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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPRO-
BIDADE  ADMINISTRATIVA.  IMPROCEDÊNCIA. 
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS 
CONDUTAS  APONTADAS  NA  EXORDIAL. 
NULIDADE  ABSOLUTA.  DECISÃO  CITRA  PETITA. 
TRANSGRESSÃO  AOS  ARTS.  128  E  460  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  EXAME  DA 
MATÉRIA  DIRETAMENTE  EM  SEGUNDA 
INSTÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  OFENSA  AO 
PRINCÍPIO  DO  DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO. 
NULIDADE  DE  OFÍCIO.  SENTENÇA 
DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO. 

- “Na hipótese em que o pedido de condenação do réu  
ao ressarcimento ao erário tem como fundamento cau-
sas e valores diversos, a análise de apenas um dos  
pleitos ocasiona nulidade da sentença por julgamento  
citra  petita.”  (TJMG;  APCV  0046426-96.2005.8.13.0377;  Lajinha; 
Quinta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Manuel  Bravo  Saramago;  Julg. 
01/12/2011; DJEMG 19/01/2012)

- Constatado o julgamento citra petita, deve ser decla-
rada pelo Tribunal a nulidade da decisão, a fim de que 
nova sentença seja prolatada pelo Magistrado a quo.  

VISTOS

Trata-se  de  Ação  Civil  Pública  por  Ato  de  Improbidade 
Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba em face de 

Íris de Céu de Sousa Henrique. 
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Narra a inicial que a Promovida, na qualidade de Prefeita do Município de 

Zabelê,  cometeu  condutas  irregulares  no  exercício  financeiro  de  2009,  apuradas  no 

Inquérito Civil Público nº 90/2009, após informações noticiadas pelo Vereador José Cabral 

Irmão e pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB).

Diante  dos  elementos  acima  apontados,  o  Órgão  Ministerial  propôs  a 

presente demanda, apontando as seguintes condutas passíveis de punição:

a) Despesas não licitadas no valor de R$ 363.864,14 (trezentos e 
sessenta  e  três  mil,  oitocentos  e  sessenta  e  quatro  reais  e 
quatorze centavos);

b)  Pagamentos  indevidos  de  juros  e  multas,  no  valor  de  R$ 
18.242,80 (dezoito mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta 
centavos);

c) Programa de transferência de renda estabelecendo o trabalho 
como  contraprestação  do  beneficiário,  representando  a 
contratação indireta de pessoal infringindo a regra constitucional 
do concurso público e do salário mínimo, além de burlar o limite 
de  gastos  com  pessoal  proposto  na  Lei  de  Responsabilidade 
Fiscal e legislação previdenciária;

d) Despesas não comprovadas no valor de R$ 2.360,00 (dois mil, 
trezentos e sessenta reais) com realização de viagens pelo Sr. 
Jobson Leite da Silva;

e) Despesas não comprovadas no valor de R$ 2.800,00 (dois mil 
e  oitocentos  reais)  com  realização  de  viagens  pelo  Sr.  José 
Richeldson de Queiroz Gomes. 

Nesse contexto, o parquet sustenta que as práticas indicadas nos itens “b”, 

“d” e “e”, se enquadram na conduta prevista no art. 10 da Lei nº 8.429/92 (Prejuízo ao 

Erário) e, quanto aos comportamentos descritos em “a” e “c”, estes  atentam contra os 

Princípios da Administração Pública, conforme previsão do artigo 11, do mesmo diploma 

legal.

Ao final, requereu a aplicação das penalidades previstas no art. 12, incisos II 

e III, da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA).

Desembargador José Ricardo Porto 
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Juntou documentos (fls. 12/361).

Devidamente  notificada,  a  demandada  não  apresentou  defesa  prévia 

(certidão de fls. 365).

Na decisão de fls. 366, a inicial foi recebida, sendo determinada a citação da 

promovida.

Contestação não apresentada (certidão de fls. 368), havendo a decretação 

da revelia às fls. 369.

Requerimento de julgamento antecipado da lide pelo Parquet (fls. 370).

Sentença de improcedência da Ação, ante a ausência de provas cabais a 

evidenciarem as condutas afirmadas como ímprobas (fls. 371/373).

Insatisfeito,  o  Órgão  Ministerial  interpôs  Apelação  Cível  (fls.  375/389), 

alegando,  inicialmente,  que  a  aplicação  das  sanções  ora  requeridas  pelo  Judiciário 

independem de aprovação do balanço pelo Tribunal de Contas.

No mérito, afirma que, apesar das contas terem sido aceitas pelo TCE, o 

acórdão de julgamento reconheceu práticas indevidas de parte da Agente Pública.

Com base no exposto, pugna pelo provimento da irresignação, de modo a 

condenar a gestora nos moldes propostos na peça inaugural.

Ausência de contrarrazões, em virtude da revelia imputada (fls. 404).

A Procuradoria de Justiça, através do Parecer de fls. 411/417, opinou pelo 

provimento da súplica.

É o relatório.

Desembargador José Ricardo Porto 
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 DECIDO

O cerne da questão se restringe em analisar se houve ato de improbidade 

que conduza à aplicação das sanções previstas na Lei  8.429/92, enquanto a apelada 

ocupava o cargo de Prefeita do Município de Zabelê, no ano de 2009.

Na sentença recorrida, o Juiz de primeiro grau limitou-se a ponderar que 

“não restou cabalmente comprovado que o ato de improbidade administrativa praticado  

pelo (a) promovido (a) no exercício de cargo público, impondo-se a improcedência do  

pedido contido na inicial”. - fls. 372v.

Na  sequência,  acrescentou  que  “(…)  o  Colendo  Tribunal  de  Contas  do  

Estado da Paraíba emitiu parecer favorável à aprovação da prestação de contas do (a)  

promovido (a) relativa ao exercício financeiro de 2009”, destacando que o Conselheiro 

Relator rechaçou todas as irregularidades apontadas pela Auditoria.

No entanto,  cumpre destacar que das 05 (cinco)  condutas apontadas na 

exordial, apenas 03 (três) delas (itens “a”, “b” e “c” apontados no relatório) foram objeto do 

Parecer PPL TC 00047/2012, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Assim  sendo,  deveria  a  Julgadora  de  primeiro  grau  ter  se  manifestado 

também  sobre  as  práticas  apontadas  nos  itens  “d”  e  “e”,  uma  vez  que  não  foram 

analiasdas  quando  do  julgamento  pelo  TCE,  utilizado  como fundamento  da  sentença 

recorrida. 

Posto isso, concebo que a situação em comento contraria frontalmente o 

disposto nos artigos 128 e 460 do Código Processual Civil, que possuem o seguinte teor:

Art.  128.  O  juiz  decidirá  a  lide  nos  limites  em  que  foi  
proposta,  sendo-lhe  defeso  conhecer  de  questões,  não  
suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor,  
de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu  
em quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe foi  
demandado.

Desembargador José Ricardo Porto 
4



Apelação Cível nº 0001706-29.2013.815.0241

Considerando o exposto, uma sentença não pode ficar aquém do que foi 

requerido, ou seja, não pode o magistrado sentenciar sem ter apreciado todos os pleitos  

(decisão  infra ou citra petita), nem ser superior aos mesmos (julgamento  ultra petita) e 

tampouco julgar coisa diversa do que foi solicitado (prestação jurisdicional extra petita), ex 

vi o art. 460 do CPC.

Em  casos  como  o  ora  em  análise,  onde  se  constata  a   ausência  de 

apreciação de postulações, os nossos Tribunais permitem a decretação de sua nulidade.

Nesse  sentido,  podem  ser  colacionados  os  seguintes  precedentes 

jurisprudenciais:

PROCESSUAL  CIVIL.  REEXAME  NECESSÁRIO 
CONHECIDO  DE  OFÍCIO.  APELAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL 
PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PEDIDO 
NÃO JULGADO. SENTENÇA CITRA PETITA. ARTS. 458 E  
460  DO  CPC.  NULIDADE  ABSOLUTA.  VEDADA  A  
APRECIAÇÃO PELO  TRIBUNAL.  RETORNO  AO JUÍZO 
DE  ORIGEM. SENTENÇA  CASSADA.  RECURSO 
PREJUDICADO. (...). 2. A decisão por meio da qual não  
se julga pedido expressamente formulado pelo autor é  
citra petita, sendo, portanto, nula de pleno direito, pois  
constitui  ofensa  ao  disposto  no  art.  458  do  CPC  e  
afronta ao princípio da adstrição da sentença ao pedido  
materializado no art. 459 do mesmo CODEX. 3. Cassar a  
sentença, em reexame necessário conhecido de ofício.  
Recurso  voluntário  prejudicado.  (TJMG;  APCV  1.0242.09.027100-
6/001; Rel. Des. Armando Freire; Julg. 23/09/2014; DJEMG 02/10/2014)  

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA.  RESSARCIMENTO  AO  ERÁRIO.  
CAUSAS  DE  PEDIR  AUTÔNOMAS.  SENTENÇA  CITRA  
PETITA  Nulidade.  Na  hipótese  em  que  o  pedido  de 
condenação  do  réu  ao  ressarcimento  ao  erário  tem 
como fundamento causas e valores diversos, a análise  
de  apenas  um  dos  pleitos  ocasiona  nulidade  da  
sentença por julgamento citra petita. (TJMG;  APCV 0046426-
96.2005.8.13.0377;  Lajinha;  Quinta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Manuel  Bravo 
Saramago; Julg. 01/12/2011; DJEMG 19/01/2012)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  DIREITO  
ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  

Desembargador José Ricardo Porto 
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OBRA  DO  ANEXO  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DE 
SANTA  CATARINA.  PRELIMINAR.  NULIDADE  DA 
SENTENÇA.  JULGAMENTO  CITRA  PETITA.  
ACOLHIMENTO.  DECISÃO  QUE  NÃO  APRECIA  AS  
CONDUTAS  DE  TODOS  OS  RÉUS.  AUSÊNCIA  DE 
ANÁLISE DO PEDIDO DE PERDA DE BENS E VALORES 
EM  RAZÃO  DA  CONTRATAÇÃO  DE  SERVIDOR  PELA  
EMPRESA  VENCEDORA  DA  LICITAÇÃO  PÚBLICA. 
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INTEGRAÇÃO 
DO JULGADO. É citra petita a sentença que não aprecia  
todos  os  pedidos  formulados  na  petição  inicial,  cujo  
reconhecimento do defeito impõe o retorno dos autos  
ao juízo de origem para integração do julgado. (TJSC; AC 
2009.056593-6;  Capital;  Rel.  Des.  Wilson  Augusto  do  Nascimento;  Julg. 
16/11/2010; DJSC 25/11/2010; Pág. 343)

Dessa  forma,  entende-se  que  a  presente  decisão  deve  ser  anulada,  de 

forma que os autos sejam remetidos à instância de origem para novo julgamento, desta 

vez com apreciação de todos os pedidos (condutas) contidos na peça inaugural.

Isto  posto,  EX  OFICCIO,  ANULO a  sentença proferida  nestes  autos, 

determinando o  RETORNO dos mesmos ao juízo de origem, a fim de que outra seja 

proferida  em  seu  lugar,  agora  analisando  todos  os  pontos  e  requerimentos 
constantes na exordial.

Apelação Cível prejudicada.

P. I. 

Cumpra-se.

João Pessoa , 12 de fevereiro de 2015.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/04 e J/05 (R)

Desembargador José Ricardo Porto 
6


	GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO
	DECISÃO MONOCRÁTICA

