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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Remessa Necessária – nº. 0037340-49.2010.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Promovente: João Almeida de Carvalho Júnior. – Adv. Jocélio Jairo Vieira
(OAB/PB n. 5.672).

Promovido: Município de João  Pessoa/PB,  representado  por  seu
Procurador-Geral: Adelmar Azevedo Régis.

Remetente: Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca
da Capital.

EMENTA: AÇÃO  POPULAR.  SENTENÇA
QUE  INDEFERIU  A  INICIAL  PELA
CONSTATAÇÃO  DA  PRESCRIÇÃO  E
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA,
EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO
DO  MÉRITO.  REMESSA  NECESSÁRIA.
EXORDIAL  POPULAR  QUE  RECLAMA
VÁRIOS  PEDIDOS,  DENTRE  ELES  A
INCONSTITUCIONALIDADE  DE  DECRETO
MUNICIPAL,  BEM COMO, CONSTRUÇÕES
DE  BENS  PÚBLICOS  SUPOSTAMENTE
IRREGULARES,  BARES,  ESTAÇÃO
CIÊNCIA. NECESSIDADE DE SE AFERIR O
PRAZO  PRESCRICIONAL  SOMENTE  A
PARTIR  DO  EFETIVO  ATO  CONCRETO
LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NÃO
PODENDO  SER  O  MARCO  INICIAL  A
PUBLICAÇÃO  DO  DECRETO  MUNICIPAL
QUANDO  O  AUTOR  DA  AÇÃO  POPULAR
TRAZ COMO CAUSA DE PEDIR E PEDIDO
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DIVERSOS PEDIDOS DE SUPOSTA LESÃO
AO  PATRIMÔNIO  PÚBLICO.
PRECEDENTES.  INOCORRÊNCIA  DA
PRESCRIÇÃO.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA
ELEITA.  INOCORRÊNCIA.  PEDIDO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO
MUNICIPAL  COMO  CONTROLE  DIFUSO.
SENDO COMPETENTE QUALQUER JUIZ DA
FEDERAÇÃO.  MATÉRIAS  DE  ORDEM
PÚBLICA.  SEM  PREJUÍZO  DA
REFORMATIO IN PEJUS. PROVIMENTO DA
REMESSA NECESSÁRIA PARA ANULAR A
SENTENÇA  PARA  QUE  RETORNEM  OS
AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA NOVO
PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em afastar  a  prescrição  e  a
preliminar  e,  no  mérito,  dar  provimento  ao  reexame necessário,  para
anular a sentença. 

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária proveniente  de
sentença (fls. 137/145) proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Popular promovida por
João Almeida de Carvalho Júnior, indeferiu a inicial julgando extinto o
processo sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 295, III e 267,
VI, do CPC/1973.

O magistrado a quo entendeu que a postulação contida
na inicial objetiva a declaração de inconstitucionalidade de lei em tese,
não sendo a ação popular a via processual adequada para tal desiderato,
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não  podendo  servir  como  sucedâneo  da  ação  direta  de
inconstitucionalidade (ADI). E ainda, reconheceu a ocorrência do instituto
da prescrição.

Não houve interposição de recurso voluntário, conforme
certificado às fls. 179.

O  Órgão  Ministerial,  instado  a  manifestar-se,  opinou
pela manutenção da sentença (fls. 196/199).

É o relatório.

V O T O

Trata-se de Remessa Necessária,  visando confirmar a
decisão do magistrado de primeiro grau, onde entendeu pela ocorrência
da prescrição do direito de ação popular, assim como, que o pedido de
inconstitucionalidade  do  Decreto  Municipal  feito  pelo  Autor  seria  um
sucedâneo  da  ação  direta  de  inconstitucionalidade  (ADI),  portanto  via
inadequada. 

Nesse  passo,  como  se  sabe,  a  ação  popular  é  um
remédio constitucional  colocado a disposição de qualquer cidadão, com
previsão no art. 5º, LXXIII, da CRFB/88, cujo objetivo é invalidar atos
decorrentes  de  comportamentos  ilegais,  que  causem  lesividade  ao
patrimônio  público,  moralidade  administrativa,  meio  ambiente  e  ao
patrimônio histórico e cultural, no âmbito federal, estadual ou municipal,
aos Entes da Administração Direta ou Indireta, veja-se:

Art.  5°.  […]  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
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Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  o  Autor
demandou  em  juízo  fazendo  vários  pedidos,  dentre  eles,  citaremos
alguns: que seja declarado inconstitucional o Decreto nº. 5.363, de 28 de
junho de 2005, bem como, a construção da Estação Ciência na área do
Cabo  Branco,  que  teve  que  derrubar  parte  da  mata  de  preservação
ambiental  do  Bosque  dos  Sonhos,  assim  como  diversas  construções
irregulares como quadras, bares, edifícios com até cinco andares em áreas
proibidas, supostamente através de concessões irregulares de alvarás de
construção  daquelas  redondezas,  devendo  assim  serem  demolidas,
segundo reclama o Autor. 

Desse  modo,  constata-se  que  na  exordial  popular
consta  inúmeros  pedidos,  não  apenas  a  declaração  de
inconstitucionalidade do decreto supracitado, por tal motivo, não poderia o
magistrado  sentenciante  entender  como ocorrido  o  marco  prescricional
com a publicação do Decreto 5.363/2005, como se somente existisse esse
pedido na peça inicial. 

Ademais,  na  Ação  Popular  visa-se  anular  efetivo  ato
lesivo ao patrimônio público, ou seja, somente a partir da efetiva lesão ao
patrimônio  público é que o  “homem médio”  presencia a  ocorrência da
lesão  ao  bem  público  e,  somente  a  partir  desta  visualização,  é  que
começa-se a contar o prazo prescricional.

Ora, é uma ação do povo e para o povo, não se pode
contar como o marco inicial da prescrição o ato legislativo municipal, pois
somente se inicia o prazo prescricional com os efeitos concretos da norma
supostamente irregular, visto que apenas quando o gestor comete a lesão
efetiva ao bem público é que nasce a publicidade daquele ato lesivo ao
patrimônio  público,  fazendo  com  que  o  povo  enxergue  e  fiscalize
concretamente a ação irregular do gestor público. 

Nesse  caminho,  tomando  como  exemplo  apenas  um
dos  pedidos  do  Autor,  a  construção  da  Estação  Ciência,  um dos  atos
administrativos apontados como lesivos na exordial,  pois supostamente
teria desmatado irregularmente reserva ambiental do Parque dos Sonhos
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com embasamento no decreto fustigado, sabe-se perfeitamente que tal
construção não se deu imediatamente com a publicação do Decreto em
questão, restando nítida a inocorrência da prescrição no caso em apreço,
pois para que houvesse prescrição no caso, caberia aferir  efetivamente
quando  se  iniciou  o  ato  lesivo  ao  patrimônio  público  em cada  pedido
apontado pelo Autor, o que não foi feito pelo magistrado de primeiro grau.

Veja-se  que  a  jurisprudência  corrobora  com  nosso
entendimento  de  que  o  marco  inicial  da  prescrição  ocorre  com o ato
concreto lesivo ao patrimônio público: 

EMENTA:  REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO
POPULAR.  DESAPARECIMENTO  PEÇAS  DO
ACERVO  DA  CASA  KLEMTZ  E  DA  CASA  KOZÁK
OCORRIDOS  EM  1995.  PRAZO
PRESCRICIONAL/DECADENCIAL  VERIFICADO.
CONHECIMENTO DO ATO LESIVO COMO TERMO
INICIAL.  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO
FINALIZADO  EM  2001.  AÇÃO  PROPOSTA  TÃO
SOMENTE  EM  2016.EXTINÇÃO  DO  FEITO  QUE
NÃO  OBSTA  A  REPARAÇÃO  AO  ERÁRIO  POR
DEMANDA  PRÓPRIA.  SENTENÇA  MANTIDA  EM
REEXAME NECESSÁRIO."(...) 1.  De acordo com
o art. 21 da Lei n.4.717/65, prescreve em 5

anos a pretensão do autor popular. O termo
inicial  deve  ser  o  primeiro  ato

concreto lesivo ao direito subjetivo

do  autor  popular. Precedentes.(...)"  (STJ  -

REsp:  755059  SP  2005/0087875-3,  Relator:
Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento:
11/12/2007,  T2  -  Segunda  Turma,  Data  de
Publicação:  DJ  07.02.2008  p.  1).  (TJPR  -  5ª
C.Cível - RN - 1647117-3 - Curitiba - Rel.: Luiz
Mateus de Lima - Unânime - - J. 11.04.2017)
(TJ-PR  -  REEX:  16471173  PR  1647117-3
(Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de
Julgamento: 11/04/2017, 5ª Câmara Cível, Data
de Publicação: DJ: 2019 03/05/2017)
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Pelo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

TJSP-0917776)  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
POPULAR.  DOAÇÃO  DE  IMÓVEL  PELA
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO  JOSÉ  DO
RIO  PRETO  COM  ENCARGOS  PARA
PARTICULAR.  ART. 21 DA LEI Nº 4.717/65.
LUSTRO  PRESCRICIONAL.  TERMO  INICIAL.
PRIMEIRO ATO CONCRETO QUE SE REPUTA
LESIVO.  PRESCRIÇÃO  CARACTERIZADA.
PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
PRELIMINARES. Julgamento antecipado da lide
que  decidiu  pela  improcedência  da  ação.
Alegação  de  nulidade  da  sentença  por
cerceamento de defesa. Inocorrência de nulidade.
Não há cerceamento de defesa no enfrentamento
antecipado de temas de direito, quando basta à
solução da lide a prova dos autos. Pedido genérico
de produção de provas levado a efeito apenas na
inicial. Representação processual. Não há se falar
em irregularidade da representação processual do
réu no processo de origem, pois de acordo com o
art.  12,  II,  CPC,  a  representação  judicial  do
Município incumbirá ao seu Prefeito ou Procurador,
resultando  que  a  Procuradora  Municipal  não
necessita de instrumento de procuração para agir
em juízo. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação nº
0042272-13.2012.8.26.0576,  8ª  Câmara  de
Direito  Público  do  TJSP,  Rel.  Ponte  Neto.  j.
06.04.2016).

No  mesmo  sentido,  é  pacífico  o  entendimento  pelos
Tribunais Regionais Federais:

TRF2-0095852)  TRIBUTÁRIO.  AÇÃO  POPULAR.
ART.  37  DA  MP  446/2008.  RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA  DE  CEBAS.  PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.  DIES  A  QUO.  ATO  LESIVO
CONCRETO.  PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO PELO
CNAS.  PRECEDENTES  DO  STJ. 1  -  A  sentença
pronunciou, de ofício, a prescrição, com base no
art. 21 da Lei 4.717/65, pois decorridos mais de
cinco anos entre a publicação da MP 446/2008,
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cujo  art.  37  se  impugna  no  processo,  e  o
ajuizamento  da  ação popular.  2  -  A  ação
popular é cabível  em face de ato lesivo ao
patrimônio  público  e  exercitável  por
qualquer cidadão. Ora, a publicação de uma
medida provisória que autorize a renovação
automática de CEBAS, sem prévia análise do
cumprimento  dos  requisitos  legais  pelo
CNAS,  como  foi  o  caso  do  art.  37  da  MP
446/2008,  não  produz  efeitos  concretos
imediatos,  por si  só. Afinal,  embora possa se
vislumbrar  um  potencial  prejuízo  ao  patrimônio
público,  este  só  se  concretizou quando o CNAS
publicou  a  resolução  que  tornou  pública  a
renovação do CEBAS para a entidade ré. 3 -  É
entendimento  pacífico  nos  Tribunais  pátrios  de
que só cabe ação específica contra ato normativo
geral e abstrato ou contra lei em tese quando se
tratar de ação declaratória de constitucionalidade
ou  inconstitucionalidade.  Nos  demais  casos,  é
necessário  que  se  demonstrem  os  efeitos
concretos da norma que formaram a causa
de pedir. Exemplo disso é a Súmula 266 do STF,
que  por  analogia,  pode  ser  aplicada  a  esta
demanda. 4 - O Superior  Tribunal  de Justiça já
abordou  tal  questão  em  mais  de  uma
oportunidade,  destacando  sempre  que  a  ação
popular prescreve  em cinco  anos  a  contar  do
evento lesivo. 5 - Apelação e remessa necessária
providas.  (Apelação/Reexame  Necessário  nº
201451021024853/RJ, 4ª Turma Especializada do
TRF  da  2ª  Região,  Rel.  Luiz  Antônio  Soares.  j.
17.06.2015). 

TRF4-164342)  AÇÃO  POPULAR.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ATO LESIVO.
1. De acordo com o  art. 21 da Lei nº 4.717/65,
prescreve  em cinco  anos  a  pretensão  do  autor
popular. 2. O termo inicial deve ser o primeiro
ato concreto lesivo ao direito subjetivo do autor
popular. 3. Reconhecida a  prescrição, deve-se
extinguir  o  feito,  com resolução de  mérito,  nos
termos do art. 269, IV do CPC. (Apelação Cível nº
2008.70.00.008914-0/PR, 3ª Turma do TRF da 4ª
Região,  Rel.  João  Pedro  Gebran  Neto.  j.
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03.08.2011, unânime, DE 09.08.2011). 

Ademais,  vê-se  que  o  pedido  de  declaração  de
inconstitucionalidade feito na exordial foi de modo incidental, visando uma
análise de controle difuso de constitucionalidade da norma, tendo em vista
que tal declaração não é o único pedido da exordial, não busca o Autor
apenas a declaração de inconstitucionalidade do decreto, se assim o fosse,
a via estaria inadequado, mas não é o caso. 

Veja-se  que  o  Autor  usa  como  causa  de  pedir  a
inconstitucionalidade do decreto municipal de modo incidental, no sentido
de apontar diversos atos administrativos lesivos ao patrimônio histórico,
cultural e ambiental que foram, supostamente, perpetrados pela gestão
municipal.

Neste contexto, entendo que não há que se falar em via
inadequada,  pois  trata-se  de  pedido  de  controle  difuso  de
inconstitucionalidade, podendo ser apreciado por qualquer magistrado da
federação,  não  sendo  o  caso  de  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade,
matéria  exclusiva  do  STF,  devido,  como dito,  os  inúmeros  pedidos  do
Autor, não sendo assim, o pedido de inconstitucionalidade, o único objeto
da causa. 

Perfilha do mesmo entendimento os ilustres professores
constitucionalistas  Marcelo  Alexandrino  e  Vicente  Paulo,  em  sua  obra:
Direito Constitucional Descomplicado, 2008, 2ª ed., p. 708 e 728:
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Analisando as  questões  supracitadas,  percebe-se  que
trata-se  de  matérias  de  ordem  pública,  devendo  o  magistrado  se
pronunciar de ofício, sem prejuízo da reformatio in pejus, nestes termos: 

STJ-0640961)  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À
INICIAL.  QUESTÃO  DE  ORDEM  PÚBLICA.
REFORMATIO  IN  PEJUS.  INEXISTÊNCIA. 1.  "De
acordo com a jurisprudência  do Superior  Tribunal  de
Justiça,  não  se  cogita  a  ocorrência  de reformatio  in
pejus  quando  a  alteração  da  sentença,  em sede  de
remessa necessária ou recurso voluntário, se dá em
razão de matéria de ordem pública" (AgRg no REsp
1261397/MA,  Rel.  Ministro  ARNALDO ESTEVES  LIMA,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  20.09.2012,  DJe
03.10.2012). 2. Recurso especial não provido. (Recurso
Especial nº 1.480.188/MG (2014/0230409-9), STJ, Rel.
Luis Felipe Salomão. DJe 06.09.2016).

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  A  REMESSA
NECESSÁRIA  PARA  ANULAR  A  SENTENÇA  COMBATIDA,
AFASTANDO A PRESCRIÇÃO E A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA,
devendo os autos retornarem ao juízo de primeiro grau para que profira
nova decisão.

É como voto.
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Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o Doutor João
Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de fevereiro de 2018.

                    Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
           Relator
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