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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque 
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Recorridos: Célio Cordeiros Alves e outros – Adv.: Antonio Alberto de Araújo
(OAB-PB nº 1.683)

Interessado: Damião Zelo de Gouveia Neto – Adv.: Jack Garcia de Medeiros
Neto (OAB-PB nº 15.309)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR.
MUNICÍPIO  DE  SÃO  VICENTE  DO  SERIDÓ.
AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULO  SEM  AUTORIZAÇÃO
LEGISLATIVA.  ABERTURA  DE  CRÉDITO
SUPLEMENTAR  SEM  PRÉVIA  AUTORIZAÇÃO  DO
PARLAMENTO LOCAL. EMISSÃO DE CHEQUES SEM
FUNDOS.  APLICAÇÃO DE  RECURSOS DO FUNDEF.
SUPOSTAS IRREGULARIDADES E LESÃO AO ERÁRIO
NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ÔNUS DA PROVA
DO  AUTOR.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  373,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  SENTENÇA
MANTIDA. DESPROVIMENTO.
- Na ação popular é imprescindível a ocorrência do
binômio  ilegalidade-lesividade,  pois  pressuposto
elementar  para a  condenação e ressarcimento ao
erário e não restando configurado nos autos é de se
manter  a  decisão  recorrida,  em  todos  os  seus
termos, que julgou improcedente o pedido inicial.
- Julga-se improcedente o pedido de ressarcimento
ao  município,  desprovendo-se  a  remessa  oficial,
quando a parte promovente não apresenta nenhum
documento  capaz  de  provar  que  houve  lesão  ao
erário.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.
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Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do

Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em  negar  provimento  à  remessa

necessária.

 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária  proveniente  da  sentença
prolatada  pelo  Juízo  da  Comarca  de  Soledade,  nos  autos  da  Ação  Popular
movida por Célio Cordeiros Alves e outros, contra o então prefeito do Município
de São Vicente do Seridó, Damião Zelo de Gouveia Neto. 

Após o regular trâmite processual, o magistrado a quo julgou
improcedente o pedido, por entender não ter havido a prática de atos lesivos ao
patrimônio  público,  à  moralidade  administrativa,  ao  meio  ambiente  e  ao
patrimônio histórico e cultural.

Não houve recurso voluntário, conforme certidão de fl. 4.057
– Vol. XVI.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou
pelo desprovimento da remessa necessária fls. 4.065/4.073. 

É o relatório. 

V O T O

O  cerne  da  questão  gira  em  torno  de  supostas
irregularidades praticadas pelo então prefeito do Município de São Vicente do
Seridó, Damião Zelo de Gouveia Neto, consistentes, em síntese, na aquisição de
veículo sem autorização legislativa, abertura de crédito suplementar sem prévia
autorização do parlamento municipal, aplicação de verbas públicas sem prévia
licitação, emissão de cheques sem fundos e aplicação a menor de recursos do
FUNDEF, requerendo os autores, ao final, a restituição aos cofres municipais da
totalidade das despesas geradas com a emissão dos cheques sem provisão de
fundos e das despesas efetuadas sem autorização legislativa.

Com efeito, a Ação Popular é garantia de nível constitucional,
artigo  5°,  inciso  LXXIII,  que  visa  à  proteção  do  patrimônio  público,  da
moralidade  administrativa  e  do  meio  ambiente,  sendo  a  disciplina
infraconstitucional regulada pela Lei n.° 4.717, de 29/06/1965.
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Vejamos  o  que  reza  o  citado  dispositivo  da  Constituição
Federal, quanto ao tema: 

"Art. 5º, 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." 

Assim,  deve ficar  demonstrado a ato  lesivo  ao  patrimônio
público,  à  moralidade  administrativa,  ao  meio  ambiente  ou  ao  patrimônio
histórico e cultural.

A solução do litígio passa, pois, pela teoria da distribuição do
ônus  da  prova,  insculpida  no  art.  373,  do  Código  de  Processo  Civil,  que
estabelece 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. 

Analisando o contido no processo, entendo que não houve
comprovação inequívoca dos fatos suscitados pelos promoventes, não existindo
qualquer prova das alegações contidas na peça inicial.

Inicialmente,  vale  salientar  que  nenhuma  das  condutas
apontadas pelos autores como ilícitas restaram devidamente comprovadas, já
que o  Tribunal  de  Contas  do Estado da Paraíba,  emitiu  parecer  favorável  à
aprovação  das  contas  do  gestor  municipal  do  exercício  dos  anos  em  que
ocorreram as supostas ilegalidades (fls. 3.218/3.225 – Vol XV), encaminhando
toda a documentação à consideração da Câmara de Vereadores do Município de
São Vicente do Seridó.

Ademais,  os  promoventes  também  não  apresentaram
nenhum documento capaz de provar que o órgão legislativo municipal tenha
rejeitado as contas da gestão municipal, relativas aos anos indicados na inicial.

Assim, não há qualquer elemento incontestável de que houve
irregularidades na gestão do Município de São Vicente do Seridó no ano de
2000. 
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Em  não  sendo  evidenciada  cabalmente  a  ilegalidade  ou
prejuízo ao erário,  não há que se falar  em configuração das irregularidades
narradas na inicial, tampouco em ressarcimento ao erário. Nesse sentido já se
posicionou esta Corte: 

PROCESSUAL  CIVIL.  REMESSA  “EX  OFFICIO”.  AÇÃO
POPULAR.  CONCURSO  PÚBLICO.  PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS.
LEGALIDADE  DO  CERTAME  E  DA  CONTRATAÇÃO.
NOMEAÇÕES  REALIZADAS  PELA  AUTORIDADE
COMPETENTE.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE
PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.  IMPROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  IRREGULARIDADES.  REMESSA  “EX
OFFICIO”  NÃO  PROVIDA.  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 deste ato ao patrimônio público.
Não  restando  comprovada  qualquer  ilegalidade,
ilegitimidade  ou  desvio  de  finalidade  do  ato
administrativo impugnado, é de se manter a decisão que
julga  improcedente  a  ação  popular,  negando-se
provimento  à  remessa necessária.  Se  a  administração
pública  age  dentro  da  Lei,  respeitando  os  princípios
constitucionais  insertos  no  art.  37  da  Constituição
Federal,  não  pode  o  poder  judiciário  intervir  para
simplesmente atender aos caprichos de quem não tem
razão  para  atacá-la.  (TJPB;  REO  200.2004.031334-
4/001; Segunda Câmara Especializada Cível;  Rel. Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos;  DJPB 21/07/2014;
Pág. 13).

E ainda,

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. MUNICÍPIO DE
GADO  BRAVO.  UTILIZAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS
PÚBLICOS  PARA  A  CONSTRUÇÃO  DE  BARRAGENS  EM
PROPRIEDADES  PARTICULARES.  SUPOSTO  INTERESSE
ELEITOREIRO.  PROVAS  PRODUZIDAS  INCAPAZES  DE
EVIDENCIAR  CABALMENTE  A  CONDUTA  ALEGADA  NA
INICIAL.  DESVIO  DE  FINALIDADE  NÃO  PROVADO.
IMPROCEDÊNCIA  DA  DEMANDA.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  DESPROVIMENTO  DO RECURSO  OFICIAL.  -
“(...).  Não  restando  comprovada  qualquer  ilegalidade,
ilegitimidade  ou  desvio  de  finalidade  do  ato
administrativo impugnado, é de se manter a decisão que
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julga  improcedente  a  ação  popular,  negando-se
provimento  à  remessa  necessária.  (...).”  (TJPB;  REO
200.2004.031334-4/001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos; DJPB 21/07/2014; Pág. 13) - “(...). 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.  (...).  (STJ – REsp 1447237/MG,  Rel.
Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 09/03/2015) (TJPB
– RO 000253-22.2012.815.0471 – Rel. Aluizio Bezerra
Filho (Juiz Convocado) – 14/03/2017). 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À  REMESSA
NECESSÁRIA, mantendo incólume todos os termos da sentença recorrida. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor  Desembargador

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque

– Relator, João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo

Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides) e Eduardo José de

Carvalho  Soares  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima  Senhora

Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes). 



Processo nº 0000442-16.2002.815.0191

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Relator
01


