos e dá outras providências.

Sustenta  que  o  Estado  da  Paraíba,  a  pretexto  de  estar
exercendo  poder  de  fiscalização  ou  prestação  de  um  serviço  público,  está
cobrando a quantia equivalente a 0,30 UFR/PB a título de taxa pela emissão de
certidões  de  antecedentes  criminais,  tudo  nos  termos  do  disposto  no  item
3.01.04 da Tabela A, que segue anexa à Lei Estadual n° 5.127/89.

Afirma que a cobrança viola diretamente o  disposto nos
artigos 5o, XXXIV, b da Constituição Federal, assim como a norma do artigo 3o,
§2° da Constituição do Estado da Paraíba, dispositivos estes que asseguram ao
cidadão, o direito fundamental à isenção do pagamento de taxas pela obtenção
de certidões em repartições públicas.

Ao final, pugna pela declaração de inconstitucionalidade da
Lei Estadual mencionada, por afronta às Constituições Federal e Estadual.

Foram notificados o Governador do Estado, o Presidente da
Assembleia  Legislativa  e  o  Procurador-Geral  do  Estado,  que apresentaram
suas manifestações respectivamente às fls. 48/60, 73 e 62/71.

O  Excelentíssimo  Governador  e  a  Procuradoria-Geral  do
Estado  apresentaram  manifestações  praticamente  idênticas,  ressalvada
apenas a  preliminar  de  justificação de  legitimidade do Procurador-Geral  do
Estado para apresentar as informações por parte do Governador.

Alegam,  em  síntese,  que  a  norma  impugnada  é
constitucionalmente adequada na medida em que a taxa pela  emissão de
certidão de antecedentes criminais tem como fato gerador "o exercício do poder
de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e
divisível, prestado ao contribuinte na forma do art. 2o, da Lei estadual impugnada".
A taxa cobrada, portanto, seria fruto do serviço público realizado pelo Estado,
para a emissão das certidões de antecedentes criminais.

No  mais,  alega  que  a  própria  Constituição  Federal
restringiria o sentido da expressão "certidões", contida em seu artigo 5o, XXXIV, b,
de  modo  a  não  se  poder  extrair  daquela  norma,  a  abrangência  geral
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pretendida pelo autor.

O  Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Assembleia
Legislativa apresentou manifestação limitando-se a informar que a Lei Estadual
impugnada cumpriu todas as formalidades do processo legislativo.

Ouvida, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em plenário,
nos termos do art. 10 do CPC, sobre a extinção do processo sem resolução
de mérito, por faltar interesse processual, esta opinou favoravelmente. 

É o relatório.

VOTO  -  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior
(Relator).

A ADI deve ser extinta sem julgamento de mérito.

Infere-se  da  narrativa  exposta  que  a  pretensão  deduzida
refere-se à obtenção da declaração de inconstitucionalidade do item 3.01.04, da
tabela A, que segue anexa à Lei Estadual n. 5.127/89, a qual autoriza o Estado
da Paraíba a  cobrar uma taxa, no valor de 0,30 UFR/PB, pela emissão de
certidões de antecedentes criminais.

O Requerente traz como parâmetro para a declaração de
inconstitucionalidade a Constituição Estadual, em seu art. 3º, §2°, bem como
a Constituição Federal, em seu art.5o, XXXIV, b.

CE

Art. 3º O Estado e os Municípios asseguram, em seus
territórios  e  no  limite  de  suas  competências,  a
plenitude  e  inviolabilidade  dos  direitos  e  garantias
fundamentais que a Constituição Federal reconhece e
confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País, bem como outros quaisquer decorrentes do
regime e dos princípios adotados. 
 
§  2º  Independe  do  pagamento  de  taxa  ou  de
emolumento ou de garantia de instância, o exercício
do direito de petição ou representação, bem como a
obtenção  de  certidão  para  a  defesa  de  direito  ou
esclarecimento de situação de interesse pessoal. 
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CF

XXXIV- são a todos assegurados, independentemente
do pagamento de taxas:
b) a obtenção de certidões em repartições públicas,
para defesa de direitos e esclarecimento de situações
de interesse pessoal;

 Imperioso registrar, inicialmente, que apenas compete ao
Tribunal de Justiça processar e julgar ação direita de inconstitucionalidade
de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição
Estadual, nunca em face da Constituição Federal – art. 105  da CE-, o que
de logo afasta a possibilidade de apreciação da norma frente as disposições
do art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal. 

Observe-se,  outrossim,  que  a  Lei  impugnada  –  Lei
Estadual nº 5.127 – foi publicada no DOE do dia 28.01.89, entrando em vigor
45 dias depois de oficialmente publicada, em 12 de março do mesmo ano.

Portanto, vê-se que a Constituição Estadual, promulgada
em 05  de  outubro  de  1989,  é  posterior  a  Lei  nº  5.127/89,  o  que  torna
inadmissível  a  apreciação  da  suposta  inconstitucionalidade  em  face  da
Constituição Estadual, por meio da Ação Direita de Inscontitucionalidade.

Ora,  o controle abstrato de constitucionalidade destina-se,
fundamentalmente,  à  aferição  da  constitucionalidade  de  normas  pós-
constitucionais, não se admitindo ação direta de inconstitucionalidade contra
lei ou ato normativo anterior à Constituição vigente, por tratar-se de hipótese
de não recepção. 

Assim,  considerando  que  a  declaração  de
inconstitucionalidade tem por base eventuais anomalias de legislação anterior à
Constituição do Estado, encontra-se desvirtuado do objeto da presente Ação
Direta  de  Inconstitucionalidade,  o  que  impõe  a  extinção  do  processo  sem
julgamento de mérito por faltar-lhe interesse processual, pela inadequação da
via eleita.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 17 e 485, VI,
julgo extinto o processo sem julgamento de mérito  por  falta  de interesse
processual, por inadequação da via eleita. 

É o voto.
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João Pessoa, 11 de abril de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior 
RELATOR
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