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Apelação Cível n.º: 0003655-73.2005.8.19.0042 
Apelante: Rubens José França Bomtempo 
Apelado: Marcio José Moraes Tesch 
Relator: Desembargador Eduardo Gusmão Alves de Brit o Neto 

 
 

Apelação Cível. Ação Popular.  Posto da Polícia Rod oviária 
Federal, construído por município do interior em se guida a 
onda de violência que aterrorizou os usuários da pr incipal 
via de acesso àquele ente da federação.  Utilização  de 
recursos previstos de forma genérica no orçamento s ob a 
rubrica “outras obras”.  Alegada ofensa aos arts.41  e 42 da 
lei 4320/64.  Ausência de pedido do ente da federaç ão 
beneficiado pelas obras ou de qualquer convênio pre vendo 
contrapartidas.  1 – As despesas públicas devem vir  
individualmente previstas no orçamento, que não pod e 
conter rubricas genéricas, sob pena de afronta ao a rt.5º da 
Lei 4320, que proíbe dotações globais destinadas a atender 
indiferentemente a despesas.     2 – Despesas não p revistas, 
para serem realizadas, e salvo a hipótese de emergê ncia em 
sentido estrito, dependem de créditos especiais, au torizados 
por lei e abertos por decreto do Executivo, nos ter mos dos 
arts.41 e 42 da lei 4320.  3 – Mesmo previsto na CF /88 aquilo 
a que se intitula de federalismo de cooperação, con forme 
disposto em seu art.241, com a redação dada pela EC  nº 
19/98, não pode o ente da federação, exceto quando de 
menor importância a colaboração, adentrar a competê ncia 
alheia e, sem pedido, consórcio ou convênio tomar a  
iniciativa de obra pública que julgue solitariament e ser 
adequada e conveniente ao ente favorecido. 4 – Docu mento 
de formalização que é exigido, outrossim, pelo art. 25, §1º, IV, 
“d”, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige p ara a 
realização de transferências voluntárias a previsão  
orçamentária de contrapartida.  5- Obra realizada p or mero 
voluntarismo, às expensas de município muito menos 
favorecido do que a União na repartição dos tributo s, e em 
favor do qual nenhuma contrapartida foi previamente  
cogitada. 6 – Construção que não favorece especific amente 
o município autor, exigindo a reposição de seus cof res pelo 
apelante, na forma disposta em primeiro grau.  7 – Recurso 
conhecido e desprovido.  
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Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 
0003655-73.2005.8.19.0042, em que é apelante Rubens José França Bomtempo e 
apelado Marcio José Moraes Tesch. 

 
ACORDAM os Desembargadores da Décima Sexta Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Ja neiro, à unanimidade de 
votos, em negar provimento ao recurso, nos termos d o voto do relator . 

  
 
 

RELATÓRIO 
 

 
Marcio José Moraes Tesch ajuizou ação popular contra o 

Município de Petrópolis e Rubens José França Bomtempo, prefeito daquele 
município, com pedidos de declaração de nulidade de ato administrativo que liberou 
verba pública para construção de posto da Polícia Federal às margens da BR-040 e 
de condenação ao segundo réu à restituição aos cofres públicos do valor 
despendido.  

 
Narra a inicial que o segundo réu, exercendo mandato de 

prefeito do Município de Petrópolis, autorizou a liberação da verba na ordem de 
R$200.000,00 para a construção de posto de fiscalização da Polícia Rodoviária 
Federal na BR-040, rodovia federal cuja administração foi objeto de concessão à 
empresa CONCER. Segundo o autor, o ato é prejudicial aos cofres públicos porque 
não cabe ao município assumir despesa que visa ao aparelhamento da Polícia 
Federal e sim apenas exigir das autoridades competentes e da concessionária a 
adoção de medidas necessárias ao reforço da segurança no local. Ademais, a Lei 
Orgânica do Município de Petrópolis, em matéria de segurança pública, limita-se a 
autorizar a criação de Guarda Municipal. Assim, a despesa em questão é nula, pois 
emanada de autoridade destituída de atribuição legal, na forma do artigo 2º, 
parágrafo único, letra “a” da Lei 4.717/65. 

 
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 25. 
 
O Município de Petrópolis apresentou contestação às fls. 

38/54, em que, inicialmente, afirmou ser o autor candidato derrotado a vereador no 
pleito de 2004. Arguiu a falta de interesse de agir por não se tratar de ato lesivo ao 
erário e, no mérito, defendeu que a construção do posto da Polícia Federal era 
decorrente de clamor popular, já que à época era significativo o número de assaltos 
na BR-040, sendo certo que Petrópolis, como cidade com vocação turística, depende 
de uma via de acesso segura para o desenvolvimento de suas atividades 
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econômicas. Afirmou que é dever do município zelar pelos interesses locais, 
inclusive pertinentes à segurança pública, e que não houve inércia das autoridades 
municipais em exigir providências da União. 

 
Às fls. 78/89 contestou Rubens José França Bomtempo, 

reiterando os termos da resposta oferecida pelo Município. 
 
Às fls. 210 esclareceu o Município de Petrópolis inexistir termo 

de parceria, convênio ou outro ato celebrado em conjunto com a União que formalize 
o compromisso de construção do posto da Polícia Federal.  

 
As preliminares suscitadas por ambos os réus foram afastadas 

às fls. 216. O segundo réu manejou agravo retido às 220/223. 
 
Às fls. 235/236 foi proferida sentença pelo Juízo da 4ª Vara 

Cível de Petrópolis que julgou os pedidos procedentes, concluindo que o clamor 
social por medidas que reforçassem a segurança na rodovia não justificam a 
realização de “despesa não prevista em orçamento, sem a utilização dos meios 
legais disponíveis para a alocação da verba em rubrica diversa”. 

 
O segundo réu recorreu às fls. 239/250. Inicialmente, com 

fulcro no artigo 517 do Código de Processo Civil, sustentou a necessidade de 
ampliação da matéria fática, pois o desempenho do mandato como prefeito o 
impediu de acompanhar a presente ação mais detidamente. Defendeu, assim, que a 
obra foi autorizada devido à extrema necessidade de reforço da segurança pública, 
já que entre 2004 e 2005 a criminalidade na BR-040 prejudicava a economia da 
cidade. Afirmou que antes da autorização da despesa já existia convênio que 
concedia ao Município de Petrópolis o uso da área destinada à construção do posto 
e que a despesa foi efetuada mediante nota de empenho (fls. 140), o que comprova 
a existência de previsão orçamentária e desnecessidade de abertura de crédito 
extraordinário, na forma dos artigos 40 e 41 da Lei 4.320/64. Por fim, afirma a 
ausência de dolo ou má-fé.  

 
Contra-razões às fls. 268/270. 
 
Parecer da douta Procuradoria de Justiça às fls. 277/281 pelo 

desprovimento do recurso.  
 

 
É o relatório. 
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VOTO 

 
 
 
 

Embora não integrando as razões recursais, merece ser 
rechaçada a tese de que presente algum interesse da União, levantada pelo apelante 
quando de sua sustentação por oportunidade do julgamento do apelo pela Câmara. 
Naquela oportunidade sustentou o demandado que a entrega do posto da Polícia 
Rodoviária Federal à União faria desta parte interessada no processo. Ocorre que a 
tese não merece prosperar porque nada do que aqui discutido refletirá minimamente 
sobre aquele ente federativo. Na verdade a discussão é justamente esta, a saber, 
indagar se pode o prefeito de certa cidade construir posto da Polícia Federal, sem 
prévio convênio ou solicitação da unidade federativa mais forte, e em caso negativo 
se é possível imputar-lhe o dever de indenizar, sem que com isto se imponha à 
União o dever de devolver o imóvel por ela ocupado. 

 
Superado a questão acima, convém destacar que a douta 

sentença não traz, em si mesma, com a devida vênia, os fundamentos que a levaram 
ao grave decreto de procedência do pedido, remetendo em grande medida ao 
parecer do Ministério Público de fls.229/233, que a seu turno vale-se como ponto 
central de lições de Direito Financeiro e do texto da Lei 4320/64, cujos art.41 e 42 
disciplinam os assim chamados créditos suplementares, previstos para reforço de 
dotação orçamentária que precisariam ser autorizados por lei e abertos por decreto 
do Chefe do Executivo. 

 
Sustenta-se que a necessidade de lei decorreria do fato de não 

haver previsão orçamentária para a construção do posto da Polícia Rodoviária, que 
não poderia ser erguido lançando mão da rubrica prevista genericamente no 
orçamento para a realização de obras públicas, já que estas, como despesas de 
capital, dependem de prévia indicação no orçamento, que não se considera satisfeito 
com a mera previsão de despesas para a realização de “obras”. 

 
Alega o Ministério Público, ainda, a incompetência da 

autoridade ré, tratando-se de serviço prestado pela União Federal, que somente 
poderia contar com a colaboração do município caso se oficializasse algum convênio 
ou contrato que formalizasse os interesses recíprocos em jogo. 

 
No que toca à suficiência da previsão orçamentária, observa-se 

dos termos do orçamento haver rubrica para a realização de “outras obras e 
instalações”, que ao ver do réu autorizaria não só a construção do posto da polícia 
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rodoviária como também, supõe-se, qualquer outra obra que se fizesse necessária.  
Assim postas as coisas, não é difícil perceber a total inutilidade do orçamento, que 
não discriminaria com a particularização necessária as futuras despesas a serem 
realizadas pelo Executivo.  Muito ao contrário, não pode haver dúvidas de que cada 
uma das obras que se pretenda realizar deva vir discriminada na lei orçamentária, 
como é expresso o art.5º da Lei 4320: “A Lei de Orçamento não consignará 
dotações globais destinadas a atender indiferenteme nte as despesas de 
pessoal, material, serviços de terceiros, transferê ncias ou quaisquer outras, 
ressalvado o disposto no art.20 e seu parágrafo úni co.” 

 
Na falta desta discriminação vale, de fato, a regra do art.42 da 

Lei 4320, que exige lei autorizando créditos especiais a serem disponibilizados por 
decreto do Executivo. 

 
Ocorre que o simples descumprimento da lei orçamentária não 

parece suficiente, por si só, para a condenação do administrador à restituição dos 
gastos efetuados, sem prejuízo de outras possíveis sanções, ao menos quando ficar 
evidenciado que estes foram destinados à satisfação de necessidades da sociedade.  
Isto o que decidiu o STJ quando do julgamento do EResp. 260821, qual pode ser 
visto da seguinte ementa:  

 
 
 

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. 
ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. 
LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. 
COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. NECESSIDADE. 
1. O fato de a Constituição Federal de 1988 ter alargado 
as hipóteses de cabimento da ação popular 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. 
2. Não há por que cogitar de dano à moralidade 
administrativa que justifique a condenação do 
administrador público a restituir os recursos 
auferidos por meio de crédito aberto irregularmente  
de forma extraordinária, quando incontroverso nos 
autos que os valores em questão foram utilizados 
em benefício da comunidade . 
3. Embargos de divergência providos .” 
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(EREsp 260821/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ 
Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2005, DJ 
13/02/2006, p. 654) 

 
 
Interessa saber, porém, como fica o dever de ressarcimento se 

ao lado da falta de previsão orçamentária ou lei autorizando a despesa se soma a 
incompetência da autoridade ré para a assunção dos ônus a que se liga a prestação 
do serviço, devido, no caso sob análise, pela União Federal. 

 
Como é sabido, a Constituição Federal concebeu sistema de 

co-gestão do serviço público, de modo a que estes “sejam eles privativos, sejam 
concorrentes, possam ser executados com maior celer idade e eficiência em 
prol da coletividade, em coerência com o princípio reitor da colaboração 
recíproca, que deve nortear o moderno federalismo d e cooperação.” (José dos 
Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, 15ª ed, pag.287). 

 
A idéia de cooperação foi acolhida pela Emenda Constitucional 

19/98, pela qual se deu a seguinte redação ao art.241 da Constituição Federal: “A 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípi os disciplinarão por meio de 
lei os consórcios públicos e os convênios de cooper ação entre os entes 
federados, autorizando a gestão associada de serviç os públicos, bem como a 
transferência total ou parcial de encargos, serviço s, pessoal e bens essenciais 
à continuidade dos serviços transferidos.” 

 
Como se vê, porém, ao mesmo tempo em que previu a 

colaboração entre os entes federativos, foi específico o constituinte ao dispor sobre a 
necessidade de previsão legislativa e de um documento que oficializasse a 
participação conjunta, ora exigindo convênios, ora cuidando de consórcios.  Não é 
possível, em princípio, que um ente da federação tome a iniciativa de prestar, por 
conta própria, serviço que a Constituição atribuiu a outro ente distinto. 

 
Decerto que a regra admite temperamentos que a convivência 

republicana tem revelado ao longo dos anos.  Todos conhecemos o caso, diria os 
casos, de prefeitos que tomam a iniciativa de tampar os buracos da rodovia federal 
que cruza o seu território, suprindo assim a lentidão paquidérmica da União e as 
amarras a ela impostas pela Lei de Licitações.  Tampouco é inusitada a cessão 
recíproca de funcionários, muito comuns no âmbito da Justiça Eleitoral e também da 
Justiça Estadual, mormente nas Comarcas do interior, onde não raro, ainda, são do 
município os telefones postos à disposição do Fórum ou o carro utilizado pelo Poder 
Judiciário na realização de diligências. 



 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PODER JUDICIÁRIO 
 

AC 0003655-73-2005-0042-ACP-Improbidade adm-posto pol federal petropolis (voto)AC-EG.doc 7  

 
De toda sorte, há de se reconhecer a necessidade, no mínimo, 

e como condição para que se reconheça a legitimidade da invasão de competências, 
ou da cooperação, caso assim se prefira, que haja por parte do ente favorecido 
algum sinal de concordância e necessidade, impedindo que o chefe da unidade a 
arcar com a despesa tome a iniciativa solitária de decidir sobre o que é e o que não é 
conveniente em matéria de um serviço público que não está sob sua 
responsabilidade.   Há também de se apontar a necessidade, quando de valores 
elevados se estiver a tratar, da disciplina formal do acordo, qual se prevê na 
Constituição Federal e também na Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo art.25, ao 
tratar das transferências voluntárias, além de dotação específica, exige a previsão 
orçamentária de contrapartida. 

 
O dinheiro público, desnecessário relembrar, não pertence aos 

ocupantes dos cargos, de quem se espera uso comedido e compatível com a 
moralidade, elevada em princípio da Administração Pública pelo art.37 da 
Constituição Federal.  Isto significa que ao gestor não é dado eleger livremente, sem 
submissão ao Poder Legislativo, as despesas que queira efetuar e as obras que 
deseje custear, ainda que estas se insiram no âmbito de outros entes da federação e 
mesmo que estes nada hajam solicitado. 

 
Pois analisando o caso dos autos, vê-se que o Chefe do 

Executivo petropolitano agiu por mais puro voluntarismo diante do clamor pela falta 
de segurança na rodovia federal: diante das notícias de jornal, celebrou convênio 
com a empresa concessionária para cessão de terra destinada à implantação de 
novo posto da Polícia Rodoviária Federal (fls.131/135), e sem sequer  ouvir esta 
última deu início à construção onde gastou R$ 200.000,00. 

 
Ao final, concluída a obra, celebrou-se termo de cessão, sem 

que se previsse qualquer ressarcimento ou compromisso que configurasse a 
contrapartida de que fala a Lei de Responsabilidade Fiscal.  O termo de entrega e 
recebimento (fls.183/184) limita-se à entrega da benfeitoria à Polícia Rodoviária 
Federal com a previsão de um futuro convênio e plano de ação conjunta que jamais 
foram formalizados.  Em síntese, cuida-se de obra que não foi pedida, erguida por 
um ente da federação infinitamente mais carente de recurso do que aquele 
beneficiado e que não veio formalizada em nenhum convênio que previsse qualquer 
tipo de contrapartida. 

 
É do encontro, portanto, da violação da Lei 4320 com o próprio 

art.241 da Constituição Federal que nasce o dever de ressarcimento dos cofres 
públicos por despesa consistente em obra que não favorece exclusivamente a 
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comunidade petropolitana, diz respeito a um serviço que não é por ela e para ela 
prestado e para o qual não se previu qualquer compensação financeira. 

 
Por tais motivos meu voto é no sentido de se negar provimento 

ao recurso. 
 

 
Rio de Janeiro, 26 de abril de 2011 

 
 
 
 

EDUARDO GUSMÃO ALVES DE BRITO NETO 
Desembargador Relator 

Certificado por DES. EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO
A cópia impressa deste documento poderá ser conferida com o original eletrônico no endereço www.tjrj.jus.br.
Data: 12/05/2011 20:54:00
Local: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Processo: 0003655-73.2005.8.19.0042 - Tot. Pag.: 8


		2011-05-12T20:54:00-0300
	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Processo: 0003655-73.2005.8.19.0042 - Tot. Pag.: 8
	EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO:16585




