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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REEXAME  NECESSÁRIO  N.  0001342-
76.2012.815.0731 
ORIGEM: Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cabedelo 
RELATOR:  Juiz  Tercio  Chaves  de  Moura,  convocado  para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Ministério Público do Estado da Paraíba
APELADO: José Francisco Regis e Érica Patricia de Andrade Regis
ADVOGADOS:  Solon  Henriques  de  Sá  e  Benevides  (OAB/PB
3.728) e Luiz Filipe F. Carneiro da Cunha (OAB/PB 19.631)

PRELIMINAR. COISA JULGADA. AÇÃO POPULAR. PRÁTICA DE
NEPOTISMO. QUESTÃO APRECIADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA
MATERIAL  CONFIGURADA  NESSE  TOCANTE.  ACOLHIMENTO
PARCIAL DA PRELIMINAR. 

1) A configuração,  in totum, de coisa julgada material  exige
que ocorra a tríplice identidade entre as ações, de forma que as
partes, a causa de pedir e o pedido devem coincidir.

2) Na Ação Civil Pública, a causa de pedir próxima consiste na
prática de ato de improbidade administrativa, tipificado na Lei
n. 8.429/92. Na Ação Popular, reside na própria violação aos
princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no
art. 37 da Constituição Federal. As pretensões veiculadas nas
referidas ações são distintas. 

3)  Contudo,  na espécie,  deve-se reconhecer  a  coisa  julgada
material  tão-somente  em  relação  à  prática  de  nepotismo,
porquanto essa matéria já foi objeto de apreciação quando do
julgamento definitivo da Ação Civil  Pública, não podendo ser
submetida a nova análise pelo Judiciário.

4) Acolhimento parcial da preliminar.
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ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO  CÍVEL  E  REEXAME
NECESSÁRIO.  AÇÃO  POPULAR.  PREFEITO.  NOMEAÇÃO  DE
PARENTE  (SOBRINHA)  PARA  OCUPAR  CARGO  PÚBLICO  NO
MUNICÍPIO  SEM  REALIZAÇÃO  DE  CONCURSO.  PRÁTICA  DE
NEPOTISMO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS
DOS  VALORES  RECEBIDOS  PELA  CONTRATADA  E
CONDENAÇÃO  EM  PERDAS  E  DANOS.  DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE  COMPROVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO DANO.
SERVIÇOS  PRESTADOS  PELA  CONTRATADA.  FATO
INCONTROVERSO.  OBRIGAÇÃO  DE  RESSARCIMENTO
AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 

1) Do STJ: “[…] 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 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  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.  […].”  (REsp  1447237/MG,  Rel.  Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/12/2014, DJe 09/03/2015). 

2) No caso dos autos, é incabível a tese de que a lesão ao
erário  é  presumida,  mormente  quando resta  incontroversa  a
prestação de serviços por parte da servidora contratada. Como
é cediço, para que haja ressarcimento, a lesão ao patrimônio
público deve ser comprovada.

3) Desprovimento dos recursos.
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA  a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  acolher
parcialmente  a  preliminar  e,  no  mérito,  negar  provimento  à
apelação e ao reexame necessário. 

MARCOS DOS ANJOS PIRES BEZERRA ajuizou AÇÃO POPULAR
contra JOSÉ RÉGIS (ex-Prefeito de Cabedelo) e OUTROS, aduzindo que o
primeiro promovido, enquanto Prefeito do Município de Cabedelo, nomeou
os demais promovidos, parentes seus, para cargos públicos, sem concurso
público, configurando notória prática de nepotismo. Requereu, ao final, a
devolução aos cofres públicos dos valores recebidos pelos beneficiários,
com as devidas correções, bem como a condenação do primeiro réu em
perdas e danos. 

As partes contestaram, defendendo a inexistência da prática de
nepotismo.  O primeiro  demandado,  José Régis,  arguiu  a  preliminar  de
coisa julgada material, porquanto a Ação Civil Pública n. 073.2007.000657-
9 tratou da mesma matéria.

No  parecer  de f.  302/308,  o  Ministério  Público  opinou  pelo
reconhecimento da coisa julgada material em relação a alguns promovidos
e pela procedência da pretensão em relação a José Régis e Érica Patrícia,
porquanto a nomeação desta última se deu após a extinção da citada
Ação Civil Pública. 

Sobreveio sentença (f. 317/320) do Juízo de Direito da 3ª Vara
Mista da Comarca de Cabedelo, julgando improcedente a pretensão inicial,
nos seguintes termos:

Diante  dessas  considerações,  ACOLHO,  EM  PARTE,  A
PRELIMINAR  DE  COISA  JULGADA  MATERIAL,  arguida  na
contestação de fls. 155/175,  JULGANDO EXTINTA A AÇÃO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 267, V, c/c o art. 467,
do Código de Processo Civil,  no tocante à alegação da prática de
nepotismo, em face do reconhecimento da coisa julgada material.

Em relação à contratação da Demandada Érica Patrícia de Andrade
Régis, sobrinha do ex-Prefeito José Francisco Régis, posteriormente
ao trânsito em julgado da sentença prolatada na ação civil pública,
conforme documento de fls. 260, não se encontra acobertada pelo
manto  da  coisa  julgada  material,  JULGO  IMPROCEDENTE  O
PEDIDO,  apenas  para  o  fim  de  reconhecer  a  prática  de
nepotismo, pois a contratação se deu em violação à Súmula
Vinculante  nº.  13,  do  STF,  porém  deixo  de  condenar  a
Promovida  mencionada  ao  ressarcimento  dos  valores
recebidos ao erário municipal,  por não restar  provado que
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não  tenha  exercido  as  atividades  para  as  quais  foi
contratada. Deixo de condenar, também, o Promovido José
Francisco Régis, de mesmo modo, em perdas e danos, ante a
falta  de  provas  de  que  tal  nomeação  tenha  resultado  em
prejuízo ao erário municipal. (f. 320).

Irresignado,  o  Ministério  Público  apelou,  sustentando  as
seguintes razões recursais (f. 322/330):

(1) ao contratar sua sobrinha como “prestadora de serviço”, o
primeiro apelado (José Regis) aviltou a Constituição Federal, malferindo os
princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade;

(2) o referido ato administrativo causou prejuízo ao erário, uma
vez que concorreu para o enriquecimento ilícito da contratada, já que fora
admitida sem concurso público;

(3) após a propositura da ação em curso, a segunda apelada foi
exonerada;

(4) não é necessário perquirir se houve ou não enriquecimento
ilícito,  pois,  em  havendo  favorecimento  pessoal,  a  lesão  ao  erário  é
presumida;

(5) restou configurada a prática de nepotismo por parte do ex-
Prefeito  do  Município  de  Cabedelo  (1º  apelado),  no  que  pertine  à
admissão de sua sobrinha, Érica Patrícia de Andrade Régis, para o quadro
funcional da Prefeitura de Cabedelo, incumbindo a ela o ressarcimento dos
valores recebidos, e àquele as perdas e danos.

Contrarrazões pelo desprovimento da apelação (f. 333 e 341)

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso (f. 348/352). 

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                     Relator

DO REEXAME NECESSÁRIO:

De início,  destaco que a sentença sob exame está  sujeita  à
remessa necessária, pois a Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/1965) é clara
nesse sentido. Vejamos:

Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência
da ação está sujeita a duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito
senão  depois  de  confirmada  pelo  tribunal;  da  que  julgar  a  ação
procedente, caberá apelação, com efeito suspensivo.
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Destarte,  como a sentença  julgou  improcedentes  os  pedidos
iniciais, a remessa oficial há de ser recebida, uma vez que a ação popular
visa resguardar nítido interesse público, versando sobre direitos difusos,
não  podendo  ser  revestida  do  manto  da  coisa  julgada  sem antes  ser
reexaminada pelo tribunal, em caso de improcedência.

PRELIMINAR: COISA JULGADA MATERIAL.

Em se tratando de  reexame necessário de sentença que
concluiu pela improcedência da ação popular, torna-se imperiosa a análise
da preliminar de coisa julgada material suscitada em sede de contestação,
porquanto foi acolhida parcialmente pelo magistrado a quo. 

Argumentou o promovido (1º apelado), em sua defesa, que os
fatos articulados na ação em deslinde já foram objeto de decisão na Ação
Civil  Pública (Proc. 073.2007.000657-9), ajuizada pelo Ministério Público
do Estado da Paraíba em seu desfavor, com fundamento na prática de ato
de improbidade administrativa. 

Segundo asseverou, a sentença prolatada na citada Ação Civil
Pública julgou improcedente a pretensão inicial, sob a premissa de que
não houve prática de nepotismo em relação à contratação de cada um dos
servidores, que se confundem com os referidos na presente Ação Popular.
Pugnou, ao final, pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos
termos do art. 267, V, do CPC/73.

O insigne magistrado  a quo, de forma correta, em harmonia
com o Parecer Ministerial,  acolheu parcialmente a prefacial arguida,
para reconhecer a coisa julgada material apenas em relação à prática de
nepotismo relacionada às contratações já apreciadas na Ação Civil Pública,
sob a premissa de que não se pode decidir de forma diversa do que já foi
objeto de manifestação definitiva pelo Judiciário em outra demanda.

É irretocável a decisão hostilizada nesse particular. 

A configuração de coisa julgada material exige que ocorra a
tríplice identidade entre as ações, de modo que as partes,  a causa de
pedir e o pedido devem coincidir.

Na Ação Civil  Pública,  a causa de pedir  próxima consiste na
prática de ato de improbidade administrativa, tipificado na Lei 8.429/92.
Na Ação Popular reside na própria violação aos princípios constitucionais
da Administração Pública, previstos no art. 37 da Constituição Federal. 

Além disso, as pretensões veiculadas nas referidas ações são
distintas. Na primeira busca-se a aplicação das sanções previstas no art.
12,  III,  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa  (Lei  n.  8.429/92).  Na
segunda pleiteia-se o ressarcimento ao erário e perdas e danos.
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Na  espécie,  a  pretensão  veiculada  na  Ação  Civil  Pública  n.
073.2007.000657-9  foi  julgada  improcedente,  com  fundamento  na
inexistência  de  nepotismo,  e  não  desafiada  por  recurso,  sendo
solidificada pelo manto da coisa julgada (f. 58/83). Nesse viés, in casu, há
de reconhecer-se a coisa julgada material no tocante à prática de
nepotismo,  relacionada  às  contratações  que  foram objeto  das
duas ações. 

As  contratações  dos  réus  mencionados  na  presente  Ação
Popular já  foram objeto  de  análise  na  citada  Ação  Civil  Pública,  em
relação às quais não se reconheceu a prática do nepotismo. 

Todavia, dentre as contratações elencadas nesta ação apenas
uma  não foi objeto de apreciação na Ação Civil Pública: foi a de Érica
Patrícia  Régis  (2ª  apelada),  sobrinha  de  José  Régis  (1º  apelado),
porquanto se concretizou após a sentença prolatada nesta última ação,
não estando, assim, acobertada pelo manto da coisa julgada material.

Sendo  assim,  é  irretocável  a  parte  da  sentença  que  julgou
extinto  o  processo  sem  resolução  do  mérito  no  tocante  à  prática  do
nepotismo, fazendo ressalva quanto à contratação da ré Érica Patrícia de
Andrade Régis, sobrinha do ex-Prefeito José Régis, já que se deu após o
trânsito em julgado da sentença prolatada na Ação civil Pública.

Passo a analisar a decisão do magistrado de primeiro grau que
julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento ao erário e perdas e
danos.

 

DO MÉRITO RECURSAL:

A controvérsia submetida ao crivo desta Corte de Justiça cinge-
se a duas questões: (1) cabimento de ressarcimento ao erário do valor
recebido por Érica Patrícia de Andrade Régis (2ª apelada), sobrinha do ex-
Prefeito José Régis (1º apelado), em razão de sua contratação por este,
sem concurso, para exercer cargo público na Prefeitura de Cabedelo; (2)
condenação do apelado, José Régis, em perdas e danos. 

A ação popular visa anular ato ilegal ou lesivo ao patrimônio
público,  à  moralidade administrativa,  ao  meio  ambiente,  ao  patrimônio
histórico  e  cultural,  conforme  intelecção  do  art.  5º,  inciso  LXXIII,  da
Constituição Federal.

O mencionado instrumento possui pedido imediato de natureza
desconstitutiva-condenatória,  porquanto  busca,  primordialmente,  a
insubsistência do ato ilegal e lesivo a qualquer um dos bens ou valores
elencados  no  inciso  LXXIII  do  art.  5º  da  Constituição  Federal  e,
consequentemente,  a  condenação dos  responsáveis  e  dos  beneficiários
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diretos ao ressarcimento ou às perdas e danos correspondentes. 

Na verdade, a Ação Popular poderá ser interposta para anular o
ato  ilegal,  mas  a  questão  do  ressarcimento  é  que  merece  a  devida
atenção. 

É  imprescindível  a demonstração  do  binômio  ilegalidade-
lesividade,  como  pressuposto  elementar  para  a  condenação  ao
ressarcimento ao erário em face dos prejuízos comprovadamente
atestados ou nas perdas e danos correspondentes.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “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”. Observemos:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  POPULAR.
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,  dest'arte,  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
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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  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
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.
(REsp  1447237/MG,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA
FILHO,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  16/12/2014,  DJe
09/03/2015).

A 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.

Na espécie, restou incontroversa a prática do nepotismo, em
relação  à  contratação  da  segunda  apelada  para  ocupar  cargo  público
(Técnica de Enfermagem) na Prefeitura de Cabedelo, porquanto, sendo
sobrinha do, na época, Prefeito do Município de Cabedelo, José Régis (1º
apelado), foi nomeada sem concurso público, enquadrando-se, assim, na
hipótese circunscrita na Súmula vinculante n. 13 do STF.1

1 A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau,  inclusive,  da autoridade nomeante ou de  servidor  da mesma pessoa jurídica investido  em cargo de
direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função
gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição
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Não  há  dúvidas  de  que  o  nepotismo  configura  prática
reprovável,  que  viola  os  princípios  constitucionais  da  legalidade,
moralidade e impessoalidade.

Contudo  a  sanção  de  reparação erário somente  se  revela
cabível  quando comprovada a respectiva lesão, o que,  in casu, não se
configurou, porquanto não restou alegado, nem comprovado nos autos,
que  a  segunda  apelada,  que  foi  exonerada  em  menos  de  dois
meses da sua nomeação, não tenha prestado os serviços inerentes
ao cargo para o qual fora designada. 

Ademais,  o  eventual  ressarcimento  ao  erário,  nesse  caso
específico, representaria enriquecimento sem causa da Administração, pois
a  quantia  foi  recebida  pela  apelada  em  contraprestação  ao  serviço
efetivamente prestado. 

Quanto à lesividade, eis julgado do Colendo STJ:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.  AÇÃO
POPULAR.  CONCESSÃO  DE  CERTIFICADO  DE  ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  (CEBAS).  AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO  DE  LESÃO  AO  ERÁRIO.  SÚMULA  352/STJ.
CONDENAÇÃO  DO AUTOR  DA  AÇÃO POPULAR EM  HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE  IN  CASU.  1.  Em  virtude  do  nítido  caráter
infringente, com fundamento no princípio  da  fungibilidade  recursal,
recebo  os  presentes  Embargos  como  Agravo  Regimental.  2.  Na
hipótese dos autos, o Sodalício a quo entendeu que a concessão do
Cebas  (Certificado  de  Entidade  Beneficente  de  Assistência  Social)
importa,  de  forma  automática,  em  prejuízo  ao  erário.  Todavia,
consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a simples
concessão do certificado (Cebas) não importa automaticamente em
tal lesão, sendo efetivamente apenas um dos requisitos para que a
entidade beneficiária possa gozar do benefício isencional. 3.  O STJ
possui firme orientação de que um dos pressupostos da Ação
Popular é a lesão ao patrimônio público, não comprovada na
hipótese dos autos.  4.  Por  outro  lado,  não se verifica,  in  casu,
judicialização  temerária  por  parte  do  autor  da  Ação  Popular  que
justifique sua condenação em honorários nos termos do art. 13 da
Lei 4.717/1965, merecendo acolhimento a pretensão recursal nesse
ponto específico. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo
Regimental,  ao  qual  se  dá  parcial  provimento.  (EDcl  no  REsp
1553899/RS,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 30/05/2016).

Em  síntese,  não  houve comprovação  do  dano,  nos
termos do art. 14 da Lei n. 4.717/65.

O pedido de perdas e danos, sob o mesmo fundamento, não

Federal. 
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deve  prevalecer,  mormente  porque  o  suposto  prejuízo  não  foi  sequer
quantificado.

Diante  do  exposto,  acolho  em parte  a  preliminar  e,  no
mérito, nego provimento à apelação e  ao reexame necessário,
mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Retifique-se  a  autuação  do  feito  para  que  passe  a
constar como REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A.  D.  FERREIRA)  e com  o  Excelentíssimo
Doutor  CARLOS  EDUARDO  LEITE  LISBOA (Juiz  de  Direito
Convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 17
de novembro de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                        Relator


	ACÓRDÃO
	APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO N. 0001342-76.2012.815.0731
	ORIGEM: Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cabedelo

