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APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL.
AÇÃO  POPULAR.   SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA.   AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DO  BINÔMIO
ILEGALIDADE/LESIVIDADE. MANUTENÇÃO
DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO  DOS
RECURSOS.

– Não demonstrou o demandante a ilegalidade do
ato administrativo praticado, pois o fato do Prefeito
do  Município  de  Pocinhos  ser  sócio  de  referida
empresa, não a impede de participar de procedimento
licitatório realizado no âmbito do Governo do Estado.

– Da mesma forma,  tenho que o dispositivo da
Lei Orgânica Municipal invocado pelo autor, objetiva
evitar  que  o  Prefeito  Municipal  se  beneficie  de
procedimento  licitatório  o  qual  ele  próprio  presida.
Ao meu ver, referido óbice só é aplicável no âmbito
do respectivo município, sendo irrazoável pensar que
a empresa, por conter sócio gestor público municipal,
diga-se,  minoritário,  encontra-se  impedida  de
contratar no âmbito de todo o Estado.

– Por conseguinte, quanto à lesividade do ato ao
patrimônio  público,  deve  ser  ele  concreto,  não  se
fazendo suficiente a mera presunção.

– “O fato de a Constituição Federal de 1988 ter
alargado as hipóteses de cabimento da ação popular,
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não tem o efeito de eximir o autor de comprovar a
lesividade do ato, mesmo em se tratando de lesão à
moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao
patrimônio histórico e cultural”. (EREsp nº 260.821-
0-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 1ª Seção,
maioria. DJ 13.02.2006)

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar provimento à apelação e ao recurso oficial,  nos termos do
voto do relator, unânime.

Trata-se de  Recurso Oficial e  Apelação Cível interposta por
Francisco de Assis Silva, contra sentença do Juízo da Comarca de Pocinhos
que julgou improcedente a  Ação Popular proposta pelo apelante em face da
Cagepa-Cia de Água e Esgotos da Paraíba.

Inicialmente  a  demanda  foi  proposta  no  âmbito  da  Justiça
Federal  e  em  face  de  Adriano  Cézar  Galdino  de  Araújo,  Cássio  Murilo
Galdino,  CAMAT Construtora  Ltda  e  Cagepa-Cia  de Água  e  Esgotos  da
Paraíba. 

Numa sucinta narrativa,  tem-se que Francisco de Assis  Silva
propôs a presente ação, aduzindo que o contrato firmado pela Cagepa com a
empresa CAMAT Ltda, encontra-se eivado de ilegalidade, uma vez  beneficiar
o sócio Adriano Cézar Galdino de Araújo, prefeito do Município de Pocinho
em referida época e aliado político do então Governador do Estado. Alegou,
assim,  fraude  contratual,  superfaturamento  da  obra  mediante  serviços
desnecessários, ferindo os princípios da moralidade e da impessoalidade. 

Pugnou,  em  síntese,  pela  anulação  do  respectivo  contrato,
reconhecendo-se  a  improbidade  administrativa  do  gestor  municipal,
condenando-o ao ressarcimento dos cofres públicos.

A Justiça  Federal,  excluindo  a  Caixa  Econômica  Federal  do
polo  passivo  da  demanda,  reconheceu  sua  incompetência  para  processar  e
julgar o feito, remetendo os autos à Justiça Comum (fls. 141/145).

Contestando a ação (fls. 171/185), o réu Adriano Cézar Galdino
de  Araújo  aduz  inexistência  de  fraude  no  procedimento  licitatório  e  a
inocorrência  de  qualquer  impeditivo do mesmo contratar com o Estado da
Paraíba.

Ato contínuo, a empresa CAMAT Ltda defende-se afirmando a
regularidade da licitação e a conclusão da obra, nos termos contratados (fls.
197/204).

Por sua vez, a Cagepa alega perda do objeto, uma vez finda a
respectiva  obra  até  mesmo  antes  da  propositura  da  ação.  Ressalta  a
regularidade  do  procedimento  licitatório  que  culminou  na  contratação  da
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empresa   CAMAT  e  a  impossibilidade  de  anulação  do  contrato  em
disceptação, uma vez já ter se exaurido o seu objeto.

Sentenciando o feito, a Magistrada a quo julgou improcedente a
ação, consignando a ausência de comprovação de lesividade ou ilegalidade do
ato ao patrimônio público (fls. 696/702).

Embargos de Declaração opostos (fls. 705/709) e rejeitados às
fls. 716.

Irresignado,  o  autor  apela  (fls.  718/728),  repetindo  os  fatos
narrados inicialmente, aduzindo que o fato do Tribunal de Contas ter aprovado
as  contas  do  gestor  público,  não  sanam  eventuais  nulidades  de  atos
administrativos.  Por  conseguinte,  ressalta  que  ainda  que  se  cogitasse  a
inexistência de lesividade ao patrimônio público, a ação deveria ser julgada
procedente,  levando-se  em  consideração  o  patrimônio  moral,  cultural  e
histórico. 

Pugna,  ao  fim,  pela  nulidade  da  contratação  da  empresa
COMAT Construtora LTDA, reconhecendo-se a violação aos arts. 72, incisos
I e II da Lei Orgânica do Município de Pocinhos, art. 33 da Lei nº 8.666/93,
art.  37,  XXI,  e  artigo  170,  IV,  da  Carta  Magna,  condenando  os  réus  no
ressarcimento dos gastos ao erário municipal.

Contrarrazões apresentadas pela Cagepa (fls. 731/736).

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo  desprovimento  da  Apelação  Cível  e  Remessa  Oficial,  mantendo-se  a
decisão recorrida. (fls. 740/744).  

É o relatório. 

VOTO.

Afere-se  dos  autos  que  o  autor  propôs  a  presente  ação
hostilizando  o  contrato  administrativo  celebrado  entre  a  CAGEPA  e  a
CAMAT Construtora Ltda, aduzindo encontrar-se ele eivado de ilegalidade,
uma  vez  objetivar   beneficiar  o  sócio  Adriano  Cézar  Galdino  de  Araújo,
prefeito do Município de Pocinho em referida época e aliado político do então
Governador do Estado. 

Alega  fraude  contratual,  superfaturamento  da  obra  mediante
serviços  desnecessários,  violação  dos  princípios  da  moralidade  e  da
impessoalidade e  dos arts. 72, incisos I e II da Lei Orgânica do Município de
Pocinhos, art. 33 da Lei nº 8.666/93, art. 37, XXI, e artigo 170, IV, da Carta
Magna.

Pois bem.

Dispõe a Constituição Federal:
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“Art. 5º. (omissis)
(...)
LXXIII  -  qualquer  cidadão é  parte  legítima  para
propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao
patrimônio público ou de entidade de que o Estado
participe,  à  moralidade  administrativa,  ao  meio
ambiente  e  ao  patrimônio  histórico  e  cultural,
ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de
custas judiciais e do ônus da sucumbência;” (Grifo
nosso)

Por conseguinte, prevê o art. 1º da Lei nº 4.717/65, que regula a
ação popular:

“Art. 1º. Qualquer cidadão será parte legítima para
pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de
atos  lesivos  ao  patrimônio da  União,  do  Distrito
Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades
autárquicas,  de  sociedades  de  economia  mista,  de
sociedades  mútuas  de  seguro  nas  quais  a  União
represente  os  segurados  ausentes,  de  empresas
públicas,  de  serviços  sociais  autônomos,  de
instituições  ou  fundações  para  cuja  criação  ou
custeio  o  tesouro  público  haja  concorrido  ou
concorra  com  mais  de  cinqüenta  por  cento  do
patrimônio  ou  da  receita  ânua,  de  empresas
incorporadas  ao patrimônio  da União,  do  Distrito
Federal,  dos  Estados  e  dos  Municípios,  e  de
quaisquer  pessoas  jurídicas  ou  entidades
subvencionadas pelos cofres públicos. (Grifo nosso)

Verifica-se,  portanto,  que,  além  da  ilegalidade,  a  efetiva
lesividade do ato administrativo ao patrimônio público é requisito essencial
para o ajuizamento da ação popular.

Acerca  da  matéria,  destaco  o  entendimento  dos  renomados
juristas Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, na
obra intitulada “Mandado de Segurança e Ações Constitucionais”, in verbis:

“Como assinalado no n. 1, a Constituição de 1988
alterou as finalidades da ação popular, o que deflui
da comparação do texto do art. 153, § 31 da EC n. 1
com a redação dada ao art. 5º, LXXIII, já transcrito.
Alguns autores e acórdãos quiseram ver na inovação
constitucional não só a ampliação do objeto da ação
mas,  ainda,  a  mudança  dos  requisitos  da  mesma,
dispensando a ilegalidade do ato desde que atentasse
contra a moralidade pública. Na realidade, não nos
parece  ter sido essa a intenção do legislador,  que
tão-somente  pretendeu  valorizar  novos  interesses
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não patrimoniais,  dando-lhes  a proteção adequada
pela  ação  popular.  Enquanto  a  sua finalidade,  no
passado,  era  simplesmente  patrimonial,  visando  à
anulação de atos lesivos ao patrimônio de entidades
públicas,  o  constituinte  de  1988  admitiu  sua
utilização  também  em  relação  a  valores  não
econômicos,  como  a  moralidade  administrativa,  o
meio ambiente  e  o patrimônio  histórico e  cultural,
mantendo-se  sempre  a  exigência  de  ilegalidade.
Assim,  exige-se  o  binômio  ilegalidade-lesividade
para a propositura da ação,  dando-se tão-somente
sentido  mais  amplo  à  lesividade,  que  pode  não
importar  prejuízo  patrimonial,  mas  lesão  a  outros
valores,  protegidos  pela  Constituição.  Nesta  linha,
diversos acórdãos continuam a exigir o duplo vício –
lesividade  e  ilegalidade  –  do  ato  impugnado  para
que seja cabível a propositura da ação popular. O
STJ julgou que “para ensejar a propositura e ação
popular,  não basta   ser  o ato ilegal,  deve  ser  ele
lesivo ao patrimônio público. 
(Op. cit., Malheiros Editores, SP, 32ª edição, págs.
153 e 154)

Compulsando  os  autos,  verifico  não  ter  o  demandante
demonstrado  a  ilegalidade  do  ato  administrativo  praticado,  pois  o  fato  do
Prefeito  do  Município  de  Pocinhos  ser  sócio  da  empresa  CAMAT,  não  a
impede de participar de procedimento licitatório para fins de contratação de
serviço com empresa púbica do Estado da Paraíba.

Da  mesma  forma,  o  dispositivo  da  Lei  Orgânica  Municipal
invocado pelo autor, ora apelante, também não obsta que a referida empresa
contrate com o poder público estadual. Vejamos:

“Art. 72 – É defeso ao Prefeito Municipal:

I – desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de
direito  público,  autarquia,  empresa  pública,
sociedade  de  economia  mista  ou  empresa
concessionária  de  serviço  público,  salvo  quando o
contrato obedecer a cláusulas uniformes;(...)

II – desde a posse:
a)  ser  proprietário,  controlador  ou  diretor  de
empresa que goze de favor  decorrente de contrato
com  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  nela
exercer função remunerada;”

Ora, tenho, pois, que o objetivo da norma acima é evitar que o
Prefeito Municipal se beneficie de procedimento licitatório o qual ele próprio
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presida. Ao meu ver, referido óbice só é aplicável no âmbito do respectivo
município,  sendo irrazoável  pensar  que a  empresa,  por  conter  sócio gestor
público municipal, diga-se, minoritário, encontra-se impedida de contratar no
âmbito de todo o Estado.

No caso posto, o processo licitatório foi conduzido unicamente
pelo Governo do Estado da Paraíba, inexistindo qualquer interferência do ente
municipal na realização do certame.

Assim, não restou demonstrado nos autos qualquer ilegalidade
no ato impugnado.

Por  conseguinte,  quanto  à  lesividade  do  ato  ao  patrimônio
público, deve ser ele concreto, não se fazendo suficiente a mera presunção. Se
bastasse a mera alegação de prejuízo ao erário, a prova de que não causou
dano  caberia  ao  administrador,  que  estaria  constantemente  sujeito  ao  uso
político da Ação Popular.

Observe-se  que,  se  subsistisse  a  tese  do  demandante,  seria
eliminada a  presunção de  legalidade  dos  atos  administrativos,  obrigando o
ente público a provar sempre que não está causando qualquer lesão, ou seja:
inverter-se-ia a lógica do Direito Administrativo.

Outrossim,  segundo  entendimento  cristalizado  na
jurisprudência: 

“O  fato  de  a  Constituição  Federal  de  1988  ter
alargado as hipóteses de cabimento da ação popular,
não tem o efeito de eximir o autor de comprovar a
lesividade do ato, mesmo em se tratando de lesão à
moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao
patrimônio histórico e cultural”. (EREsp nº 260.821-
0-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 1ª Seção,
maioria. DJ 13.02.2006).”

Este Colendo Tribunal  de Justiça já  se posicionou acerca do
tema, como se depreende dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR - PEDIDO
DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  -
IMPROCEDÊNCIA  -  IRRESIGNAÇÃO  -
PERMISSÃO  DE  USO  DE  BEM  PÚBLICO  -
ALEGAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE
AUTORIZAÇÃO  LEGISLATIVA  -
DISPENSABILIDADE - DESVIO DE FINALIDADE
-  NÃO  COMPROVAÇÃO  -  MÉRITO
ADMINISTRATIVO – DESPROVIMENTO.
- Os requisitos para o ajuizamento da ação popular,
além da condição de eleitor,  são a ilegalidade ou
ilegitimidade do ato a invalidar, e a lesividade do ato
ao patrimônio público.
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-  Não  restando  comprovada  a  ilegalidade.
ilegitimidade  ou  desvio  de  lesividade  do  ato
administrativo  impugnado,  é  de  se  rejeitar  a
pretensão anulatória.”
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
01120080004168001  -  3ª  Câmara  Cível  -  Relator
DR.  JOAO  BENEDITO  DA  SILVA  -  JUIZ
CONVOCADO - j. Em 13/08/2009)

“REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  POPULAR.  ATO
ADMINISTRATIVO.  LESIVIDADE  AO
PATRIMÔNIO  PÚBLICO.  INOCORRÊNCIA.
INSUFICIÊNCIA  DA  ALEGAÇÃO  DE
IRREGULARIDADE.  CONHECIMENTO.
DESPROVIMENTO.
- Para ser alcançada a anulação de ato pela via da
ação popular não é suficiente  a mera alegação de
ilegalidade. É  indispensável  que  se  demonstre,
também,  a  existência  de  prejuízo  ao  patrimônio
público,  o  que,  na  hipótese  concreta,  não  restou
evidenciado.”
TJPB - Acórdão do processo nº 20020000301776001
- Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DR. MARCOS
CAVALCANTI  DE  ALBUQUERQUE  -  JUIZ
CONVOCADO - j. em 01/03/2007

Assim, ausente o binômio ilegalidade/lesividade, outro caminho
não  há  que  não  o  da  manutenção  da  sentença  hostilizada,  que  julgou
improcedente o pleito autoral.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e à Remessa Oficial,  mantendo
íntegra a sentença vergastada. 

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça. Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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