
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA
REMESSA NECESSÁRIA N.º 0002467-70.2011.815.0131
RELATORA         : Juíza Vanda Elizabeth Marinho, convocada para substituir o 

          Des.José Ricardo Porto
PROMOVENTES : João Raimundo de Lira e outros
ADVOGADO        : André Vidal Vasconcelos Silva
PROMOVIDO 1    : Prefeitura Municipal de Cajazeiras, representado por seu   

Procurador Henrique Sérgio Alves da Cunha
PROMOVIDO 2    : SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
ADVOGADO        : Não constituído
PROMOVIDO 3    : Posto Barreto & Cia Ltda
Advogado            : João de Deus Quirino Filho

REMESSA OFICIAL. AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO DE 
SUSPENSÃO  DE  LICENÇA  PARA  CONSTRUÇÃO  DE 
POSTO  DE  COMBUSTÍVEL.  ALEGADA  AFRONTA  À 
LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL.  PROXIMIDADE  DE  CAPELA 
EXISTENTE DENTRO DE CEMITÉRIO. IMPROCEDÊNCIA 
DA AÇÃO.  INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA. 
FALTA DE  COMPROVAÇÃO  DOS  FATOS  APONTADOS 
NA INICIAL.  NECESSIDADE  DE  DEMONSTRAÇÃO  DA 
ILEGALIDADE  E  LESIVIDADE.   CONDENAÇÃO  EM 
CUSTAS  E  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 
INEXISTÊNCIA DE MA-FÉ DOS AUTORES. PROVIMENTO 
PARCIAL DA REMESSA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5.º, 
LXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

- “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”. (STJ:  
ERESP  nº  260.821-0  -  Sp,  Rel.  Min.  João  Otávio  de  
Noronha, 1ª seção, maioria. DJ 13.02.2006)

− Qualquer  cidadão  é  parte  legítima  para  propor  ação  
popular que vise 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
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cultural,  ficando o autor, salvo comprovada má-fé isento  
de custas judiciais e do ônus da sucumbência.(Inc. LXXIII 
da CF)

− “REMESSA OFICIAL.  AÇÃO POPULAR. SENTENÇA 
DE  IMPROCEDÊNCIA.  NECESSIDADE  DE  REEXAME.  
ART.  19,  CAPUT,  DA LEI  Nº  4.717/65.  AUSÊNCIA  DO  
BINÔMIO  ILEGALIDADE/LESIVIDADE.  MANUTENÇÃO 
DO  DECISUM.  SEGUIMENTO  NEGADO.  No  caso  em 
destaque é patente a inexistência de prova suficiente à  
demonstração de irregularidade na confecção e execução  
do convênio nº 240/ 2001, especialmente que a sociedade  
demandada consistia em “empresa de fachada”, afirmando a  
inidoneidade  dos  executores  das  obras  contratadas,  bem 
como  a  utilização  de  materiais  inadequados  à  perfeita  
execução  da  construção  das  moradias  populares.  Os  
documentos probatórios produzidos nos autos indicam, ao  
contrário,  a  aparente  licitude  do  procedimento  conduzido  
pela  edilidade  promovida,  e  a  incontestável  ausência  de  
lesividade patrimonial atestada por parecer técnico idôneo.  
“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”. (stj: ERESP nº 260.821-0 - Sp, Rel.  
Min.  João  Otávio  de  noronha,  1ª  seção,  maioria.  DJ  
13.02.2006).  (TJPB;  RN  0000398-72.2006.815.0541;  Rel.  
Juiz Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 19/09/2014;  
Pág. 10)”

V I S T O S 

Trata-se de Recurso Oficial originário de sentença (fls. 351/354) que julgou 

improcedente  ação  popular  promovida  por  João  Raimundo  Lira  e  outros  em face  do 

Município de Cajazeiras, a SUDEMA e o Posto Barreto & Cia Ltda, a qual  objetivava 

suspender os efeitos de licenças de construção e instalação concedidas respectivamente 

pelos dois primeiros promovidos.

Tutela Antecipatória indeferida, às fls. 274. 

O Município e o Posto Barreto e Cia Ltda contestaram respectivamente às 
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fls. 281/283 e 285/313.

A SUDEMA deixou transcorrer in albis o prazo, sem apresentar defesa. 

Os autores não impugnaram as contestações, conforme certidão de fls. 344.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento 

da remessa.

É o breve relatório.  

DECIDO

A remessa merece parcial provimento.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça,  o autor da 

ação popular tem de comprovar a lesividade do ato, mesmo em se tratando de lesão à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural.

Vejamos:
ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  POPULAR.  CABIMENTO.  
ILEGALIDADE  DO  ATO  ADMINISTRATIVO.  LESIVIDADE  AO  
PATRIMÔNIO  PÚBLICO.  COMPROVAÇÃO  DO  PREJUÍZO.  
NECESSIDADE. 1. 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. 2.  Não há por  que cogitar  de  dano  à  moralidade 
administrativa  que  justifique  a  condenação  do  administrador  
público  a  restituir  os  recursos  auferidos  por  meio  de  crédito  
aberto  irregularmente  de  forma  extraordinária,  quando 
incontroverso  nos  autos  que  os  valores  em  questão  foram 
utilizados  em  benefício  da  comunidade.  3.  Embargos  de 
divergência  providos.(EREsp  260821/SP,  Rel.:  Min.  Luiz  Fux,  
Rel p/ Acórdão: João Otávio de Noronha, S1 – Primeira Seção,  
D.J.: 23/11/2005)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. 
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IRREGULARIDADES  FORMAIS  AVERIGUADAS  NO 
PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO,  QUE  NÃO  ENSEJARAM,  
CONTUDO, DANO AO ERÁRIO, CONFORME RECONHECIDO 
EM  PERÍCIA JUDICIAL  E  PELO  TCE  DE  MINAS  GERAIS.  
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES 
NO  RESSARCIMENTO  DOS  COFRES  PÚBLICOS,  COM 
ESTEIO EM LESÃO PRESUMIDA À MUNICIPALIDADE, SOB 
PENA  DE  ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA  DO  ENTE  
ESTATAL.  1.  À  Luz  da  Súmula  418/stj,  é  inadmissível  o 
Recurso  Especial  interposto  antes  da  publicação  do 
acórdão  dos  embargos  de  declaração,  sem  posterior  
ratificação, como ocorreu em relação ao nobre apelo de fls.  
6.492/6.514, haja vista a peça recursal ter sido protocolizada  
em 24.02.2011, sendo que o acórdão que julgou os últimos  
embargos  interpostos  foi  disponibilizado  no  dje  em 
30.09.2011.  O  Recurso  Especial,  destarte,  não  transpõe  a  
barreira da admissibilidade, porquanto interposto antes do 
julgamento dos embargos de declaração, ou seja, antes do  
exaurimento das instâncias ordinárias, em desconformidade  
com  o  disposto  no  referido  art.  105,  III  da  Constituição  
Federal 2. A preliminar de nulidade do acórdão vergastado, por  
suposta violação ao  art. 535, II do CPC, somente tem guarida 
quando o julgado se omite na apreciação de questões de fato e  
de direito  relevantes para  a causa.  Alegadas pelas  partes ou  
apreciáveis de ofício. O que não ocorreu nos presentes autos. 3.  
Mostra-se  deficiente  a  fundamentação  dos  recursos  que  se  
limitaram a elencar os dispositivos de Lei federal (arts. 964 do 
cc/1916 e 131, 165, 436 e  458, II do Estatuto Processual civil)  
sem, contudo, relacioná-los de forma específica com o eventual  
vício  de  fundamentação  alegadamente  existente  no  acórdão  
guerreado,  incidindo,  portanto,  a  Súmula  284  do  Supremo 
Tribunal Federal.  4.  A ação popular consiste em um relevante  
instrumento  processual  de  participação  política  do  cidadão,  
destinado eminentemente à defesa do patrimônio público, bem 
como  da  moralidade  administrativa,  do  meio-ambiente  e  do  
patrimônio  histórico  e  cultural;  referido  instrumento  possui  
pedido imediato de natureza desconstitutiva-condenatória, pois  
colima, precipuamente, a insubsistência do ato ilegal e lesivo a  
qualquer um dos bens ou valores enumerados no inciso LXXIII  
do art.  5º.  Da cf/88 e,  consequentemente,  a condenação dos  
responsáveis e dos beneficiários diretos ao ressarcimento ou às  
perdas e danos correspondentes. 5. Tem-se, dessa forma, como 
imprescindível a comprovação do binômio ilegalidade-lesividade,  
como  pressuposto  elementar  para  a  a  procedência  da  ação 
popular  e  consequente  condenação  dos  requeridos  no 
ressarcimento  ao  erário  em  face  dos  prejuízos 
comprovadamente  atestados  ou  nas  perdas  e  danos 
correspondentes.  6.  Eventual  violação  à  boa-fé  e  aos  
valores éticos esperados nas práticas administrativas não 
configura,  por  si  só,  elemento  suficiente  para  ensejar  a  
presunção  de  lesão  ao  patrimônio  público,  conforme 
sustenta  o  tribunal  a  quo;  e  assim  é  porque  a  
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responsabilidade dos agentes em face de conduta praticada  
em detrimento do patrimônio público exige a comprovação 
e  a  quantificação do dano,  nos  termos do art.  14  da  Lei  
4.717/65;  assevera-se,  nestes  termos,  que  entendimento 
contrário implicaria evidente enriquecimento sem causa do  
município,  que  usufruiu  dos  serviços  de  publicidade 
prestados pela empresa de propaganda durante o período 
de  vigência  do  contrato.  7.  Não  se  conhece  do  Recurso  
Especial da empresa de propaganda e marketing, em face 
de sua manifesta intempestividade, e do Recurso Especial  
interposto pelo ex-prefeito. Recursos especiais dos demais  
recorrentes  providos,  para  afastar  a  condenação  dos  
mesmos a restituir  aos cofres públicos o valor  fixado no 
acórdão do tribunal de origem. Com fulcro no art.  509 do  
CPC,  atribui-se  efeito  expansivo  subjetivo  à  presente  
decisão,  para  excluir  a  condenação  ressarcitória  dos  
demais  litisconsortes  necessários.  (STJ;  REsp  1.447.237;  
Proc.  2012/0162982-5;  MG;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.  
Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 09/03/2015) 

− REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  POPULAR.  SENTENÇA  DE 
IMPROCEDÊNCIA.  NECESSIDADE  DE  REEXAME.  ART.  19,  
CAPUT,  DA  LEI  Nº  4.717/65.  AUSÊNCIA  DO  BINÔMIO 
ILEGALIDA-  DE/LESIVIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  
SEGUIMENTO NEGADO. No caso em destaque é patente a  
inexistência  de  prova  suficiente  à  demonstração  de 
irregularidade  na  confecção  e  execução  do  convênio  nº  240/  
2001,  especialmente que a sociedade demandada consistia em 
“empresa de fachada”, afirmando a inidoneidade dos executores  
das  obras  contratadas,  bem  como  a  utilização  de  materiais  
inadequados  à  perfeita  execução  da  construção  das  moradias  
populares.  Os  documentos  probatórios  produzidos  nos  autos 
indicam,  ao  contrário,  a  aparente  licitude  do  procedimento  
conduzido pela edilidade promovida, e a incontestável ausência  
de lesividade patrimonial atestada por parecer técnico idôneo. “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”.  (stj:  ERESP nº 260.821-0 -  Sp,  
Rel.  Min.  João  Otávio  de  noronha,  1ª  seção,  maioria.  DJ  
13.02.2006).  (TJPB;  RN  0000398-72.2006.815.0541;  Rel.  Juiz 
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 19/09/2014; Pág. 10)  

Ora,  inexistindo  nos  autos  a  comprovação  do  binômio  ilegalidade-

lesividade,  como  pressuposto  elementar  à  procedência  da  ação  popular,  agiu  com 

acerto o magistrado singular ao asseverar:

(…) a ação popular tem como requisitos básicos : a lesividade  
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ao  patrimônio  público,  a  ilegitimidade do ato  ou contrato  e  a  
condição  de  eleitor  da  pessoa  física  que  entra  em  juízo  em 
defesa da coletividade.
(…)
No  caso  vertente  apenas  o  último  requisito  encontra-se 
presente.
Pelos  documentos  acostados  às  fls.  172/254  e  318/326,  
observa-se  que  o  denominado  “Posto  Barreto”  funciona  em 
imóvel  de  propriedade  particular,  tem  autorização  de  
funcionamento, não está ocupando o leito da rua, tampouco está  
situado em área pública.
Do simples exame da recomendação de fls. 341/343, percebe-
se que o posto está a 30 metros do cemitério público, todavia,  
com  a  devida  vênia  os  subscritores  da  ação  e  ao  próprio  
representante  do  Ministério  Público,  o  cemitério  não  se  
enquadra na proibição do art. 268 da Lei Municipal.
Como bem apontou a magistrada ao indeferir o pleito liminar:”...  
a  proibição  de  exploração  da  atividade  questionada  nas 
proximidades de templo religioso e de prédios de determinada  
altura, por configurar norma restritiva de direitos, não pode ser  
interpretada de forma extensiva, a menos que reste comprovada  
a efetiva lesividade a bem juridicamente tutelado...” (fls. 274).
Daí,  não  há  ilegalidade  a  ser  reconhecida,  na  via  de  ação  
popular,  até  porque  o  demandado  tem  permissão  de 
funcionamento e não ficou demonstrado qualquer ato lesivo a  
coletividade.” (fls. 352/353)

Assim, vislumbro que a sentença merece ser  confirmada quanto a questão 

de mérito, devendo sofrer pequeno retoque com relação à condenação dos autores ao 

pagamento de custas e despesas processuais, uma vez que a Constituição Federal os 

isenta quando não se comprova a má-fé.

Com efeito, o parágrafo LXXIII da Constituição Federal reza: 

Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que  
vise 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.

Nesse sentido, seguem arestos do Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR.  
ENERGIA  ELÉTRICA.  PAGAMENTO  DE  HONORÁRIOS 
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PERICIAIS. ISENÇÃO. 1. Trata-se na origem de ação popular  
intentada pelo ora recorrente contra a Companhia Energética de  
Minas Gerais.  Tal ação foi promovida no intuito de declarar a  
ilegalidade do contrato de fornecimento de energia elétrica. Na  
fase da sentença de mérito, entendeu-se pela necessidade da  
produção de prova pericial para solucionar o mérito. O acórdão  
a  quo  manteve  o  mesmo  entendimento  da  sentença,  e  
condenou o autor da ação e o réu a anteciparem os honorários  
periciais.  É contra a determinação de antecipar os honorários  
periciais  na ação popular que se insurge o autor da ação, ora  
recorrente. 2. Em primeiro lugar, nota-se que a parte recorrente  
não  demonstrou,  de  forma  precisa  e  adequada,  em  que  se  
baseou a violação do artigo 535 do CPC. Na realidade, limitou-
se a transcrever o artigo de lei, tecendo alegações genéricas,  
sem, contudo, apontar especificamente por qual motivo que o 
dispositivo legal referido teria sido violado. Logo, aplicável, por  
analogia,  o  óbice  descrito  na  Súmula  n.  284  do  Supremo  
Tribunal Federal. 3. Em segundo lugar, não se pode conhecer da  
dita violação do art. 5º da CR, porquanto é inviável a análise, por  
esta  Corte,  da  violação  dos  preceitos  constitucionais,  mesmo 
que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da  
competência do Pretório Excelso, a quem cabe decidir acerca de 
matéria  constitucional.  4.  Além  do  mais,  em  terceiro  lugar,  
conforme a dicção do artigo 18 da Lei n. 7.347/85 - Lei da Ação  
Civil  Pública,  também aplicável à espécie,  até mesmo porque  
esta lei baseou-se na Lei n. 4.717/65: "[n]as ações de que trata 
esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos,  
honorários  periciais  e  quaisquer  outras  despesas,  nem 
condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé,  
em  honorários  de  advogado  custas  e  despesas  
processuais".  Sendo assim, com razão o autor da ação,  ora  
recorrente,  ao  manifestar-se  contra  o  adiantamento  de 
honorários  periciais  na  ação  popular.  5.  Recurso  especial  
parcialmente  conhecido  e,  nessa  parte,  provido.  (Resp 
1225103/MG, Rel.: Min. Mauro Campbell Marques, T2- Segunda 
Turma, D.J: 21/06/2011)

RECURSO  ESPECIAL  -  AÇÃO  POPULAR  -  SALARIOS  DE 
VEREADOR - ELEVAÇÃO - HONORARIOS ADVOCATICIOS – 
ISENÇÃO.  -  OFENSA  A  LEI  ORGANICA  MUNICIPAL  E  A 
REGIMENTO INTERNO DE CAMARA DE VEREADORES NÃO 
ENSEJA  O  RECURSO  EXTREMO,  A  TEOR  DO 
ENTENDIMENTO  JURISPRUDENCIAL  CONSOLIDADO  NA 
SUMULA N. 280 DO STF. APLICAÇÃO A ESPECIE, NO QUE 
PERTINE, DA PREVISÃO CONTIDA NAS SUMULAS 282 E 356
DAQUELA  ALTA  CORTE  DE  JUSTIÇA,  ANTE  A 
CONSTATAÇÃO DE NÃO TER SIDO PREQUESTIONADA, POR 
EMBARGOS  DECLARATORIOS,  OFENSA  AO  ARTIGO  458,  
DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. -  IMPROCEDENCIA DO 
APELO  EXTREMO  EM  FACE  DA  INTERPRETAÇÃO  DO 
PARAGRAFO 2., DO ARTIGO 2., DA LEI COMPLEMENTAR N.  
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25, DE 1975, NA REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 38,  
DE  1979.  -  RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO  TÃO 
SOMENTE  PARA  EXCLUIR  A  CONDENAÇÃO  AO 
PAGAMENTO  DE  HONORARIOS  ADVOCATICIOS,  PELO 
AUTOR  SUCUMBENTE,  POR  INCABIVEIS  NA  AÇÃO 
POPULAR. (Resp 829/SP, Rel.: Miguel Ferrante, T2- Segunda 
Turma, D.J.: 29/11/1989)

Por  essas  razões,  PROVEJO  PARCIALMETNE  A  REMESSA 
NECESSÁRIA,  APENAS  PARA  AFASTAR  A  CONDENAÇÃO  DOS  AUTORES  AO 
PAGAMENTO DE CUSTAS E DEPESAS PROCESSUAIS, COM FULCRO NO ART. 5.º, 
LXXIII, DA CF, confirmando a sentença nos seus demais termos.

P.I.

João Pessoa, 08 de abril de 2015.

Dra. Vanda Elizabeth Marinho
        RELATORA

J07/J04 
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