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Gabinete do Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº013.2007.003229-0/001 – 0003229-28.2007.815.0131
ORIGEM           : 4ª Vara da Comarca de Cajazeiras
RELATOR        : Doutor Aluízio Bezerra Filho, Juiz de Direito convocado para
                           substituir o Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos 
APELANTES   : Carlos Antônio Araújo de Oliveira e Vicente Pinheiro de Araújo
ADVOGADO    : Paulo Sabino de Santana
APELADO        : Ministério Público do Estado da Paraíba

PROCESSUAL  CIVIL  –  Apelação  Cível  –
Ação civil  Pública  –  Improbidade
administrativa  –  Utilização  de  máquinas  e
servidores  públicos  em  obras  de
terraplanagem  particular  –  Condenação  –
Irresignação  –  Preliminar  -  Nulidade  da
sentença por equivoco de fundamentação e
Incoerência lógica – Ausência de apreciação
dos argumentos da defesa – Sentença citra
petita – Acolhimento – Nulidade reconhecida
– Provimento do apelo.

PROCESSUAL  CIVIL  –  Apelação  Cível  –
Ação civil  Pública  –  Improbidade
administrativa  –  Utilização  de  máquinas  e
servidores  públicos  em  obras  de
terraplanagem  particular  –  Condenação  –
Irresignação  –  Preliminar  -  Nulidade  da
sentença por equivoco de fundamentação e
Incoerência lógica – Rejeição.

- A sentença que guarda simetria entre a
fundamentação  e  os  dispositivos  não
pode ser tida como nula por incoerência
lógica,  ainda  que  não  acolha  os
argumentos  das  partes.  O  que  importa,
nesse  ponto  são  os  fundamentos  nos
quais se escora o magistrado para proferir
a decisão.

PROCESSUAL  CIVIL  –  Apelação  Cível  –
Ação  civil  Pública  –  Improbidade
administrativa  –  Utilização  de  máquinas  e
servidores  públicos  em  obras  de



terraplanagem  particular  –  Condenação  –
Irresignação  –  Preliminar  -  Nulidade  -
Ausência de apreciação dos argumentos da
defesa – Sentença citra petita – Acolhimento
–  Nulidade  reconhecida  –  Provimento  do
apelo.

- Caso o magistrado,  ao decidir a causa,
acolha  o  pedido  do  autor,  baseando-se
em  uma  das  alegações  do  requerente,
não há motivos para analisar as demais.
Da  mesma  forma,  na  hipótese  de  ser
acolhido um dos fundamentos da defesa,
julgando improcedente o pedido, poderá o
magistrado  não  apreciar  as  demais
matérias  defensivas  relativas  ao  mesmo
pedido.  Entretanto,  há  julgamento  citra
petita  quando a  sentença  não  analisa  o
fundamento  fático  ou  jurídico  suscitado
pela parte derrotada. 

-  Havendo  sentença citra petita,  existe
omissão  que  deverá  ser  sanada.  Nesse
passo, o recurso adequado para combater
a  omissão  do  julgador  seriam  os
embargos  de  declaração,  com  base  no
inciso I  do art.  535 do CPC.  Entretanto,
segundo leciona  Didier  Jr.  (2010),  a não
oposição  dos  embargos  de  declaração
não  gera,  nesse  caso,  qualquer  tipo  de
preclusão,  uma vez  que  a  parte  poderá
atacar a decisão por meio do recurso de
apelação (art. 513 do CPC).

PROCESSUAL  CIVIL  –  Apelação  Cível  –
Ação civil  Pública  –  Improbidade
administrativa  –  Utilização  de  máquinas  e
servidores  públicos  em  obras  de
terraplanagem  particular  –  Condenação  –
Irresignação  –  Preliminar  -  Nulidade  da
sentença  por  ausência  de  individualização
da  sentença  civil  com  característica  de
sentença penal. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível acima identificados.

Decidem, em 2ª Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba,  por  unanimidade,  acolher a  preliminar de
nulidade da sentença e, no mérito, dar provimento ao recurso para anulá-la,
determinando o retorno dos autos à primeira instância,  para que outra seja
prolatada, nos termos do voto do relator e da súmula de fl. 450.



CARLOS  ANTÔNIO  ARAÚJO  DE
OLIVEIRA  e VICENTE  PINHEIRO  DE  ARAÚJO interpuseram  recurso  de
apelação cível, vergastando a sentença de fls. 365/379, prolatada nos autos da
ação ação civil pública por ato de improbidade administrativa, onde o Ministério
Público  do  Estado  da  Paraíba  imputou  aos  recorrentes  e  ao  Município  de
Cajazeiras, os primeiros na qualidade de Prefeito Municipal e de empresário,
respectivamente, e  o  último,  ente público,  a  prática de atos administrativos
tidos  como  ímprobos,  consubstanciados  na  cessão  de  máquinas  e
equipamentos pertencentes ou locados pela municipalidade para a realização
de  terraplanagem  em  um  posto  de  gasolina  de  propriedade  de  um  dos
recorrentes.

Afastada a legitimidade do município do polo
passivo da ação, e após a devida instrução processual, a sentença concluiu
pela condenação dos recorrentes ao ressarcimento, em solidariedade passiva,
ao  Município  de  Cajazeiras  do  proveito  ilicitamente  auferido  por  VICENTE
PINHEIRO DE ARAÚJO, a ser apurado em liquidação de sentença por artigos,
correspondente  ao  valor  do  aluguel  dos  veículos  e  máquinas  utilizados,
acrescido do valor  das horas de trabalho dos servidores públicos municipais
cuja mão de obra foi utilizada na realização dos serviços. 

Condenou,  ainda à suspensão dos direitos
políticos pelo prazo mínimo de 8 (oito) anos; pagamento de multa civil, em prol
do  Município  de  Cajazeiras,  correspondente  ao  valor  da  vantagem
indevidamente auferida, a ser calculada na liquidação de sentença; e proibição
de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios,  direta  ou  indiretamente,  ainda  que  por  intermédio  de  pessoa
jurídica de que seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

Em  preliminar,  os  recorrentes  arguem  a
nulidade  da  sentença  por  não  analisar  a  disposição  da  lei  municipal
autorizadora da operação considerada como ilegal, alegada na contestação e
nas alegações finais, e  por equívoco na fundamentação e incoerência lógica
entre a motivação e o dispositivo, eis que, a ementa afirma que houve prejuízo
ao  erário  e  logo  em  seguida  afirma  que  houve  ferimento  ao  princípio  da
legalidade e da moralidade administrativa para, no corpo da decisão, afirmar
que houve improbidade administrativa tipificada no art. 9º, inciso IV, da lei nº
8.429/92, com a extensão prevista no art. 3º do mesmo diploma legal.

No  mérito,  os  recorrentes  alegam  que
durante a instrução processual restou devidamente demonstrada a inexistência
de prejuízos ao erário e o amparo da ação administrativa em lei municipal que
autorizava  a  realização  dos  serviços,  mas  que,  ainda  assim,  o  Ministério
Público pediu em razões finais a condenação dos réus, sob o argumento de
que o primeiro recorrente teria permitido a utilização de máquinas e servidores
do município em favor do segundo recorrente, tendo, assim, praticado ato de
improbidade administrativa, como descrito no art. 10, XIII, da Lei nº 8.429/92.

Por  outro  lado,  destacam  os  recorrentes
que nas suas defesas demonstraram a ausência de prejuízos ao erário; que os
serviços foram realizados em área de domínio público; que comprovaram que
os  serviços  foram  realizados  em  um  final  de  semana  sem  que  houvesse
dispêndio  financeiro  para  o  Município;  que  havia  um  Termo  de  Parceria



celebrado  entre  a  edilidade  e  o  segundo  recorrente,  com  autorização
legislativa, e que apenas uma máquina pertencente ao poder público teria sido
utilizada nos serviços, enquanto que as demais eram de propriedade particular.

Pedem  o  acolhimento  da  preliminar  e,  se
ultrapassada esta fase processual, que seja o recurso conhecido e, no mérito,
improvido,  para  reconhecer  a  inexistência  de  ato  de  improbidade
administrativa.

Devidamente  intimado,  o  representante  do
Parquet atuante naquela Unidade Judiciária ofertou contrarrazões ao apelo, às
fls. 411/417.

Com vista dos autos, a douta Procuradoria
de Justiça ofertou parecer às fls. 423/431, opinando pela rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O.

Analiso,  inicialmente,  as  preliminares
arguídas.

O apelante arguiu, em sede de preliminar, a
nulidade da sentença por incoerência lógica. 

Tenho que não lhe assiste razão. O julgado
primevo está  estruturalmente  bem posto,  embora  apresente  conclusão  que
mereça  reparos.  Entretanto,  não  pode  ser  considerado  como  ausente  de
coerência lógica, pois o magistrado, ainda que não considerando a prova dos
autos, concluiu com lucidez o seu raciocínio. O que importa, nesse ponto são
os fundamentos nos quais se escora para proferir a decisão e não o resultado
da decisão.

É a inteligência do  Art. 131, do CPC, como
se observa, verbis:

Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo
aos  fatos  e  circunstâncias  constantes  dos  autos,  ainda
que não alegados pelas partes;  mas deverá indicar, na
sentença,  os  motivos  que  Ihe  formaram  o
convencimento.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

No que se refere à  preliminar  de nulidade
por  não  apreciar  os  argumenos  de  defesa  dos  apelantes,  tenho  que  a
preliminar deve ser acolhida.

Com  efeito,  verificando-se  os  argumentos
das irresignações, aliás, bastante semelhantes, observa-se que desde a fase
de defesa preliminar (fl. 114),  contestação (fl. 157, 169) e nas razões finais (fl.
354),  os  recorrentes  insistem  na  tese  de  que  a  cessão  de  máquinas
considerada como ato ímprobo tem suporte em dispositivo de lei  municipal,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  municipal  a  celebre  parcerias  públicas  ou
privadas,  que  permitam a realização  de  serviços  semelhantes,  objetivando
contribuir  para  a  política  pública  de  geração  de  empregos  e  de



desenvolvimento  social  e  econômico  da  edilidade,  consubstanciada  na
conteúdo da Lei  Municipal  nº  1.475/2003,  cuja cópia encontra-se encartada
nos autos, ás fls. 91/92 e 133/134.

Entretanto,  a  sentença  tem  em  seus
fundamentos de decidir afirmativas contraditórias e omissivas, eis que não não
enfrentam o argumento da defesa, limitando-se a tecer críticas à norma legal
em comento.

É cediço que, caso o magistrado, ao decidir
a causa, acolha o pedido do autor, baseando-se em uma das alegações do
requerente,  não há motivos para analisar  as demais.  Da mesma forma,  na
hipótese  de  ser  acolhido  um  dos  fundamentos  da  defesa,  julgando
improcedente o pedido, poderá o magistrado não apreciar as demais matérias
defensivas relativas ao mesmo pedido. 

Entretanto, quando a sentença não analisa o
fundamento fático ou jurídico suscitado pela parte, há julgamento citra  petita e,
nessa hipótese,  existe omissão que deverá ser sanada.  Também é verdade
que,  em hipoteses  tais,  o  recurso  adequado  para  combater  a  omissão  do
julgador seriam os embargos de declaração, com base no inciso I do art. 535
do CPC.  Entretanto,  segundo leciona  Didier Jr.  (2010),  a não oposição dos
embargos de declaração não gera, nesse caso, qualquer tipo de preclusão,
uma vez que a parte poderá atacar a decisão por meio do recurso de apelação
(art. 513 do CPC).

É  o  que  ocorre  na  hipótese  ora  posta  a
deslinde. O magistrado, ao prolatar sua decisão, verberou às fls. 372/373:

“Destarte,  mesmo que se  queira reconhecer  validade a
uma lei municipal que autorize a prática dos promovidos,
apesas de sua literal contradição com o preceito do art.
9º,  inciso  IV,  da  Lei  nº  8.429,  de  1992,  é  imperiosa  a
conclusão de que, não houve comprovação da existência
da referida legislação e mesmo que houvesse, haveria de
ser declarada inconstitucional.

Note-se  que  a  referida  legislação  deveria  exigir,  no
mínimo,  a  contrapartida  financeira  para  a  edilidade,  e
restou demonstrado nos autos que a municipalidade não
foi  previamente indenizada pelos servidores  e máquinas
cedidos.

...”:

Ora,  a  afirmação da sentença de que não
restou comprovada a existência da lei  municipal  não  pode ser considerada
como apta a sustentar a conclusão do julgado, eis que a própria inicial da ação
de improbidade administrativa já veio instruída com a cópia da mencionada
norma, como se vê à fls. 91/92. Foi o próprio representante do Parquet autor
da ação que a fez anexar.  Ainda assim, até à fase de  julgamento o douto
magistrado ignorou o documento juntado e, na sentença, ao invés de decretar
ou  suscitar  a  inconstitucionalidade  incidental  da  norma,  preferiu  negar-lhe
vigência e criticá-la, em despreso à prova trazida pelas partes.

No caso presente,  o julgado, ainda que se
referindo e criticando a lei, por deixar de aplicá-la, incidiu no teor da Súmula



Vinculante nº 10, do Supremo Tribunal Federal, que estatui, verbis:

“Viola  a  cláusula  de  reserva  de  plenário  (CF,  art.97) a
decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não
declare  expressamente  a  inconstitucionalidade  de  lei  ou
ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no
todo ou em parte”.

Pela referida súmula, por mais que não seja
declarada a inconstitucionalidade de maneira expressa, não pode um órgão
fracionário dos tribunais afastar a incidência, no todo ou em parte, de lei ou ato
normativo. 

Nessa hipótese, outra alternativa não resta
ao relator do recurso manejado contra a decisão, no caso a presente apelação,
e acolher a preliminar para anular a sentença e determinar que retornem os
autos à primeira  instância  para que o magistrado enfrente o conteúdo e a
validade da Lei Municipal nº 1.475/2003, cuja cópia se encontra encartada às
fls. 91/92, matéria de defesa dos apelantes que não foi apreciada.

Muito embora não haja insurreição da parte
recorrente, a condenação por ato de improbidade administrativa, com base na
Lei  nº  8.429/93  tem  caráter  penal,  implicando,  portanto,  submissão  aos
requisitos  do  art.  59  e  seguintes  do  Código  Penal,  no  que  se  refere  às
circunsatâncias do ato ímprobo pelo qual o agente público é condenado.

A sentença, também nesse aspecto, padece
de nulidade. É que a ação refere-se a dois réus, o ex-Prefeito Municipal e um
empresário  atuante  no  Município  de  Cajazeiras.  A  condenação  atingiu  a
ambos, aplicando-lhes as mesmas penas, sem estabelecer o que toca a cada
um,  o  que  é  vedado  pela  legislação,  sob  pena  de  ofensa  ao  princípio  da
individualização da pena.

Ao prolatar  a sentença, deve o magistrado
ater-se  às  circunstâncias  do  fato  e  aplicar,  de  maneira  individualizada,  as
penas aplicáveis e, em havendo condenação em ressarcimento ao erário, dizer
a responsabilidade que toca a cada um. Assim não agindo, estará o prolator
sujeitando a sentença à nulidade absoluta.

Por  todo  o  exposto,  deixo  de  enfrentar  o
mérito do recurso para, acolhendo a preliminar de nulidade por ausência de
enfrentamento  do  fundamento  juridico  da  defesa  e,  de  ofício,  levantar  a
preliminar de nulidade na aplicação da pena para, dar provimento aos recursos
e determinar  que o processo reorne ao juízo de piso,  para que outra  seja
prolatada, desta feita analisando plenamente os argumentos da defesa.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. Participaram do julgmento, o Exmo. Dr Aluízio  Bezerra
Filho, Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos, Relator, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o Exmo.
Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  Juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/872507/artigo-97-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988


Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 29
de julho de 2014.

  

              Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator.


