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REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  POPULAR.
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.
NECESSIDADE  DE  REEXAME.  ART.  19,
CAPUT,  DA  LEI  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,
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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).

Vistos.

Trata-se de  Remessa Oficial encaminhada pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Pocinhos em decorrência da sentença (fls. 823/833) que
julgou  improcedente  o  pedido  contido  na  Ação  Popular, ajuizada  por
Francisco de Assis Silva em face da União, da Prefeitura de Pocinhos, de
Adriano Cézar Galdino de Araújo e da Construtora Caiçara LTDA.

Na peça de ingresso (fls.  02/12), o  autor  relata que a União
firmou o Convênio nº 240/2001 com o Município de Pocinhos, no valor de R$
140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo a edilidade representada pelo
seu  então  Prefeito,  Adriano  Cézar  Galdino  de  Araújo,  com o  objetivo  da
construção de 23 moradias.

Relata que, “dentre as obrigações do item 2, da cláusula 2ª, a
Prefeitura obrigou-se a manter atualizada a escrituração contábil dos atos e
fatos decorrentes do convênio, responder por todos os encargos de natureza
tributária e previdenciário resultantes de eventuais demandas judiciais, bem
como ônus tributário, observar os procedimentos licitatórios de que trata a
Lei nº 8.666/93 com a devida prestação de contas, ao final da execução, além
de notificar do recebimento dos recursos financeiros os partidos políticos,
sindicatos  de  trabalhadores  e  entidades  empresariais”.  Sustenta  que  tais
obrigações não foram cumpridas.

Destaca que o valor total da obra foi R$ 149.500,00 (cento e
quarenta e nove mil e quinhentos reais), dos quais R$ 9.500,00 (nove mil e
quinhentos  reais)  eram  de  responsabilidade  da  edilidade.  Defende  que  há
evidências  inquestionáveis  do  desvio  de  recursos  públicos  e  da  prática  de
crimes em prejuízo ao erário,  “tanto com relação ao prazo de vigência do
convênio que era de 240 dias a partir da liberação dos recursos (180 dias
para  execução  das  obras  e  60  dias  para  prestação  de  contas),  como se
verifica  da  cláusula  terceira,  como  com  relação  ao  cumprimento  das
especificações técnicas e planilha de materiais cumpridos”.

Enfatiza que “não há comprovação da completa aquisição dos
materiais  e  acessórios  previstos  nem  da  observação  das  especificações
técnicas  estipuladas”,  sustentando que  “as casas  construídas  não tiveram
instalação elétrica, hidro-sanitária, esquadarias e demais itens cumpridos”.

Afirma que a licitação realizada pela edilidade teve o escopo de
eleger  empresa  de  acordo  com  sua  conveniência,  no  caso,  a  Construtora
Caiçara  LTDA,  defendendo  que  esta se  trata  de  “empresa  de  fachada”,
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indicando  como  provável  sociedade  que  efetivamente  realizou  as  obras  a
Construtora CAMT LTDA, da qual é sócio o prefeito demandado juntamente
com seu irmão, Murilo Galdino de Araújo. Enfatiza que a Construtora Caiçara
LTDA igualmente  foi  escolhida  para  construção  de  130  (cento  e  trinta)
cisternas decorrentes do Convênio nº 621/2001,  “cuja prestação de contas
resultou em notificação para que o gestor  público devolvesse os  recursos
recebidos (processo nº 2005.82.01001391-6, em curso na 4ª Vara Federal)”.

Conclui que  “o gestor público municipal, após formalizado o
Convênio com a União Feral, engendrou processo licitatório que desatendeu
aos  requisitos  da  Lei  nº  8.666/93,  contratou  com  empresa  tecnicamente
inidônea  que  não  participou  efetivamente  da  construção  das  23  casas
conveniadas, construídas em desacordo com as especificações técnicas e não
cumprimento dos itens da planilha apresentada pela empresa construtora,
não prestando contas como deveria e no prazo legal ao órgão federal”.

Ao  final,  pleiteou  a  realização  de  perícia  técnica  na  obra
questionada,  a  quebra  do  sigilo  bancário  da  Construtora  Caiçara  LTDA,
julgando-se  procedente  a  ação  para  declaração  de  nulidade  do  contrato
firmado entre  a  Prefeitura  Municipal  de  Pocinhos e  a  referida  construtora,
referente ao Convênio nº 240/2001,  “condenando-se os réus a ressarcir aos
cofres  públicos  federais,  com  perdas  e  danos,  a  importância  que  foi
repassada para construção das casas conveniadas”, além da  “importância
despendida pela Prefeitura Municipal de Pocinhos como contrapartida para
construção das casas”.

Inicialmente  distribuída  perante  a  Justiça  Federal,  foi  a
demanda encaminhada ao Juízo da Comarca de Pocinhos (fls. 261/263).

O Município de Pocinhos apresentou contestação (fls. 305/320),
alegando,  preliminarmente,  a  necessidade  de  indeferimento  da  inicial  por
carência de ação em virtude da ausência de prova da cidadania do autor. 

No  mérito,  sustenta  a  correta  execução  do  Convênio  nº
240/2001, aduzindo que o termo final do acordo era 22 de setembro de 2002 e
que,  “em 02  de  setembro  de  2002,  a  Caixa  Econômica  Federal  realizou
inspeção in locu, objetivando averiguar o andamento das obras resultantes
do pacto em apreço, lavrando Relatório de Avaliação Final – RAF/MI, no
qual – com base nas condições fáticas existentes na época da análise – ficou
consignado a execução física no percentual de 90,67% (noventa inteiros e
sessenta e sete centésimos) do inicialmente avençado”.

Ressalta  que,  após o relatório emitido pela  Caixa Econômica
Federal, o Município enviou todos os esforços no sentido de efetuar os reparos
sugestionados,  “tendo,  antes  do  término  da  vigência  do  convênio  nº
240/2001, elaborado e exarado considerações ao Ministério da Integração
Nacional – devidamente documentadas – comprovando a realização de 100%
(cem  por  cento)  do  objeto  convencionado,  sanando  as  eventuais
irregularidades apontadas”. Conclui que “não há que se falar em inexecução
do objeto convencionado, muito menos responsabilidade do edil por suposto
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dever  de  restituição de  numerários  transferidos  por  ocasião  do pacto em
análise”.

Destaca que as eventuais irregularidades já foram sanadas junto
ao  TCE,  “motivo  pelo  qual  foram  as  contas  do  exercício  financeiro  da
edilidade aprovadas pelo referido órgão contábil”. Sustenta a regularidade do
Convênio  nº  621/2001.  bem  como  a  contratação  e  licitação  firmada  por
ocasião do Convênio nº 240/2001.

Peça  contestatória  ofertada  por  Adriano  Cézar  Galdino  de
Araújo  (fls.  407/422)  e  pela  Construtora  Caiçara  LTDA  (fls.  423/427),
alegando a preliminar de carência de ação por ausência de prova da cidadania
do autor,  bem como ante a impossibilidade jurídica do pedido, sustentando a
regularidade da execução do Convênio impugnado.

Após  a  instrução  processual,  a  Promotoria  de  Justiça  da
Comarca de Pocinhos ofertou parecer (fls. 627/635) pela procedência da ação.

Alegações finais ofertadas (fls. 711/723; 725/750; 752/772).

Sobreveio, então, sentença de improcedência (fls. 823/833) nos
seguintes termos:

“Isto  posto,  tecidas  tais  considerações,  deixo  de
anular os atos apontados como ilícitos por não ter
sido comprovada a ilegalidade ou lesividade do ato
ao  patrimônio  público  como  um  todo,  e  JULGO
IMPROCEDENTES  OS  PEDIDOS  deduzidos  na
exordial”.

Decorrido o prazo recursal sem que as partes  ou o Ministério
Público  apresentassem  apelo  voluntário  (fls.  856),  vieram  os  autos  para
apreciação do reexame necessário.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  842/845),  manifestando-se  pelo  desprovimento  da
remessa,  concluindo  que  “o  autor  popular  não  conseguiu  comprovar  a
existência do binômio ilegalidade/lesividade”.

É o relatório. 

DECIDO.

Como é sabido, a Lei nº 4.717/1965, que regula a ação popular,
dispõe que em seu art. 19 que “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”.

Tal  disposição  legal  é  responsável  pelo  estabelecimento  do
instituto processual denominado “reexame necessário” na Ação Popular, que
atua  como  condição  impeditiva  da  geração  de  efeitos  da  sentença  até  o
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momento em que o Tribunal de Justiça, após reanálise dos fundamentos do
decisum, confirme-lhe o conteúdo.

Como relatado, o autor da presente ação constitucional atribuiu
aos  demandados  a  responsabilidade  por  irregularidades  na  execução  do
Convênio nº 240/2001 firmado entre o Município de Pocinhos e a União, cujo
objeto consistiu na construção de 23 (vinte e três) casas populares.

Afirmou, para tanto,  a existência de  evidências do desvio de
recursos públicos e da prática de crimes em prejuízo ao erário,  “tanto com
relação ao prazo de vigência do convênio que era de 240 dias a partir da
liberação dos recursos (180 dias para execução das obras e 60 dias para
prestação  de  contas),  como  se  verifica  da  cláusula  terceira,  como  com
relação ao cumprimento das especificações técnicas e planilha de materiais
cumpridos” (fls. 07).

Conclui que  “o gestor público municipal, após formalizado o
Convênio com a União Feral, engendrou processo licitatório que desatendeu
aos  requisitos  da  Lei  nº  8.666/93,  contratou  com  empresa  tecnicamente
inidônea  que  não  participou  efetivamente  da  construção  das  23  casas
conveniadas, construídas em desacordo com as especificações técnicas e não
cumprimento dos itens da planilha apresentada pela empresa construtora,
não prestando contas como deveria e no prazo legal ao órgão federal” (fls.
12).

No  que  se  refere  à  espécie  de  mecanismo  constitucional
ajuizado pelo demandante, sua previsão está contida no inciso LXXIII do art.
5º da Carta Fundamental, que assim estatui:

“Art. 5º. (omissis)
(...)
LXXIII  -  qualquer  cidadão  é  parte  legítima  para
propor ação popular que vise a 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”.

Com idêntico sentido, o art. 1º da Lei da Ação Popular (Lei nº
4.717/65),  pioneiro mecanismo de proteção coletiva legislado no País, assim
prescreve:

“Art. 1º. Qualquer cidadão será parte legítima para
pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de
atos  lesivos  ao  patrimônio  da  União,  do  Distrito
Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades
autárquicas,  de  sociedades  de  economia  mista,  de
sociedades  mútuas  de  seguro  nas  quais  a  União
represente  os  segurados  ausentes,  de  empresas
públicas,  de  serviços  sociais  autônomos,  de
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instituições  ou  fundações  para  cuja  criação  ou
custeio  o  tesouro  público  haja  concorrido  ou
concorra  com  mais  de  cinquenta  por  cento  do
patrimônio  ou  da  receita  ânua,  de  empresas
incorporadas  ao  patrimônio  da  União,  do Distrito
Federal,  dos  Estados  e  dos  Municípios,  e  de
quaisquer  pessoas  jurídicas  ou  entidades
subvencionadas pelos cofres públicos. (Grifo nosso)

Verifica-se,  portanto,  que,  além  da  ilegalidade,  a  efetiva
lesividade do ato administrativo ao patrimônio público é requisito essencial
para a procedência da ação popular.

Acerca  da  matéria,  destaco  o  entendimento  dos  renomados
juristas Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, na
obra intitulada “Mandado de Segurança e Ações Constitucionais”, in verbis:

“Como assinalado no n. 1, a Constituição de 1988
alterou as finalidades da ação popular, o que deflui
da comparação do texto do art. 153, § 31 da EC n. 1
com a redação dada ao art. 5º, LXXIII, já transcrito.
Alguns autores e acórdãos quiseram ver na inovação
constitucional não só a ampliação do objeto da ação
mas,  ainda,  a  mudança  dos  requisitos  da  mesma,
dispensando a ilegalidade do ato desde que atentasse
contra a moralidade pública. Na realidade, não nos
parece  ter  sido essa a intenção do legislador,  que
tão-somente  pretendeu  valorizar  novos  interesses
não patrimoniais,  dando-lhes a proteção adequada
pela  ação  popular.  Enquanto  a  sua finalidade,  no
passado,  era  simplesmente  patrimonial,  visando  à
anulação de atos lesivos ao patrimônio de entidades
públicas,  o  constituinte  de  1988  admitiu  sua
utilização  também  em  relação  a  valores  não
econômicos,  como  a  moralidade  administrativa,  o
meio ambiente  e o patrimônio histórico e cultural,
mantendo-se  sempre  a  exigência  de  ilegalidade.
Assim,  exige-se  o  binômio  ilegalidade-lesividade
para a propositura  da ação,  dando-se tão-somente
sentido  mais  amplo  à  lesividade,  que  pode  não
importar  prejuízo  patrimonial,  mas  lesão  a  outros
valores,  protegidos  pela Constituição.  Nesta  linha,
diversos acórdãos continuam a exigir o duplo vício –
lesividade  e  ilegalidade  –  do  ato  impugnado  para
que seja cabível a propositura da ação popular. O
STJ julgou que “para ensejar a propositura e ação
popular,  não  basta  ser  o  ato  ilegal,  deve  ser  ele
lesivo ao patrimônio público”. (Op. cit.,  Malheiros
Editores, SP, 32ª edição, págs. 153 e 154).
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Na  hipótese  vertente,  como  bem  destacado  pela magistrada
sentenciante e  defendido pelo próprio Ministério  Público,  por  meio de sua
Procuradoria  de  Justiça,  após  uma  análise  concreta  do  caso  posto  em
discussão, entendo que não houve comprovação da ilegalidade e da respectiva
lesividade  dos  atos  administrativos  praticados  em  torno  do  Convênio  nº
240/2001 firmado entre o Município de Pocinhos e a União.

Consignou  a juíza singular  que,  após  a  completa  instrução
processual:

“(...) o autor não logrou êxito na comprovação da
maioria  dos  fatos  alegados.  Não  comprovou  a
existência de fraude na licitação, nem que a empresa
CAIÇARA seria uma empresa de 'fachada', apesar de
apresentar  irregularidades  fiscais  junto  à  Receita
Federal posteriores à licitação, nem que a obra teria
sido executada pela empresa do gestor e réu Adriano
Galdino, nem a utilização de material inadequado do
projeto referente ao convênio 240/2001” (fls. 828).

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.

Ao  contrário,  o  que  se  vislumbra  nos  autos  é  a  aparente,  e
presumida, licitude nos trâmites procedimentais efetuados com a finalidade da
execução do projeto de construção das moradias (fls. 65/207). Nesse cenário,
há de se destacar que, diversamente do que ocorre em grande parte das obras
públicas,  a  execução  do  convênio  em  referência  se  pautou  dentro  da
razoabilidade  de  tempo,  apresentando-se  com 90,67% do  objeto  contratual
concluído,  quase  um  mês  antes  do  final  do  prazo  conclusivo  previsto  no
contrato. Tal constatação foi efetivada por meio de relatórios emitidos pelo
Ministério da Integração Nacional (fls. 435).

Além do mais, para corroborar a prevalência da presunção de
licitude no procedimento – o que afasta a lesividade a bens imateriais –, bem
como de ausência  de lesão ao patrimônio público,  o Parecer  Financeiro nº
344/2008/CAPC/CGCONV/DGI/SECEZ/MI  (fls.  546/551)  aprovou  a
Prestação  de Contas  Final  do Convênio  em tela,  com uma única  ressalva,
contida no parágrafo 27 do referido documento que assim atestou:

“Após a realização de vistoria in loco, o Secretário
Nacional  de  Defesa  Civil  concluiu  pela  aprovação
total com ressalva, tendo em vista que a Prefeitura
executou  parte  dos  serviços  programados  após  o
término  da  vigência  do  Convênio.  Tal  fato  não
configura irregularidade, apenas uma falha formal,
ou  seja,  uma falha  de  gestão,  já  que  não  causou
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danos  ao  Erário  e  o  benefício  social  foi  atingido
(Relatório  de  Inspeção  nº  004/2008-GFP,  de
20/05/2008,  folhas  892  a  898)” (fls.  550).  (grifo
nosso). 

Acrescente-se ainda que a Coordenação-Geral de Convênios da
Secretaria-Executiva  do  Ministério  da  Integração  Nacional,  em  resposta  a
Ofício  judicial,  afirmou,  dentre  outras  questões,  que  as  obras  conveniadas
foram vistoriadas por engenheiros da Caixa Econômica Federal, não havendo
conhecimento a respeito de subempreitada,  concluindo pela  aprovação com
ressalva acima referida (fls. 577/579).

Assim, a despeito da vasta documentação probatória encartada
no  presente  caderno  processual,  verifica-se  que  a  conclusão  a  respeito  da
inexistência de prova quanto às irregularidades apontadas na petição inicial é
manifesta, afigurando-se de igual forma patente a improcedência do feito, tal
qual consignado pela juíza singular e pela Procuradoria de Justiça.

Em julgados semelhantes, este  Colendo Tribunal de Justiça já
se posicionou acerca do tema, como se depreende dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR - PEDIDO
DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  -
IMPROCEDÊNCIA  -  IRRESIGNAÇÃO  -
PERMISSÃO  DE  USO  DE  BEM  PÚBLICO  -
ALEGAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE
AUTORIZAÇÃO  LEGISLATIVA  -
DISPENSABILIDADE - DESVIO DE FINALIDADE
-  NÃO  COMPROVAÇÃO  -  MÉRITO
ADMINISTRATIVO – DESPROVIMENTO.
- Os requisitos para o ajuizamento da ação popular,
além da condição de  eleitor,  são a ilegalidade ou
ilegitimidade do ato a invalidar, e a lesividade do ato
ao patrimônio público.
-  Não  restando  comprovada  a  ilegalidade.
ilegitimidade  ou  desvio  de  lesividade  do  ato
administrativo  impugnado,  é  de  se  rejeitar  a
pretensão anulatória.”
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
01120080004168001  -  3ª  Câmara  Cível  -  Relator
DR.  JOAO  BENEDITO  DA  SILVA  -  JUIZ
CONVOCADO - j. Em 13/08/2009). (grifo nosso).

“REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  POPULAR.  ATO
ADMINISTRATIVO.  LESIVIDADE  AO
PATRIMÔNIO  PÚBLICO.  INOCORRÊNCIA.
INSUFICIÊNCIA  DA  ALEGAÇÃO  DE
IRREGULARIDADE.  CONHECIMENTO.
DESPROVIMENTO.
- Para ser alcançada a anulação de ato pela via da
ação popular não é suficiente a mera alegação de
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ilegalidade. É  indispensável  que  se  demonstre,
também,  a  existência  de  prejuízo  ao  patrimônio
público,  o  que,  na  hipótese  concreta,  não  restou
evidenciado.”
TJPB - Acórdão do processo nº 20020000301776001
- Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DR. MARCOS
CAVALCANTI  DE  ALBUQUERQUE  -  JUIZ
CONVOCADO - j. em 01/03/2007. (grifo nosso).

Assim, ausente o binômio ilegalidade/lesividade, outro caminho
não  há  que  não  o  da  manutenção  da  sentença  hostilizada,  que  julgou
improcedente o pleito autoral.

Observe-se, por fim, que, de acordo com a Súmula nº 253, do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  ao  julgamento  do  duplo  grau  de  jurisdição
necessário, aplica-se a regra do art. 557, caput, do Código de Processo Civil,
que autoriza o relator a  decidir o recurso de forma singular. Senão, vejamos:

Súmula nº 253:  O art. 557 do CPC, que autoriza o
relator  a  decidir  o  recurso,  alcança  o  reexame
necessário.

Diante  do  exposto,  em  estrita  consonância  com  o  parecer
ministerial, verificando-se a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal,
na  forma  do  caput do  artigo  557  do  Código  de  Processo  Civil,  NEGO
SEGUIMENTO ao reexame necessário,  mantendo íntegro o decisum a quo. 

P. I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 12 de junho de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
    Desembargador Relator   
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