
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

Remessa Oficial N.º 0001829-83.2012.815.0751 — 4ª Vara de Bayeux
Relator        : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides
Promovente   : Jânio Luís de Freitas
Advogado      : em causa própria (OAB/PB nº 10.547)
01 Promovido: Município de Bayeux, representado por seu Procurador-Geral, Marcus
Andre Medeiros Barreto
02 Promovido: Contemax - Consultoria Técnica e Planejamento Ltda
Advogado      : José Clodoaldo Maximino Rodrigues (OAB/PB nº 6.992)
Remetente     : Juízo de Direito da 4ª Vara de Bayeux

REMESSA  OFICIAL  —  AÇÃO  POPULAR  —
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO — ART. 19 DA LEI Nº
4.717/65  —  CONHECIMENTO  DA  REMESSA  —
CONCURSO  PÚBLICO  —  ALEGADA  A  EXISTÊNCIA
DE  VÍCIOS  NA  REALIZAÇÃO  DO  CERTAME  —
AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS APONTADOS —
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA — DESPROVIMENTO.

— “A sentença que julga improcedente a ação popular está sujeita ao
duplo  grau  de  jurisdição  obrigatório  (art.     19 da Lei  nº     4.717,  de
1965).” (TJMG; APCV 1.0024.06.990466-2/002;  Rel.  Des.  Caetano
Levi Lopes; Julg. 11/09/2012; DJEMG 21/09/2012)  

—  “REEXAME  NECESSÁRIO. DIREITO  PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO  POPULAR.  EXTENSA  E  PROLONGADA
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVASACERCA
DAS  ALEGAÇÕES  AUTORAIS.  SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. 1.  Ausentes  provas  que  comprovem  as
alegações do autor,  o  pedido deve ser julgado improcedente.  2.
Reexame  necessário  conhecido  e  não  provido.” (TJDF;  Rec
2002.01.1.050378-8; Ac. 831.122; Primeira Turma Cível; Relª Desª
Simone Lucindo; DJDFTE 13/11/2014; Pág. 113) – GRIFO NOSSO

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

1

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%204717-1965&sid=51235d03.2c2a26ad.0.0#JD_LEI4717-1965
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%204717-1965,%20art.%2019&sid=51235d03.2c2a26ad.0.0#JD_LEI4717-1965art19


A C O R D A a Egrégia Terceira  Câmara Cível do Colendo
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  à unanimidade, em conhecer da remessa
oficial e negar-lhe provimento.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Oficial, nos  autos  da Ação  Popular
ajuizada por Jânio Luís de Freitas em face do Município de Bayeux, Josival Junior
de Souza e Contemax - Consultoria Técnica e Planejamento Ltda, contra a sentença
de fls.  559/561, julgando improcedente  o pedido inicial,  por  não constatar  conjunto
probatório suficiente para demonstrar a ocorrência de ilegalidades no concurso público
realizado pela edilidade.

Não houve recurso voluntário (fls. 575).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu o
parecer de fls. 581/583, opinando pelo desprovimento da remessa.

É o Relatório.

VOTO

Vislumbra-se  dos  autos  que  o  pedido  autoral  foi  julgado
improcedente, dessa forma, nos termos do art. 19 da lei nº 4.717/65, há de ser conhecida
a remessa oficial.

Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência
da  ação  está  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição,  não  produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação
procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.    

Nesse sentido:

 PROCESSUAL  CIVIL. AÇÃO  POPULAR.  EXTINÇÃO  DO
FEITO,  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
LITISPENDÊNCIA. REMESSA OFICIAL  NÃO  CONHECIMEN-
TO. I.  Nos termos do art.     19,     caput, da Lei nº     4.717, de 29/06/65,
estará sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida
nos  autos  de ação  popular que  concluir  pela  carência  ou  pela
improcedência do pedido, hipóteses não ocorridas, na espécie, em
que  a  extinção  do  feito,  sem  resolução  do  mérito,  teve  por
fundamento a ocorrência do instituto da litispendência (CPC/1973,
art. 267, inciso V). II. Remessa oficial não conhecida. (TRF 1ª R.; AC
0056061-39.2012.4.01.3800;  Quinta  Turma;  Rel.  Des.  Fed.  Souza
Prudente; DJF1 06/03/2017) 

 APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  POPULAR.  DUPLO  GRAU  DE
JURISDIÇÃO  OBRIGATÓRIO  PRESENTE.  PROVA  PERICIAL.
NECESSIDADE.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  PRESENTE.
PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. A sentença que julga improcedente
a ação  popular está  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição
obrigatório  (art.     19 da Lei  nº     4.717,  de  1965). Não  determinada
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a remessa oficial na sentença, impõe-se o conhecimento de ofício. 2.
O  cerceamento  de  defesa  ocorre  se  o  órgão  judicial  impede  a
realização  de  prova  necessária.  3.  A falta  de  realização  de  prova
pericial necessária ao desate da lide configura cerceamento de defesa
e  invalida  o  processo.  4. Remessa oficial  conhecida  de  ofício.  5.
Apelação  cível  voluntária  conhecida.  6.  Processo  invalidado  em
parte,  mediante  acolhimento  de  preliminar,  prejudicados
a remessa oficial  e  o  mérito  do  recurso  voluntário. (TJMG;  APCV
1.0024.06.990466-2/002;  Rel.  Des.  Caetano  Levi  Lopes;  Julg.
11/09/2012; DJEMG 21/09/2012)  

Sendo assim, conheço da remessa oficial.

O promovente ajuizou ação popular alegando que o concurso
público  referente  ao  edital  nº  001/2012,  realizado  pelo  Município  de  Bayeux,
encontrava-se eivado de vícios.

Para  fazer  prova  de  suas  alegações,  acostou  aos  autos  a
documentação de fls. 15/80.

O magistrado a quo, a seu turno, julgou improcedente o pedido
inicial,  por  não  constatar  conjunto  probatório  suficiente  para  demonstrar  a  alegada
ocorrência de ilegalidade.

Pois  bem.  A  partir  de  uma  análise  do  caderno  processual
verifica-se  que  o  promovente  arguiu  as  seguintes  irregularidades:  contratação  de
empresa para realização do concurso através de pregão, sem as cautelas legais; ausência
de divulgação do edital, bem como do nome da empresa no Sistema Sagres; privilégio
de  alguns  candidatos;  previsão  de  remuneração  referente  ao  cargo  de  Procurador
Municipal  abaixo de outras  categorias  que demandavam nível  superior;  ausência  da
presença de representante da OAB na comissão do certame.

Através  dos  documentos  de  fls.  16/17,  o  promovente  destaca
possível fraude da empresa contratada, já que esta possui endereço idêntico à sede de
outra empresa, denominada Consultec, que também realiza concursos. 

Importante  destacar  que  tais  documentos  não  são  de  grande
valor  probatório,  pois  consistem  apenas  em  páginas  de  editais  de  anos  diferentes.
Ademais, de acordo com as fls. 106/108, observa-se que não existem duas empresas de
concurso funcionando no mesmo endereço, já que, no caso, houve apenas uma alteração
contratual,  na qual  a  empresa  Consultec -  Consultoria  Técnica e Planejamento  Ltda
alterou seu nome empresarial para Contemax – Consultoria e Planejamento Ltda – ME,
sendo tudo comunicado aos órgãos competentes (fls. 110/117). 

Para  fazer  prova  a  respeito  da  ausência  de  publicidade  do
certame, o promovente juntou apenas algumas páginas aleatórias dos sites da prefeitura
municipal de Bayeux, bem como da empresa promovida (fls. 18/23), contudo, de igual
forma, tal documentação não comprova a ausência de divulgação.
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Como  bem  pontuou  o  magistrado  a  quo  (fls.  560-v),  “...os
documentos de fls.  119 a 1236 atestam que o concurso teve ampla divulgação nos
órgãos de imprensa local e estadual, inclusive com publicação no Diário Oficial do
Estado da Paraíba”.

Não se verifica também ilegalidade em relação às diferenças de
remuneração entre  os  cargos  de nível  superior,  haja vista  as  peculiaridades  de cada
cargo, tampouco pela ausência de representante da OAB na Banca Examinadora, já que
inexiste previsão para tal requisito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  CÂMARA  MUNICIPAL.
PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. LEGITIMIDADE PARA ESTAR
EM  JUÍZO. Concurso público  para  contratação  de
advogado. Participação de membro da OAB. Inexigência. A
capacidade processual  da  Câmara  Municipal  para  a  defesa  de suas
prerrogativas  funcionais  é  hoje  pacificamente  reconhecida  pela
doutrina  e  pela  jurisprudência.  Certo  é  que  a  câmara  não  tem
personalidade jurídica, mas tem personalidade judiciária para defender
interesses institucionais próprios e vinculados à sua independência e
funcionamento. Na contratação de advogado por concurso público
não  se  exigirá  a participação de membro da OAB no  certame  se
para o ato inexiste dispositivo legal específico a exigi-lo. (TJRO;
AC  100.007.2007.000666-4;  Rel.  Des.  Glodner  Luiz  Pauletto;
DJERO 03/11/2008; Pág. 16) 

No  caso,  o  promovente  não  acostou  provas  suficientes  para
amparar suas alegações de ilegalidade do certame.

Seguindo essa linha de raciocínio:

AÇÃO  POPULAR.  DU  PONT  DO  BRASIL  S/A.
ENCERRAMENTO  ATIVIDADES.  DANOS.  AUSÊNCIA  DE
PROVA. Tendo  em  vista  a ausência  de  provas  contundentes  a
embasarem  o  direito  do  requerente,  imperiosa  é
a improcedência do pedido, nos termos do art. 333, I, do Código
de  Processo  Civil. (TJMG;  AC-RN  1.0701.08.248598-1/006;  Rel.
Des. Jair Varão; Julg. 18/02/2016; DJEMG 04/03/2016)  

REEXAME  NECESSÁRIO. DIREITO  PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO  POPULAR.  EXTENSA  E  PROLONGADA
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVASACERCA
DAS  ALEGAÇÕES  AUTORAIS.  SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. 1.  Ausentes  provas  que  comprovem  as
alegações do autor,  o  pedido deve ser julgado improcedente.  2.
Reexame  necessário  conhecido  e  não  provido. (TJDF;  Rec
2002.01.1.050378-8; Ac. 831.122; Primeira Turma Cível; Relª Desª
Simone Lucindo; DJDFTE 13/11/2014; Pág. 113) 
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Dessa  forma,  pela  ausência  de  conjunto  probatório  apto  a
acolher as alegações do promovente, a improcedência do pedido, como bem posto pelo
juiz de 1º grau, era medida que se impunha.

Por  tais  razões, CONHEÇO  DA  REMESSA  OFICIAL  E
NEGO-LHE PROVIMENTO. 

                                      É como voto.

  Presidiu a sessão a Exma. Desª. Maria das Graças Morais
Guedes. Participaram do julgamento o  Exmo. Sr. Dr. João Batista Barbosa (Juiz com
jurisdição limitada para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo.
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Srª.  Drª.  Ana  Cândida
Espínola, Promotora de Justiça Convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Remessa Oficial N.º 0001829-83.2012.815.0751 — 4ª Vara de Bayeux

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Oficial, nos  autos  da Ação  Popular
ajuizada por Jânio Luís de Freitas em face do Município de Bayeux, Josival Junior
de Souza e Contemax - Consultoria Técnica e Planejamento Ltda, contra a sentença
de fls.  559/561, julgando improcedente  o pedido inicial,  por  não constatar  conjunto
probatório suficiente para demonstrar a ocorrência de ilegalidades no concurso público
realizado pela edilidade.

Não houve recurso voluntário (fls. 575).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu o
parecer de fls. 581/583, opinando pelo desprovimento da remessa.

É o Relatório.
Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 08 de maio de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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