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Agravo de Instrumento nº 0007275-34.2019.8.19.0000  
Agravante: ÁGUAS DO PARAÍBA S/A 
Agravado: ALVARO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA  
Relator: DES. CARLOS JOSÉ MARTINS GOMES 
 

 
D E C I S Ã O 

 

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª 

Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes-RJ, nos autos de ação popular ajuizada pelo 

agravado em face da agravante, do município e prefeito, respectivamente, de Campos dos 

Goytacazes, que deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 

344/2018, o qual estipulou, a partir de janeiro de 2019, o valor da conta mínima de água para R$ 

43,63, o valor da tarifa mínima de esgoto sanitário também para R$ 43,63, o valor da Tarifa 

Residencial de Água (TRA) e da Tarifa Residencial de Esgoto (TER) para R$ 4,3632, por metro 

cúbico, devendo a agravante de se abster de realizar tais cobranças, sob pena de multa de R$ 

2.000.000,00. Considerou o Juízo a quo que o decreto não respeitou os princípios da legalidade, 

moralidade e modicidade tarifária, uma vez que ocorreu revisão do contrato administrativo, no que 

tange a revisão das tarifas, sem qualquer referência a desequilíbrio econômico-financeiro 

decorrente de fatos imprevisíveis, nem tampouco se demonstrou investimento de vulto realizado 

pela concessionária, com o agravamento do custo de manutenção do sistema de água e esgoto, 

que justificasse o aumento aleatório imposto pelo decreto, aduzindo que o aumento foi bem superior 

à taxa de inflação do período e que o decreto padece de fundamentação. 

A irresignação recursal sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juízo a quo, 

tendo em vista que outra ação popular impugnando o referido decreto já havia sido distribuída ao 

Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes (proc. 0003572-67.2018.8.19.0053), 

de modo que, em razão da conexão e da prevenção, impõe-se a reunião dos processos para se 

evitar decisões contraditórias. Sustenta que a ação popular é instrumento para fins de proteção de 

atos lesivos ao patrimônio público, não servindo para a defesa de direitos do consumidor. Sustenta 

assim a falta de interesse de agir, tendo em vista a inadequação da ação popular para fins de 

impugnação de reajuste de tarifa de serviço público. No mérito, sustenta que o reajuste em tela está 

de acordo com forma paramétrica estabelecida na cláusula quarta do terceiro termo aditivo do 
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contrato administrativo celebrado com o Município de Campos dos Goytacazes, bem como com a 

legalidade do processo administrativo de verificação do percentual aplicado, que contou com prévia 

manifestação favorável da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e da 

Procuradoria de Município. Sustenta o risco de dano pela não observância do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, uma vez que não será remunerada pelos inúmeros investimentos realizados 

no sistema de esgoto sanitário, bem como pelos custos operacionais com a manutenção de todo o 

sistema. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso. 

É o relatório. 

O exame dos autos indica que, em 30/12/2018, foi distribuída para o Juízo de Direito 

da 3ª Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes-RJ, ação popular com idêntico pedido e causa 

de pedir (proc. 0003572-67.2018.8.19.0053), com liminar indeferida no Plantão Judicial, sendo certo 

que a ação popular, cuja decisão de tutela provisória de urgência está sendo impugnada neste 

recurso, foi distribuída em 23/01/2019. 

Nos limites deste recurso, tem relevância a indicação de conexão entre as aludidas 

demandas, que poderá impor a reunião dos processos ao Juízo prevento, ou seja, no qual o registro 

ou a distribuição da inicial foi anteriormente efetivada, ante às regras dos artigos 55, § 1º, 58 e 59 

do CPC. 

A agravante sustenta a inadequação da ação popular por força do disposto no artigo 1º 

da Lei 4.717/1965, ante ao desvirtuamento do objetivo da ação popular, sustentando a inexistência 

de lesividade ao patrimônio público, por se tratar de reajuste de tarifa de serviço público, aduzindo a 

existência de previsão contratual para o aludido reajuste, nos termos da cláusula quarto do aludido 

termo aditivo, que foi observado no processo administrativo junto ao Município réu. 

Exame acurado do equilíbrio econômico e financeiro do contrato impõe-se, o que não 

se perfez nesta fase preliminar, que pudesse justificar a vedação do reajuste contratual, proibição 

essa a possibilitar comprometimento do fornecimento de água e tratamento do esgoto sanitário, com 

qualidade, e implicando grave prejuízo à higidez financeira da empresa agravante, que obteve a 

concessão, regularmente. 

Torna-se evidente que a ação popular tem a sua abrangência a atos lesivos do 

patrimônio público, na órbita, inclusive, da moralidade administrativa, o que, todavia, não afasta a 

presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, dos atos administrativos, o que demanda prova 
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sólida que, neste juízo preliminar, não considero caracterizada, que o curso da instrução processual 

aferirá, dentro das garantias constitucionais, às partes. 

Cabe invocar a lição de Hely Lopes Meirelles: 

 

“Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou 
espécie, nascem com a presunção de legitimidade, 
independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa 
presunção decorre do princípio da legalidade da Administração, que 
nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. Além 
disso, a presunção de legitimidade dos atos administrativos 
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do 
Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de 
impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, 
para só após dar-lhes execução” (“Direito Administrativo Brasileiro”; 
Malheiros; 27ª edição; 2002; pág. 154). 
 
 

Estou em que o substrato jurídico e fático articulado pelo agravante evidencia 

relevância, a indicar que a verificação da correção, ou não, do percentual tarifário determinado pelo 

Município, demandará a devida instrução probatória, no crivo do contraditório. 

Deste modo, os efeitos da decisão recorrida ensejarão risco de dano grave e de difícil 

reparação, com referência ao equilíbrio financeiro da agravante e ao próprio serviço público 

essencial de abastecimento de água, resultando também, a chamada aparência do bom direito, 

indicativa da probabilidade de provimento do agravo (artigo 995, parágrafo único, do CPC). 

Por consequência, defiro o efeito suspensivo, suspendendo a eficácia da decisão 

recorrida, referente ao Decreto Municipal 344/2019. 

Oficie-se ao Juízo a quo. 

Intime-se o agravado para resposta, em quinze dias (artigo 1019, inciso II, do CPC). 

Após, à douta Procuradoria Geral da Justiça. 

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2019. 

 

CARLOS JOSÉ MARTINS GOMES 
Desembargador Relator 
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