
  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO N. 0000856-48.2015.815.0000
ORIGEM: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva 
AGRAVANTE: João Antônio de Araújo Alvino  (Adv. Afonso José Vilar dos Santos)
AGRAVADO: Adriano Porto Andrade (Adv. Caius Marcellus Lacerda)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DÁ 
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 
POPULAR.  AUTOR  QUE  RESIDE  EM  MUNICÍPIO 
DIVERSO  DAQUELE  EM  QUE  OCORREU  O  ATO 
REPUTADO COMO LESIVO.  NÃO REPRESENTAÇÃO DA 
COLETIVIDADE.  ILEGITIMIDADE  ATIVA  DO 
AGRAVADO.  EXTINÇÃO  DA  AÇÃO  POPULAR  SEM 
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO. DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.

− Considerando que o autor reside no Município de Patos, 
conforme  documentação  colacionada  aos  autos,  é  de  se 
reconhecer  a  sua  ilegitimidade  ativa,  uma  vez  que  não 
representa a coletividade do Município de Campina grande.

− Sendo acolhida a  ilegitimidade,  arguida em agravo de 
instrumento,  é  possível  ao  juízo  ad  quem determinar  a 
extinção da ação, sem resolução de mérito, por força do efeito 
translativo.

VISTOS,  relatados e  discutidos estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 248.

RELATÓRIO



Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão de minha 
relatoria,  a  qual  deu  provimento,  monocraticamente,  ao  recurso  de  agravo  de 
instrumento, manejado por  Adriano Porto Andrade, ora recorrido, em face de João 
Antônio de Araújo Alvino, para, de ofício, extinguir a ação popular, sem resolução do 
mérito, por ser o promovente parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda.

Em  suas  razões,  sustenta  o  recorrente,  às  fls.  241/246,  que  a 
decisão ora agravada merece reforma. 

O  agravante,  resumidamente,  aduz  que  o  fato  dele  possuir 
título eleitoral  na cidade de Patos,  e  não em Campina Grande,  não o impede de 
exercer, na qualidade de cidadão, o seu direito de interpor ação popular, pois atua 
como substituto processual do povo, sendo irrelevante o seu domicílio eleitoral.

Assevera  que  a  cidadania  é  caracterizada  pelo  binômio 
nacionalidade/direitos políticos do indivíduo, tendo direito de ingressar com a ação 
ainda que a lide se localize em comarca onde ele não possua domicílio eleitoral.

Ao  final,  requer  o  provimento  do  agravo,  para  reformar  a 
decisão monocrática, negando-se provimento ao agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

De  início,  importante  destacar  que  conheço  do  recurso, 
porquanto adequado e tempestivo. De outra banda, contudo, nego-lhe provimento, 
em razão de todas as razões que seguem.

Através do presente agravo interno,  o recorrente pleiteia que 
seja dado provimento ao presente recurso, para reformar decisão monocrática, uma 
vez que ele é parte legítima para figurar no polo ativo da ação popular.

Na  decisão  monocrática  ora  agravada,  dei  provimento  ao 
referido agravo de instrumento, monocraticamente, com fundamento no art. 557, §1º-
A, do CPC, para, de ofício, extinguir a ação popular, sem resolução do mérito, por ser 
o promovente parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda.

À luz de tal entendimento, é oportuno e pertinente, proceder à 
transcrição  da  fundamentação  da  decisão  monocrática  ora  agravada  que  aborda 
exatamente sobre os temas trazidos neste recurso, o qual mantenho integralmente, in 
verbis:

“De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 



posta  em  deslinde,  faz-se  necessário  adiantar  que  o  presente 
agravo merece provimento.

Com efeito, o imbróglio presente nos autos consiste em saber se 
o autor da ação popular é parte legítima ou não para integrar a 
presente demanda. Nesses termos, oportuno destacar a lição do 
doutrinador Fredie Didier Jr.1, vejamos:

“Parte legítima é aquela que se encontra em posição processual 
(autor e réu) coincidente com a situação legitimadora, decorrente 
de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o 
respectivo  objeto  litigioso.  […]  A  legitimidade  ad  causam é 
bilateral, pois o autor está legitimado para propor ação em face 
daquele réu, e não em face de outro”.

O  promovente,  aqui  recorrido,  postula  que  o  Município  de 
Campina  Grande  se  abstenha  de  expedir  alvará  de 
funcionamento para  exploração de  venda de  combustíveis  em 
favor  do  segundo  demandado  e  que  seja  determinado  o 
sobrestamento definitivo da obra, uma vez que ergueu um posto 
de  combustível  a  menos  de  500  metros  de  distância  de  um 
templo religioso e de um supermercado,  o que é vedado pelo 
Código  de  Obras  e  Edificações  do  Município  de  Campina 
grande/PB (art. 135).

Todavia, apesar de ter comprovado a sua condição de cidadão, 
verifico que o autor (parte agravada) reside no Município Patos/
PB,  consoante  se  verifica  do  título  eleitoral  (fl.  41)  e  do 
documento de fl. 210, ou seja, em local distinto daquele em que 
ocorreu o ato reputado como lesivo.

Observo  que  o  agravado  está  defendendo  interesses  da 
coletividade a qual não faz parte ou não mantém qualquer tipo 
de vinculação, o que é totalmente inaceitável. 

Logo,  entendo que a ação popular se destina à proteção de um 
interesse  da  coletividade  e  não  individual,  assim  é  de 
fundamental  importância  que  o  autor  da  demanda  faça  parte 
dessa coletividade, ou seja, sofra com os possíveis danos que o 
funcionamento do posto de combustível trará para a sociedade.

Corroborando  tal  posicionamento,  destaco  ensinamento  do 
doutrinador Pedro da Silva Dinamarco, in verbis:

“Afinal,  o  que  justifica  a  própria  outorga  de  legitimidade  ao 
cidadão é justamente o fato de ele ter algum interesse, ainda que 

1 In, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 12ª edição, 2010, p. 204.



indireto,  em relação ao  bem público  tutelado (que  de alguma 
forma também lhe pertence).

E se ele não tem o mínimo interesse pessoal na proteção daquela 
res  publica,  então  sequer  em  tese  ele  será  um  representante 
adequado  da  sociedade.  Aliás,  é  justamente  por  isso  que  o 
estrangeiro não pode ajuizar ação popular no Brasil.” 

Por  outro  lado,  analisando detidamente  os  autos,  verifico  que 
realmente  o  autor  da  demanda  não  mora  no  Município  de 
Campina grande,  já  que o mesmo utilizou o  endereço do seu 
advogado na sua qualificação inicial, o que demonstra uma total 
ausência de legitimidade ativa do promovente. 
 
Portanto, concluo que o agravado é parte ilegítima para figurar 
no polo ativo da demanda, uma vez que não reside no Município 
e não possui nenhum interesse em relação a defesa da sociedade 
campinense.

Além disso,  creio que deve ser aplicado ao presente recurso o 
efeito translativo, pelo fato de a questão relativa à legitimidade 
ad causam ser matéria de ordem pública. Nessa linha, colaciono 
jurisprudências desta Corte:

“A constatação da existência de vício insanável, relativo à falta 
de condição da ação, é matéria que pode e deve ser conhecida de 
ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição CPC, arts. 267, 
VI,  §  3°,  e  301,  §  4°.  Não  há  qualquer  óbice,  assim,  a  que  o 
Tribunal, acolhendo prefacial arguida em agravo de instrumento, 
determine a extinção da ação, por força do efeito translativo.”5  

Ante  o  exposto,  amparado  no  art.  557,  §  1º-A,  do  Código  de 
Processo  Civil,  dou  provimento  ao  recurso,  para,  de  ofício, 
extinguir  a  ação  popular  sem  resolução  de  mérito,  por  ser  o 
promovente  parte  ilegítima  para  figurar  no  polo  ativo  da 
presente demanda. ”

Nestas  linhas,  como  se  vê,  não  merece  qualquer  reforma  a 
decisão  ora  agravada,  a  qual  está  totalmente  fundamentada,  devendo,  pois,  ser 
mantida em todos os seus exatos termos.

Por  tais  razões  dei  provimento  ao  agravo  de  instrumento  e 
mantenho a decisão ora agravada, por seus próprios fundamentos, entendendo que 
deve ser negado provimento ao presente agravo interno.

5 TJPB – AI 20020090194602001 – Rel. Des. Manoel Soares Monteiro – 1ª CC - Julgamento: 06/07/2009



Isto  posto,  NEGO  PROVIMENTO  ao  agravo  interno, 
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e o Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Exma. Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 06 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


