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REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  POPULAR.  LICITAÇÃO. 
CONTRATO.  PRORROGAÇÃO.  ADITAMENTO. 
ILEGALIDADE.  DESCABIMENTO.  LESIVIDADE.  NÃO 
DEMONSTRAÇÃO.  ÔNUS  DA  PROVA  DO  AUTOR. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I,  CPC.  SENTENÇA MANTIDA. 
DESPROVIMENTO DA REMESSA. 

- Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao 
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. In casu, o edital de 
licitação de venda de banco oficial que prevê a possibilidade de 
prorrogação de contrato mediante termo aditivo, afasta a alegação 
de ilegalidade, outrossim, indemonstrado a alegada lesividade ao 
patrimônio público.

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 do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento à remessa necessária, 
nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 782.

Relatório

Trata-se de recurso oficial decorrente de sentença proferida pelo MM. 
Juízo  da  6ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Capital,  que  julgou  improcedente  o  pedido 



constante nos autos da ação popular, ajuizada por Lúcio Flávio Costa, em face do Estado 
da Paraíba; Lúcio Flávio Costa e Banco ABM AMRO REAL S/A.

No  decisum,  o MM  Juiz  de  Direito  julgou  improcedente  a  ação, 
considerando que a cláusula sétima do contrato, decorrente do Edital de Licitação através 
do qual o ABN AMRO BANK S/A adquiriu o controle acionário do PARAÍBAM, permitia 
a realização de termo aditivo, além de que o autor não se desincumbiu de provar os fatos 
constitutivos de seu direito, no sentido de que houve prejuízo patrimonial ou financeiro 
estatal.

Não houve o manejo de recurso voluntário, razão pela qual subiram 
os autos por meio da citada remessa necessária.

Parecer  Ministerial  pelo  conhecimento  do  reexame  necessário  e 
manutenção da sentença de primeiro grau. (fls. 768/772)

É o relatório. 

VOTO

Na  exordial,  sustenta  o  promovente  que  a  instituição  financeira 
demandada assumiu o controle acionário do PARAÍBAN, dentro do programa estadual de 
privatizações, decorrente do Edital de Licitação nº PEP 02/2001, cujo contrato tinha o prazo 
de cinco anos para que o pagamento da folha de pessoal do estado permanecesse naquele 
banco. 

Sustentou  que  antes  da  expiração  do  prazo,  precisamente  em 
novembro de 2005, houve a celebração de um termo aditivo com o acréscimo de serviços e 
de custos,  o que causou danos ao erário.  Pugnou pela condenação dos demandados a 
restituição  dos  valores  indevidamente  pagos  pelo  Tesouro  Estadual,  bem  como  o 
pagamento de perdas e danos.

Conforme  relatado,  a  demanda  foi  julgada  improcedente, 
considerando que a cláusula sétima do contrato, decorrente do Edital de Licitação através 
do qual o ABN AMRO BANK S/A adquiriu o controle acionário do PARAÍBAM, permitia 
a realização de termo aditivo, além de que o autor não se desincumbiu de provar os fatos 
constitutivos de seu direito, no sentido de que houve prejuízo patrimonial ou financeiro ao 
Estado.

Não merece retoques a Decisão de primeiro grau.

Assim previu a cláusula sétima do contrato decorrente do Edital de 
Licitação, onde o Banco ABN AMRO REAL adquiriu o controle acionário do Paraíban. In  
verbis:



“Cláusula sétima. 7.1 O presente contrato é firmando pelo prazo de 
5  (cinco)  anos,  na  forma e  para  os  fins  previstos  no  art.  155  do 
Código Civil Brasileiro, podendo ser prorrogado por acerto entre o 
Estado  e  o  PARAÍBAN  mediante  termo  aditivo,  até  o  prazo 
definido no parágrafo primeiro, do art. 4º, da Medida Provisória n. 
2.139.62/2001, de 26 de janeiro de 2001.”

Nesse sentido foi realizado um termo aditivo (fls. 22/36) estendendo 
os serviços pactuados e outros aditados, mediante o pagamento mensal ao Estado no valor 
de R$ 1.333.333,33 (um milhão trezentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e 
trinta  e  três  centavos),  totalizando a quantia  de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de 
reais).

Portanto,  não  há  que  se  falar  em  ilegalidade  do  objeto,  já  que  o 
aditamento foi firmado com esteio em previsão contratual  decorrente de amparo legal 
contido no edital licitatório, assim como entendeu o Magistrado processante. 

No  tocante  a  alegação  de  que  houve  dano  ao  erário  com  a 
formalização do contrato,  motivo porque devem ser  responsabilizados os  promovidos, 
também  nesta  seara  não  merece  prosperar  tais  alegações,  tendo  em  vista  que  o 
promovente não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Conforme orienta de forma clara o artigo 373, do novo CPC, o qual 
prescreve competir ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e, ao 
réu, o ônus de provar qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do 
autor. Este é o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior1: 

“No  processo  civil,  onde  quase  sempre  predomina  o  princípio 
dispositivo,  que  entrega a  sorte  da  causa  à  diligência  ou interesse  da 
parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova”. 

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a 
verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, 
nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples 
ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos 
alegados e  do qual  depende a existência  do direito  subjetivo que pretende resguardar 
através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não 
provado é o mesmo que fato inexistente.

No  dizer  de  Kisch,  o  ônus  da  prova  vem  a  ser,  portanto,  a 
“necessidade  de  provar  para  vencer  a  causa,  de  sorte  que  nela  se  pode  ver  uma 
imposição e uma sanção de ordem processual”.2

1 in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18ª  ed., Forense, 1999, p. 421.
2 apud, Kisch, p. 421.



O STJ adota entendimento dominante neste sentido, in verbis:

Processual civil.  Responsabilidade civil.  Código do Consumidor.  Ônus 
da prova.  Inexistência de provas dos fatos alegados na petição inicial. 
Decisões  anteriores  fundadas  nas  provas  acostadas  aos  autos. 
Impossibilidade  de  reexame.  Súmula  7/STJ.  Não  comprovação  dos 
alegados danos materiais e morais sofridos. - Ao autor, incumbe a prova 
dos  atos  constitutivos  de  seu  direito.  -  Em  que  pese  a  indiscutível 
aplicação da inversão do ônus da prova ao CDC, tal instituto não possui 
aplicação absoluta. A inversão deve ser aplicada “quando, a critério do 
juiz,  for  verossímil  a  alegação  ou  quando  for  ele  hipossuficiente, 
segundo as regras ordinárias de experiências”.3

Também é apropriada a lição de Nelson Nery Júnior, para quem: 

“O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao 
juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário 
àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu”4.

Por outro lado, não pode se perder de vista que, em casos como o 
apreciado, de ação popular, há necessidade de restar comprovada a lesividade ao erário. 
Nesse sentido se pronunciou a Corte Suprema que, “lesividade deve caracterizar-se pela 
prática  de  ato  que,  direta  ou  indiretamente,  mas  real  ou  efetivamente,  redunde  no 
injusto detrimento de bens ou direitos da administração, representativo de um prejuízo, 
de  um  dano  a  valores  patrimoniais”  (STF,  RE  92.326,  Rel.  Min.  Rafael  Mayer,  Revista  
Trimestral de Jurisprudência 96/1.379) 

Por tal motivo, diversas cortes têm reiteradamente pronunciado que 
“em  se  tratando  de  ação  popular  há  necessidade  de  se  demonstrar  que  o  ato 
administrativo atacado produziu lesividade ao patrimônio público” (TRF-5ª Região, RO 
585024/95, Rel. Juiz José Delgado, DJU 10.11.1995, p. 77.560). 

No cenário dos autos, portanto, percebe-se que o autor não trouxera 
o mínimo de prova que demonstrasse que a alegação de que houve prejuízo financeiro ou 
patrimonial ao estado, inviabilizando, assim, a pretensão (art. 373, I do CPC), de fora que a 
manutenção da decisão primeva é medida que se impõe.

Diante  das  considerações  expostas,  em  harmonia  com  o  Parecer 
Ministerial, nego provimento ao recurso oficial, para manter a sentença em todos os seus 
termos. É como voto.

3 STJ – REsp 741393/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi - DJe 22/08/2008  
4 Código de Processo Comentado. Nery Jr., Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade.  6ª ed.  pág. 696:



DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial, nos 
termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. João Alves da Silva. Participaram do 
julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Juiz Convocado Dr. Ricardo Vital de 
Almeida (com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira) e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias 
Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de junho de 2016.

João Pessoa, 09 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


