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DECISÃO LIMINAR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800328-34.2022.8.15.0000

Origem : Vara Única de Conde.

Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Agravante : Município de Conde.

Procurador : Marcos Antônio Leite Ramalho Júnior.

Agravados : Associação do Povo Indígena Tabajara da Paraíba e Associação dos

Moradores de Gurugi II AMG II.

Vistos.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo

interposto pelo Município de Conde, desafiando decisão interlocutória proferida pelo

Juízo da Vara Única da Comarca de Conde que, nos autos da Ação Civil Pública

ajuizada pela Associação do Povo Indígena Tabajara da Paraíba e Associação

dos Moradores de Gurugi II AMG II., deferiu a tutela de urgência, nos seguintes

termos:



“Ante o exposto e o mais que dos autos consta, recebo a peça

vestibular e DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA, a

fim de suspender os efeitos da Lei Municipal n. 1.110/2021

publicada no Diário Oficial do Município do dia 27/12/2021”.

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, vício de

julgamento extra petita, uma vez que não haveria os autos o pedido de suspensão dos

efeitos da Lei Municipal nº. 1.110/2021, mas apenas de suspensão provisória junto a

Câmara Municipal de Conde o procedimento legislativo do projeto de Lei

Complementar Municipal 001/2021. Aduz, ainda, a perda superveniente do objeto, em

face da aprovação, sanção e publicação do projeto de Lei, transformado em lei

municipal, não podendo a ação civil pública ser utilizada como sucedâneo de ação

direta de inconstitucionalidade.

Sustenta e impossibilidade jurídica do pedido, pois a ação civil pública

está sendo usada como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.

No mérito, defende a regularidade do processo legislativo, coma

realização de estudos e possibilidade de participação de toda a sociedade civil. Afirma

que a norma alterou a lei de zoneamento apenas em dois pontos, modificando a

competência do CONGES e alguns parâmetros construtivos, não havendo alteração

no mapa do zoneamento.

Consigna que “o Projeto de Lei em discussão na Câmara Municipal de

Conde não cria novas zonas ou as amplia, apenas altera parâmetros construtivos, não

se justificando as alegações de que poderia interferir em áreas de terras indígenas ou

quilombolas, eis que estas estão preservadas através de Zona Específica”.



Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo

provimento do recurso com a reforma da decisão interlocutória combatida.

É o relatório.

DECIDO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo,

passando à análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Consoante é cediço, o Novo Código de Processo Civil trouxe à temática

do sistema recursal adequações terminológicas e sistematização da estrutura

normativa, disciplinando as disposições gerais aplicáveis aos recursos e o regramento

específico de cada uma das modalidades de impugnação de decisões judiciais, em

seus arts. 994 e seguintes.

Como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo

disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Essa é a previsão do art. 995

do Código de Processo Civil de 2015, cujo parágrafo único estabelece a possibilidade

de atribuição de efeito suspensivo recursal, nos seguintes termos: “a eficácia da

decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção

de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar

demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Logo, a concessão de uma liminar em sede recursal requer o risco de

dano grave na demora da prestação jurisdicional decorrente do recurso, bem como a



probabilidade de que este será provido, expressões novas, porém, que revelam a

substância do que já se encontrava consagrado doutrinária e jurisprudencialmente, ou

seja, a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris.

Em regulamentação específica do agravo de instrumento, o legislador da

nova codificação processual civil assim incumbiu ao relator no momento do

recebimento do recurso instrumental:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e

distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do

art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em

antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão

recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta

com aviso de recebimento, quando não tiver procurador

constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de

recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no

prazo de 15 (quinze) dias, facul tando-lhe juntar a

documentação que entender necessária ao julgamento do

recurso;

II I  -  determinará a int imação do Ministério Público,

preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de

sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15

(quinze) dias”.

Nesse contexto, para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de



agravo, mister a presença da fumaça do bom direito, representada pela probabilidade

de provimento do agravo, e o efetivo perigo na demora pela espera do julgamento do

recurso.

Pois bem. Consoante se afere dos autos, a parte agravada ajuizou Ação

Civil Pública em face do Município do Conde, objetivando, em sede de tutela de

urgência antecipada, a suspensão da Lei Municipal n. 1.110/2021, sob o argumento de

que a norma alterou a Lei de Zoneamento Municipal, sem preencher os requisitos para

sua alteração, já que não houve participação popular, transparência e publicidade das

propostas, estudos, análises, parecer técnico, planejamento e motivação para as

alterações. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência e que seja

declarado, nos termos do art. 19, inciso I, do CPC/2015, o direito das impetrantes em

participarem, mediante exercício democrático direto de atribuição do Poder Executivo

Municipal, das discussões e audiências públicas e demais meios democráticos que

envolvam alterações legislativas que impactem a estrutura urbanística da Cidade de

Conde.

Como relatado, a decisão de primeiro grau deferiu o pleito de tutela de

urgência, suspendendo a aplicação da Lei Municipal n. 1.110/2021.

Inicialmente, cumpre fazer uma breve explanação acerca do controle de

constitucionalidade no Brasil.

Como é cediço, desde a sua vigência, toda norma jurídica produz ou tem

possibilidade de produzir todos os efeitos essenciais, relativamente aos interesses,

comportamentos e situações nela previstos.



No mais, sabe-se que o controle de constitucionalidade de normas tem

por desiderato a constatação, por um órgão competente, da compatibilidade de uma lei

ou ato normativo, tomando-se como parâmetro a Constituição da República ou a

Constituição Estadual.

Esse controle concentrado pode ser preventivo, sendo realizado durante

o processo legislativo de formação do ato normativo, ou repressivo, quando já vigente

a norma.

No nosso País, o controle de constitucionalidade é caracterizado por ser

essencialmente jurisdicional-repressivo, sendo concretizado por meio de dois

sistemas, quais sejam: a) controle concentrado, abstrato ou reservado ou via de ação;

b) controle difuso, concreto ou aberto ou de via de exceção.

Na hipótese do controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade,

vindica-se a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em tese,

independentemente da existência de um caso concreto. O objeto principal da ação é,

pois, a verificação da (in) constitucionalidade da lei ou ato normativo. Não há a

discussão de interesse subjetivo nesse caso.

Por outro lado, no controle difuso da constitucionalidade ou via de

exceção ou via de defesa, outorga-se ao interessado a possibilidade de obter a

declaração de inconstitucionalidade para o efeito de eximi-lo do cumprimento da lei ou

ato, produzidos em desacordo com a Constituição. Todavia, o ato ou lei permanece

válido no que se refere à força obrigatória em relação a terceiros. Em outras palavras,

o controle difuso é exercido no âmbito de caso concreto, tendo, portanto, natureza

subjetiva, por envolver interesses do autor e réu.



Feitas essas considerações, passa-se à análise do caso posto.

Pois bem. Compulsando os autos, numa análise superficial dos fatos,

verifica-se que não há, na inicial da ação, discussão sobre um caso concreto com o

pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade como forma de solução de tal

caso.

Na verdade, a pretensão inicial baseou-se única e exclusivamente na

análise abstrata da Lei, buscando a parte agravada a desconstituição de ato normativo

em si, ou seja, a imposição de não aplicação da norma pelo poder público, o que

atingiria toda a coletividade.

Em outras palavras, não houve a demonstração de qualquer efeito

concreto ou atuação do agravante no sentido de dar cumprimento às determinações

da normat iva host i l izada em relação a ele,  colocando-se a af i rmada

inconstitucionalidade como a principal questão a ser resolvida.

O objeto principal da ação é a inconstitucionalidade da Lei impugnada,

ou seja, a afirmada inconstitucionalidade se coloca como a questão principal a ser

resolvida, tendo por reflexo a garantia de participação das agravadas das discussões e

audiências públicas e demais meios democráticos que envolvam alterações

legislativas que impactem a estrutura urbanística da Cidade de Conde.

Com visto acima, a declaração incidental de inconstitucionalidade

somente é possível quando a questão constitucional se afigurar como premissa lógica

do pedido principal, não podendo com este ser confundida. Em outros termos, a



questão constitucional deve corresponder à causa de pedir e não ao pedido, como

ocorreu no presente caso, já que o recorrido não se insurgiu contra um efeito concreto

da norma, mas sim contra a lei em tese.

Nesse sentido, vejamos o entendimento da Suprema Corte:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE

DE LEI.  CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL.

I M P O S S I B I L I D A D E .  D E C I S Ã O  A L I N H A D A  À

JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal

firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle

difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde

que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda

com o pedido principal da causa. Precedentes. 2. Agravo

interno a que se nega provimento, com aplicação da multa

prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (RE 595213 AgR,

Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,

julgado em 01/12/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-291

DIVULG 15-12-2017 PUBLIC 18-12-2017). (grifei).

Desse modo, o que se vislumbra é que a parte recorrida utiliza -se da

ação civil pública em trâmite no juízo de primeiro grau para, unicamente, suspender a

aplicação de uma lei municipal, com fundamento na inconstitucionalidade, quando, na

verdade, deve ser utilizada Ação Direta de Inconstitucionalidade pelos legitimados para

figurar no polo ativa da ação respectiva. Há nítida inadequação da via eleita e



usurpação de competência.

Sobre o tema, vejamos os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE E INEFICÁCIA DE

LEI  MUNICIPAL -  PRETENSÃO EQUIVALENTE À

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL IDADE -

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRELIMINAR ACOLHIDA.

DEMAIS QUESTÕES PREJUDICIADAS. - Se o único pedido

formulado na exordial consiste na declaração de nulidade de lei

municipal, o que equivale à declaração de inconstitucionalidade

da norma, impõe-se o reconhecimento da inadequação da via

eleita, pois não há possibilidade de realização de controle de

constitucionalidade concentrado por meio de ação ordinária”.

(TJ-MG - AC: 10000180506941003 MG, Relator: Elias Camilo,

Data de Julgamento: 19/11/0019, Data de Publicação:

25/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO ORDINÁRIA.  DIREITO

CONSTITUCIONAL. Demanda proposta pela Light - Serviços

de Eletricidade, pretendendo o reconhecimento da invalidade

da alteração da data de vencimento das contas de consumo de

energia elétrica dos serviços públicos, imposta pela Lei

Estadual nº 7.384/2016. Sentença de extinção sem resolução

do mérito, com base no art. 485, IV e VI do CPC. Pretensão



real de declaração abstrata de inconstitucionalidade, e não

incidental, ante a falta de caso concreto. Inadequação da

via eleita. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-RJ

- APL: 02450474920168190001, Relator: Des(a). LUIZ

HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento:

15/05/2019, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL). (grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SINDICATO DAS

EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE

BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. SENTENÇA

EXTINTIVA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO, PELA

VIA INCIDENTAL, DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI

MUNICIPAL 1.931/2013, DO MUNICÍPIO DE PARATY, PARA

Q U E  E S T E  S E  A B S T E N H A  D E  C O B R A R  S E U

CUMPRIMENTO PELAS ASSOCIADAS DO AUTOR.

HIPÓTESE QUE RETRATA, EM VERDADE, VERDADEIRO

CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO SUBSIDIÁRIO NÃO

APRECIADO. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE

DE EXAME POR ESTE TRIBUNAL.  PRETENDIDA

REGULAMENTAÇÃO, PELO MUNICÍPIO, DA LEI REPUTADA

INCONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

TAMBÉM COM RELAÇÃO AO SEGUNDO PEDIDO

FORMULADO NA INICIAL. DESPROVIMENTO DO APELO. 1.

A Lei Municipal nº 1.931/2013, que criou o Conselho Municipal

dos direitos da pessoa com deficiência em Paraty, trouxe

previsão, em seu artigo 3º, VI, de passe livre para portadores



de necessidades especiais no serviço público de transporte de

passageiros e obrigação de garantia da acessibilidade nos

veículos. 2. Alega o Sindicato autor que aquele ato normativo é

inconstitucional, por vício de iniciativa, e porque não prevista

fonte de custeio ou forma de equiparação da equação

econômico-financeira do contrato. Aduz, ainda, que a lei não

trouxe especificações ou critérios que permitam que seja

cumprida. Pede que se reconheça a inconstitucionalidade

apontada para que o Município se abstenha de exigir o

cumprimento da referida lei por parte da empresa operadora do

serviço público de transporte de passageiros que ali atua, ou,

subsidiariamente, que seja o réu condenado a regulamentá-la

na forma explicitada na inicial. 3. O autor representa todas as

empresas de transporte de passageiros dos Municípios de

Barra Mansa e Volta Redonda, com área de atuação em vários

Munic íp ios,  inc lus ive em Paraty ,  de modo que o

reconhecimento da inconstitucionalidade ora invocada teria

praticamente um efeito erga omnes, já que atingiria todos os

destinatários da norma. 4. A par disso, da leitura dos

pedidos formulados na inicial, é possível constatar que o

efeito prático que se pretende dar à ação, no tocante ao

pedido principal, é a não aplicação da lei municipal, por

afronta ao artigo 24, XIV, da Constituição da República, e

artigo 112, § 3º, da Constituição deste Estado. Assim,

independentemente do nome que se dê à demanda, a

h i p ó t e s e  é  d e  c o n t r o l e  c o n c e n t r a d o  d e

inconstitucionalidade, a ser exercido, no primeiro caso,

através de Ação de Descumprimento de Preceito



Fundamental perante o STF, e, no segundo, por Ação

Direta de Inconstitucionalidade perante o Órgão Especial

deste Tribunal. 5. Se a demanda está pronta para julgamento

e sua apreciação diretamente nesta instância é permitida pelo

artigo 1.013, § 3º, III, do CPC, nada obsta que este Tribunal

aprecie o pedido subsidiário formulado na inicial e não

apreciado na R. sentença. 6. O pleito residual, contudo, não

pode ser conhecido, eis que a condenação do Município a

expedir ato normativo para que possa aplicar uma lei que, sem

ta l  a to ,  se r i a  i ncons t i t uc i ona l ,  equ i va le  a  uma

inconstitucionalidade por omissão. 7. Esta, no entanto, não é

passível de ser examinada, em nosso ordenamento, através de

ação ordinária, em sede de controle difuso, e dirige-se a

remediar a inexistência de normas voltadas à regulamentação

do próprio texto constitucional, conforme artigo 103, § 2º, da

CR. 8. Inadequação da via eleita também com relação ao

pedido subsidiário. 9. Desprovimento do apelo”. (TJ-RJ - APL:

00007655220148190041 RIO DE JANEIRO PARATY VARA

UNICA, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS,

Data de Julgamento: 27/11/2018, DÉCIMA QUINTA CÂMARA

CÍVEL). (grifei).

Esta Corte de Justiça também já se manifestou sobre o tema:



“APELAÇÃO C ÍVEL .  AÇÃO DECLARATÓRIA  DE

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. LEI MUNICIPAL Nº

1.649/2007. DISPÕE SOBRE CORTE DE ENERGIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO.

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI EM

TESE POR MEIO DE AÇÃO ORDINÁRIA. INVIABILIDADE.

PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO

PEDIDO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA

COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO EM QUALQUER TEMPO E

GRAU DE JURISDIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO

SEM ANÁLISE DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. -

"Não é possível, em sede de Ação Ordinária, a declaração de

inconstitucionalidade de lei em tese, que constitua o próprio

objeto do processo, e não questão prejudicial, pois configuraria

flagrante invasão da competência do Pretório Excelso para

efetuar o controle em abstrato da constitucionalidade das leis.

Precedente: AgRg no REsp. 1.455.101/SC, Rel. Min.

HUMBERTO MARTINS, DJe 24.10.2014. (...)" (STJ, AgInt nos

EDcl no REsp 1356673/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES

MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe

23/05/2017) - "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA

ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE AFASTA A

APLICAÇÃO DE ATO NORMATIVO. NÃO-ALEGAÇÃO DE

VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 97 DA CB/88. Afastar

a aplicação de um ato normativo equivale a declarar sua

inconstitucionalidade, devendo, pois, ser observado o preceito



da reserva de plenário [...)” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do

Processo Nº  00614313820128152001,  1ª  Câmara

Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j.

em 22-08-2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

Sindicato dos Servidores Municipais de Alagoa Grande.

PRETENSÃO DE QUE SEJA ANULADA LEI FEDERAL

13.467/2017, que alterou diversos dispositivos da CLT, dentre

eles os que tratavam da Contribuição Sindical (a denominada

R e f o r m a  T r a b a l h i s t a ) .  D E C L A R A Ç Ã O  D E

INCONSTITUCIONALIDADE QUE É PEDIDO, E NÃO CAUSA

DE PEDIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. USURPAÇÃO

DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO

DIREITO. RECURSO PROVIDO. EFEITO TRANSLATIVO.

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.   - O Superior

Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme e consolidada

de  que  “é  poss íve l  a  dec la ração  i nc iden ta l  de

inconstitucionalidade, na ação civil pública, de quaisquer leis

ou atos normativos do Poder Público, desde que a controvérsia

constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de

pedir ,  fundamento ou s imples questão prejudic ia l ,

indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela

do interesse público” (REsp 437.277/SP, Rel. Ministra Eliana

Calmon, Segunda Turma, DJ 13.12.2004)”; (TJ/PB, AI

0802205-48.2018.8.15.0000, Rel. Desa. Maria das Graças

Morais Guedes, 3ª Câmara Cível, juntado em 22/08/2018).



Por tais considerações, entendo que restou presente a probabilidade de

provimento da presente súplica instrumental, ante o entendimento acima esposado. Do

mesmo modo, reputo a existência de perigo na demora pelo decurso de tempo natural

do procedimento até o julgamento do mérito.

Assim, por tudo o que foi exposto, DEFIRO o pedido de efeito

suspensivo formulado até o julgamento do mérito recursal.

Intime-se.

Comunique-se ao Juízo a quo prolator da decisão atacada o inteiro teor

desta.

Ato contínuo, intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer

resposta ao presente recurso, no prazo legal, juntando a documentação que entender

conveniente.

Materializadas as providências anteriores, dê-se vista dos autos à Douta

Procuradoria de Justiça.

João Pessoa, 19 de janeiro de 2022.
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