
 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

PROCESSO Nº 0807052-93.2018.8.15.0000.

Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Requerente :Prefeito do  Município de Bayeux.

Requerido :Mesa Diretora daCâmara Municipal de Vereadores do Município de Bayeux.

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM.

PLEITO DE DESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE.

IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO.

 

- Afinalidade da ação direta de inconstitucionalidade não é propriamente a defesa de um

    direito subjetivo, mas presta-se, antes, para a defesa da Constituição. Assim, o Supremo

 Tribunal Federal tem reiteradamente proclamado a impossibilidade de desistência de ação

 direta de inconstitucionalidade já ajuizada, em homenagem ao princípio da indisponibilidade,

que rege o processo de controleconcentrado de constitucionalidade.

 

 

MEDIDA LIMINAR. EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO

  DE BAYEUX. EXIGÊNCIA DE VOTAÇÃO EM DOIS TURNOS. ART. 10 DA

 CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REQUISITO NÃO OBSERVADO CONFORME SE

  VERIFICADAS ATAS DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ANEXADAS AOS AUTOS.

 VÍCIO FORMAL. RESOLUÇÃO QUE ALTEROU O REGIMENTO INTERNO

 VISANDO ADEQUÁ-LO À LEI ORGÂNICA EMENDADA. POSSÍVEL

 INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. PRESENTES OS
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REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA.

CONCESSÃO DA LIMINAR.

 

- Verificando-se que     o Projeto de Emenda nº 01/2016à Lei Orgânica do Município de Bayeux

 recebeu Emenda Modificativa, e que esta não foisubmetida aos dois turnos exigidos pelo art.

   10, caput, da Constituição Estadual, evidenciado restaa inconstitucionalidade formal da norma

atacada.

 

-  Via de consequência,aResolução nº 03, de 01 de dezembro de 2016, que alterou oRegimento

  Interno da Câmara Municipal de Bayeux, visando adequá-lo ao novo dispositivo da Lei

 Orgânica, também encontra-se eivado de inconstitucionalidade. Assim, dada a relação de

dependência entre um ato normativo e outro, por arrastamento (atração), deve a retrocitada

resolução ser também declarada inconstitucional.

 

- No que se refere ao    periculum in mora, igualmente encontra-se presente, dada a iminência

   da chegada do segundo biênio, em que a Mesa Diretora da casa legiferantea assumir foi eleita

com base em norma possivelmente inconstitucional.

 

- Presentes os requisitos legais para a concessão da liminar, consistentes na fumaça do bom

direito e no perigo da demora, é recomendável a suspensão da eficácia dosdispositivos

normativosimpugnados, até o julgamento final da presente ação.

 

 

   VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados. ACORDA o Tribunal de Justiça da Paraíba,

  em Sessão Plenária,à unanimidade de votos, indeferir o pleito de desistência e, em sequência, deferira medida liminar

requerida, nos termos do voto do relator.

 

 

    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeitodo Município de Bayeux-PB,

    tendo por objeto a Emenda à Lei Orgânica nº 01, de 18 de novembro de 2016, e aResolução nº 03, de 01 de dezembro de 2016,

 que alterou oRegimento Interno da Câmara Municipal de Bayeux.
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Na peça de ingresso, a parte requerente, após discorrer acerca de sua legitimidade ativa, bem como sobre a

competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar a matéria, defende a irregularidade na tramitação do processo

legislativo que aprovou as normas impugnadas.

 

Assevera, em primeiro plano, no tocante à Emenda nº 01/2016 à Lei Orgânica Municipal, que deu nova

redação ao §4º do artigo 25 deste diploma, que o processo legislativo incorreu em três vícios: i) o Projeto de Emenda ao ser

apresentado pela Mesa Diretora já se fazia acompanhar de Parecer da Comissão de Constituição de Justiça (CCJ); ii) não houve a

criação de uma Comissão Especial, composta de 3 (três) membros, para apreciar a proposta de emenda, nos termos do art. 170 do

Regimento Interno da Câmara de Vereadores; iii) o Projeto de Emenda à Lei Orgânica em questão recebeu Emenda Modificativa,

não tendo esta sido apreciada nem pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e nem pela Comissão Especial, uma vez que

esta não foi criada. Assim, o Projeto de Emenda à Lei Orgânica, na sua forma original de apresentação, sem a Emenda

Modificativa, foi votada em dois turnos. Entrementes, a Emenda que modificou o projeto inicial, só foi votado em um turno,

contrariando todas as normas que regem a espécie.

 

Em sequência, no tocante à Resolução nº 03/2016, que alterou dispositivos da Resolução nº 03, de 27 de

novembro de 2012 (REGIMENTO INTERNO) visando adequá-la às modificações advindas da Emenda à Lei Orgânica, afirma o

autor a existência de violação ao trâmite regimental. Explica, pois, que em desobediência ao disposto no art. 62 do Regimento

Interno da Câmara, não houve a criação de Comissão Especial, padecendo, assim, de inconstitucionalidade a retrocitada

Resolução.

 

Ressalta, assim, a gravidade da situação, porquanto com ênfase na Emenda à Lei Orgânica e na Resolução,

ora impugnadas, foi realizada a eleição para o segundo biênio (2019/2020) da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Bayeux,

cujo próximo presidente deverá assumir a partir de 1º de janeiro próximo, devendo, pois, a situação ser urgentemente revista.

 

Com tais considerações, pugna pela concessão de medida  cautelar com efeito “ex tunc”, para suspender a

eficácia da Emenda à Lei Orgânica nº 01/2016, datada de 18 de novembro de 2016, e da Resolução nº 03/2016, datado de 01 de

dezembro de 2016, por ofender diretamente o disposto nos artigos 9º; 10; 21 (Caput); 22, §8º, inciso I; 30, II, da Constituição do

   Estado da Paraíba, ate o julgamento de mérito da ação. No mérito, que se julgue procedente o pedido, declarando a

 inconstitucionalidade das normas impugnadas, com efeito ex tunc.

 

É o relatório.
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VOTO.

 

- Questão de ordem – Do pleito de desistência.

 

Inicialmente, antes de adentrar na análise da liminar, cumpre examinar o requerimento apresentado pelo

autor   ,Prefeitodo Município de Bayeux-PB, de desistência da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

 

Pois bem. Sem maiores delongas, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente

  proclamado a impossibilidade de desistência de ação direta de inconstitucionalidade já ajuizada, em homenagem ao princípio da

indisponibilidade, que rege o processo de controleconcentrado de constitucionalidade.

 

Isto porque a finalidade da ação direta de inconstitucionalidade não é propriamente a defesa de um direito

subjetivo, ou seja, de um interesse juridicamente protegido lesado ou na iminência de sê-lo (o que pode ocorrer, não obstante, de

modo indireto e reflexo). A ação direta de inconstitucionalidade presta-se, antes, para a defesa da Constituição.

 

Assim, o exercício da jurisdição constitucional concentrada não pode ficar condicionado - e, muito menos,

ser frustrado - por razões, que, invocadas pelo autor, nem sempre se identificam com a necessidade, imposta pelo interesse

público, de ver excluídas, do ordenamento jurídico, as normas eivadas de inconstitucionalidade.

 

 Esta é, pois, a linha de entendimento do magistério jurisprudencial desta Corte (ADI 1.500/ES, Rel. Min.

 CARLOS VELLOSO – ADI 2.049-QO/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – ADI  2.188-QO/RJ, Rel. Min. NÉRI DA

SILVEIRA), que nem mesmo se revela possível, ao autor da ação direta, considerado o princípio da indisponibilidade, desistir do

simples pedido de medida cautelar:

 

“O princípio da indisponibilidade, que rege o processo de controle normativo abstrato,

impede - por razões exclusivamente fundadas no interesse público - que o autor da ação

direta de inconstitucionalidade venha a desistir do pedido de medida cautelar por ele

eventualmente formulado.”
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(RTJ 178/554-555, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)

Colaciono, ainda:

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO “CARGOS EM

COMISSÃO” CONSTANTE DO CAPUT DO ART. 5º, DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º

E DO CAPUT DO ART. 6º; DAS TABELAS II E III DO ANEXO II E DAS TABELAS I, II E III

DO ANEXO III À LEI N. 1.950/08; E DAS EXPRESSÕES “ATRIBUIÇÕES”,

“DENOMINAÇÕES” E “ESPECIFICAÇÕES” DE CARGOS CONTIDAS NO ART. 8º DA

LEI N. 1.950/2008. CRIAÇÃO DE MILHARES DE CARGOS EM COMISSÃO.

DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 37, INC. II E V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E

DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A legislação brasileira não admite desistência de ação

direta de inconstitucionalidade (art. 5º da Lei n. 9.868/99). Princípio da Indisponibilidade.

 2. A ausência de aditamento da inicial noticiando as alterações promovidasPrecedentes.

pelas Leis tocantinenses ns. 2.142/2009 e 2.145/2009 não importa em prejuízo da Ação, pela

ausência de comprometimento da essência das normas impugnadas. 3. O número de cargos

efetivos (providos e vagos) existentes nos quadros do Poder Executivo tocantinense e o de

cargos de provimento em comissão criados pela Lei n. 1.950/2008 evidencia a inobservância

d o  p r i n c í p i o  d a  p r o p o r c i o n a l i d a d e . ( . . . )

(ADI 4125, Relator(a):   Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 10/06/2010,

DJe-030 DIVULG 14-02-2011 PUBLIC 15-02-2011 EMENT VOL-02464-01 PP-00068)

 

 

Diante do exposto, indefiro o pedido de desistência formulado pelo autor da presente ADI.

 

- Do pleito liminar:

 

Apresentando-se a peça de ingresso em conformidade com as normas que regem o ajuizamento da Ação

Direita de Inconstitucionalidade, bem como tendo em vista a formulação de pedido cautelar de suspensão da lei impugnada e

ainda com arrimo no disposto no art. 204, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Paraíba, submeto a apreciação da

medida liminar a este Egrégio Plenário.
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Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Bayeux, tendo por

objeto    a Emenda à Lei Orgânica nº 01, de 18 de novembro de 2016, e aResolução nº 03, de 01 de dezembro de 2016, que alterou o

 Regimento Interno da Câmara Municipal de Bayeux.

 

Primeiramente, consigne-se que o ato impugnado possui teor normativo, sendo plenamente possível ser

 objeto de uma ação concentrada de controle de constitucionalidade, configurando-se a Lei Orgânica e o Regimento Interno da

 Câmara Municipal um clássico exemplo doutrinário de ato a ser questionado em sede de ação direta de inconstitucionalidade.

 

Pois bem. Conforme relatado, afirma o requerente a irregularidade na tramitação do processo legislativo que

   aprovou as normas impugnadas, as quais, em apertada síntese, determinam que a votação da renovação da Mesa Diretora da

  Câmara Municipal de Bayeux para o segundo biênio, seja realizada em concomitância com a primeira eleição.

 

Dispõe o art. 10, caput, da Constituição Estadual:

 

“Art. 10. O Município reger-se-á por lei orgânica, , com o interstíciovotada em dois turnos

mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a

promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal, nesta

Constituição e os seguintes preceitos:”

 

E, ainda, o art. 21 do mesmo diploma legal:

 

“Art. 21. A lei orgânica do município regulará o processo legislativo municipal, em

obediência às regras do processo legislativo estadual. “

 

  Passando ao emblema posto, afirma o requerente que o Projeto de Emenda à Lei Orgânica em questão

recebeu Emenda Modificativa, não tendo esta sido apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nem pela

    Comissão Especial, vez que esta não foi sequer criada. Ademais, não foi ela submetida aos dois turnos exigidos pelo art. 10, caput,

da Constituição Estadual.
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 De fato, analisando os documentos trazidos aos autos, verifica-se da Ata nº 61(evento núm. 3024404, pág. 2

 ), que o vereador Roni Alencar, em questão de ordem, pede para constar em ata a necessidade de apreciação da Comissão

Especial, apelando, ainda, pela votação em 2º turno da emenda modificativa ao projeto inicial de emenda à Lei Orgânica. O

Presidente, por sua vez, respondeu que não haveria necessidade, uma vez tratar-se de projeto de autoria da Mesa Diretora.

 

 Na ocasião, ao meu entender, restou o Projeto de Emenda da Lei Orgânica nº 01/2016 aprovado em 2ª

votação pelo plenário da casa legiferante, entrementes, a alteração (emenda) do projeto inicial, não restou apreciado em dois

  turnos, conforme confirmado pelo próprio Presidente em exercício, restando, claro, pois, a inconstitucionalidade formal da norma

atacada.

 

  Quanto aos demais vícios apontados, tenho que os mesmos não dizem respeito à violações de cunho

  constitucional, fazendo o requerente referência a inobservância de dispositivos da Lei Orgânica e do Regimento Interno da casa

legislativa.

 

Ora, sabe-se que oprocesso legislativo consiste nas regras procedimentais, previstas na Constituição, para a

elaboração das espécies normativas (Emendas a Lei Orgânica, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas

provisórias, decretos legislativos e resoluções), devendo, tais regras, seremobservadas estritamente pelos órgãos legislativos, 

 inclusive pelasCâmaras Municipais. Assim, as regras do processo legislativo, tais como estão dispostas nos arts. 59 a 69 da CF/88

  são de reprodução obrigatória para as Constituições Estaduais e Leis Orgânicas, conforme, inclusive, decidido pelo STF na Adin

nº 822/RS.

 

Neste espeque, cumpre gizar que os entes municipais   possuem uma “liberdade limitada” para dispor sobre

   seu processo legislativo, porquanto deverem obediência aos preceitos constitucionais dispostos nos arts. 59 a 69 da CF/88.

 

Via de consequência, utilizando  o requerente como parâmetro, dispositivos de legislação municipal que não

 contemplam normas de repetição obrigatória, a exemplos das regras relacionadas às Comissões de Constituição e Justiça e

  Comissões Especiais, não existe possibilidade de controle concentrado de constitucionalidade, mas sim de legalidade.

 

  Assim, ainda que em um juízo de cognição sumária, tenho que a verossimilhança das alegações do

 requerente reside na possível violação do disposto no art. 10 da Constituição Estadual, que estabelece a votação em dois turnos da

   Lei Orgânica dos Município, com o interstício mínimo de dez dias, eivando de inconstitucionalidade aEmenda à Lei Orgânica nº

 01, de 18 de novembro de 2016.
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Via de consequência,aResolução nº 03, de 01 de dezembro de 2016, que alterou oRegimento Interno da

  Câmara Municipal de Bayeux, visando adequá-lo ao novo dispositivo da Lei Orgânica, também encontra-se eivado de

 inconstitucionalidade. Destarte,dada a relação de dependência entre um ato normativo e outro, por arrastamento (atração), deve a

retrocitada resolução ser também declarada inconstitucional.

 

No que se refere ao    periculum in mora, igualmente considero presente, dada a iminência da chegada do

segundo biênio, em que a mesa diretora a assumir foi eleita com base em norma possivelmente inconstitucional.

 

Dito isso, vislumbra-se, à evidência, a possibilidade da vigência do dispositivo impugnado acarretar graves

transtornos, com lesão de difícil reparação, atendendo ao requisito previsto no §5º do art. 204 do Regimento Interno desta Corte de

Justiça.

 

Por tudo o que foi exposto,   INDEFIROo pleito de desistência e, ato contínuo,CONCEDO o pedido

     liminar para suspender a eficácia da Emenda à Lei Orgânica nº 01, de 18 de novembro de 2016, e daResolução nº 03, de 01 de

 dezembro de 2016, que alterou oRegimento Interno da Câmara Municipal de Bayeux.

 

Notifique-se o Presidente do Parlamento Mirim do Município de Bayeux, para prestar as informações que

entender necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias.

 

Após, cite-se o  Município de Bayeux/PBpara se manifestar no prazo de quarenta dias, aí compreendido o

privilégio instituído no artigo 188 do Código de Processo Civil, tudoem conformidade com o 2º do art. 204 do Regimento Interno

do Tribunal de Justiça da Paraíba.

 

É COMO VOTO.
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