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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROCEDÊNCIA
–  APELAÇÕES  CÍVEIS  INTERPOSTAS  PELAS
PROMOVIDAS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO
DE  DEFESA  SUSCITADA  PELA  PRIMEIRA  RÉ  -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA
QUE  CARECE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA  –
REQUISIÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS A
UMA DAS DEMANDADAS, QUE PROTOCOLIZOU O
PEDIDO  DE  PRODUÇÃO  -  FALTA  DE
OPORTUNIZAÇÃO  À  ESPECIFICAÇÃO  DE
PROVAS À OUTRA PROMOVIDA – CERCEIO DO
DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE
DO  DECISUM -  PRECEDENTES DO  STJ  -
APLICAÇÃO DO § 1º- A DO ARTIGO 557, DO CPC -
PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DA
PRIMEIRA  DEMANDADA  -  RECURSO
PREJUDICADO  DA  SEGUNDA  –  SEGUIMENTO
NEGADO. 

-  A  situação  fático-jurídica  ilustrada  na  hipótese
vertente necessita de instrução probatória, razão pela
qual não seria possível o julgamento antecipado da
lide.

- A ausência da oportunidade de instrução do feito à
parte  que requereu a  produção de  provas,  quando
requisitada sua respectiva especificação, caracteriza
o cerceamento de defesa. 
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-  O  julgamento  antecipado  da  lide  também  enseja
cerceamento  de  defesa  quando  se  vislumbra  a
ausência  de  intimação  de  uma  das  partes  para
especificar as provas que pretenderia produzir.

VISTOS, etc.

O Ministério Público do Estado da Paraíba ajuizou, em face de
Maria Luiza do Nascimento Silva e Luzinete da Conceição Gomes, ação civil
pública por improbidade administrativa, alegando que, dutrante a gestão da
primeira promovida (Maria Luiza) na Prefeitura Municipal de Sapé, a segunda
promovida (Luzinete), nomeada para o cargo de Assessora de Comunicação
do Gabinete da Prefeitura,  não prestava expediente,  eis  que laborava,  em
tempo integral, em loja de artigos infantis.

Afirmando que os fatos atestam atos de improbidade, requer a
procedência da demanda, a fim de que sejam aplicadas às rés as sanções
dos arts. 9º e 10 da LIA.

Instadas  a  se  manifestar  sobre  a  exordial,  as  promovidas
prestaram  informações.  Porém,  o  Juízo  a  quo entendeu  por  recebê-la,
determinando a citação para apresentar contestação.

A primeira demandada afirma, em sua peça de defesa, que os
depoimentos prestados no procedimento administrativo que originou a ação
atestam que foi  prestada a atividade laboral  pela segunda promovida,  que
remetia diversas notícias aos órgãos de comunicação para disseminação das
ações da Prefeitura.

Assevera que, pela própria natureza da atividade, o Assessor
de Comunicação tem expediente flexível, tendo a segunda ré cumprido este
durante suas horas vagas (noite, horário de almoço e finais de semanda), e,
em alguns momentos, enquanto prestava serviços em seu outro labor.

Informa que, por esse motivo, não houve dano ao erário e que
inexiste má fé, já que percebia o retorno do serviço prestado, acrescentando
que não tinha como fiscalizar toda a atividade administrativa.

Fala  sobre  a  inaplicabilidade  dos  arts.  9º  e  10,  da  Lei  nº
8.429/92,  bem como acerca  da  ausência  de  dolo,  requerendo,  ao  final,  a
improcedência do pedido autoral.

A segunda promovida, por sua vez, repisa, quase que em sua
totalidade, a peça de defesa apresentada pela primeira.

Após a impugnação às contestações, o Juízo de primeiro grau
prolatou sentença, julgando procedente o pedido, para condenar a ex-Prefeita
às sanções do art. 10, da LIA, e a ex-Assessora de Comunicação às punições
do art. 9º, da Lia.

A primeira promovida manejou recurso apelatório, suscitando,
preliminarmente, o cerceamento de defesa e a vedação ao  bis in idem. No
mérito,  rechaça o trecho da sentença que apontou a confissão da falta de
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dedicação  integral  ao  serviço  e  repisa  alguns  pontos  da  contestação
(atividades do Assessor de Comunicação, ausência de dolo e dano ao erário).

Acrescenta, ainda, que a sanção aplicada foi desproporcional e
pede o provimento da irresignação.

A  segunda  ré  também  apelou,  trazendo  à  baila  questões
trazidas  no  primeiro  recurso  (inexistência  de  confissão,  atividades  do
Assessor de Comunicação, ausência de dolo e desproporcionalidade).

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões, rechaçando as
teses recursais e requerendo a manutenção do decisum.

O douta Procuradoria de Justiça não opinou, por entender que
não é caso de intervenção ministerial.

É o relatório.

DECIDO.

De  início,  aprecio  a  preliminar  de  cerceamento  de  defesa
suscitada pela primeira apelante.

Pelo que se colhe dos autos, o Juízo a quo determinou, em um
primeiro momento, a especificação das provas a serem produzidas em fase
instrutória,  tendo essa decisão sido publicada em 08/04/2014, conforme se
depreende do Diário Eletrônico constante do site do TJPB.

Ocorre que, embora a primeira apelante tenha protocolizado,
no dia 16/04/2014, pedido de dilação probatória (fls. 141/176), o feito seguiu
para o mutirão da meta 04 do CNJ, onde foi proferida a sentença guerreada,
através de julgamento antecipado da lide.

Com  lastro  nessas  informações,  creio  que,  de  fato,  restou
caracterizado o cerceamento de defesa, pois, muito embora o Juiz de primeiro
grau tenha proferido a sentença sob o entendimento de que  a matéria é de
direito e carece unicamente da análise da prova documental  acostada aos
autos, penso que a discussão demanda dilação probatória, pelos motivos que
passo a expor.

Pois  bem,  o  Juízo  de  primeiro  grau  entendeu  que  o  polo
passivo reconheceu que a segunda promovida trabalha, em dupla jornada, na
iniciativa privada, violando o §2º do art.  28, do Estatuto dos Servidores do
Município da Sapé1.

Embora  seja  incontroverso  que  a  ex-Assessora  de
Comunicação  prestava  serviços  em  uma  loja  de  artigos  infantis,  convém
destacar  que  não  existe  nos  autos  qualquer  confissão  de  que  existia
indisponibilidade  daquela  em  prestar  seus  serviços  quando  devidamente
designada para tanto.

É que, em ambas as peças de defesa, restou consignado que a
segunda  apelante,  enquanto  Assessora  de  Comunicação  do  Gabinete  da

1 Art. 28. […]. §2º. Os ocupantes de cargos  comissionados submeter-se-ão ao regime de integral
dedicação ao serviço, podendo ser convocados, sempre que houver interesse da Administração.
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Prefeitura,  ficava  a  disposição  vinte  e  quatro  horas  por  dia  e  que,  pela
natureza da atividade desempenhada, possuía flexibilidade de horário e local
de prestação do serviço.

Informaram, ainda, que, mesmo no outro trabalho, continuava
se dedicando à Assessoria, e que, com a ajuda de um amigo, fazia o serviço
de  intermediação  de  notícias  perante  os  veículos  de  imprensa  (fls.  73,
107/108).

Tais  fatos  indicam  que,  de  alguma  maneira,  o  serviço  de
assessoria  foi  prestado,  havendo  dúvida  somente  se  ocorreu  ou  não  a
dedicação integral da segunda recorrente. Assim, penso que a situação fática
demanda uma análise mais aprofundada,  vez  que,  a depender  do que for
colacionado aos autos, poderá ser rechaçada integralmente a acusação, ser
alterada a dosimetria das sanções empreendidas ou afastada a determinação
de ressarcimento ao erário. Nesse sentido, destaco:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  LEI  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. Conquanto
os elementos de provas, regularmente, produzidos em inquérito
civil instaurado pelo Ministério Público possam, legitimamente,
embasar a propositura de ação de improbidade administrativa
(v.g.:  AgRg  no  AREsp  113436/SP,  Rel.  Min.  Benedito
Gonçalves,  Primeira  Turma,  DJe  18/05/2012;  REsp
401.472/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
27/04/2011;  REsp  644994/MG,  Rel.  Min.  João  Otávio  de
Noronha, Segunda Turma, DJ 21/03/2005 p. 336), no caso dos
autos,  a  situação  fático-jurídica  consignada  no  acórdão
recorrido  denota  que  o  enquadramento  dos  fatos  apurados
como ímprobos necessitaria de instrução probatória, razão pela
qual  não  seria  possível  o  julgamento  antecipado  da  lide.  2.
Recurso especial  provido. (REsp 1238261  /  PR – Relator(a)
Ministro  BENEDITO  GONÇALVES  -  Órgão  Julgador  T1  -
PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento 20/02/2014 - Data da
Publicação/Fonte DJe 12/03/2014) (grifo nosso)

Ademais, embora determinada a especificação das provas, e
peticionada a produção, não foi oportunizada a instrução do feito, o que, a
meu  ver,  também  gera  o  cerceio  do  direito  de  defesa.  Sobre  o  tema,
colaciono:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  INDEVIDA  DECRETAÇÃO  DA  REVELIA
DA  PARTE  ORA  RECORRENTE  RECONHECIDA  PELO
TRIBUNAL  A  QUO.  FALTA  DE  INTIMAÇÃO  DE  SEU
PATRONO  JÁ  CONSTITUÍDO  NOS  AUTOS  PARA  A
ESPECIFICAÇÃO  DOS  MEIOS  PROBATÓRIOS  QUE
DESEJASSE  PRODUZIR.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA
CARACTERIZADO.  SENTENÇA,  CONFIRMADA  EM  GRAU
DE APELAÇÃO, QUE JULGOU PROCEDENTE A ACUSAÇÃO
DE PRÁTICA DE ATO SUBSUMÍVEL À LEI Nº 8.429/92. […].
No caso em concreto, o julgamento antecipado da lide se deu
com  base  exclusivamente  nas  provas  produzidas  pelo
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Ministério Público do Estado do Paraná, uma vez que à parte
ora  recorrente não foi  dada a  oportunidade  de produção  de
provas.  7.  Assim,  constatada  que  a  sentença  foi  de
procedência  no  ponto  que  declarou  a  existência  de  ato  de
improbidade administrativa na conduta do ora Requerente, sem
que  ao  mesmo  tenha  sido  oportunizada  a  possibilidade  de
produção dos elementos de prova que entendesse necessário,
sobreleva então a nulidade do processo ante a caracterização
do cerceamento de defesa. 8. Recurso especial  parcialmente
conhecido e nesta extensão provido. (REsp 1330058/PR, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013) (grifo nosso)

Ainda sobre o tema, ressalto que a publicação do despacho
para especificação de provas somente foi dirigido à primeira promovida, o que
fulmina,  de  vez,  qualquer  possibilidade  de  manter  válida  a  sentença  sob
exame, ante o prejuízo causado à segunda processada. Assim também se
posiciona o STJ, in verbis: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  COBRANÇA DE
VALORES MÍNIMOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DIVISÃO DAS
TARIFAS  DA  CATEGORIA  'BAIXA  RENDA'  EM  FAIXA.
COMPETÊNCIA  INTERNA  DE  TURMAS  DE  TRIBUNAL
REGIONAL.  NECESSIDADE DE ANÁLISE DO REGIMENTO
INTERNO DO RESPECTIVO TRIBUNAL. NÃO INCLUSÃO NO
CONCEITO DE LEI FEDERAL. JULGAMENTO CONFORME O
ESTADO  DO  PROCESSO.  PRODUÇÃO  DE  PROVA.
OPORTUNIZAÇÃO  ÀS  PARTES.  NÃO  VERIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO.  FATO  INCONTROVERSO.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  CARACTERIZAÇÃO.  […].
Assim, prospera a tese veiculada pela recorrente, no tocante
ao cerceamento de defesa, porquanto a ausência de intimação
da parte para que especificasse  as  provas que pretendesse
produzir, inegavelmente macula a sentença que se deve ter por
nula.  […]. (REsp 779160 /  RS – Relator(a)  Ministro MAURO
CAMPBELL  MARQUES  -  Órgão  Julgador  T2  -  SEGUNDA
TURMA  -  Data  do  Julgamento  22/02/2011  -  Data  da
Publicação/Fonte DJe 28/03/2011)

Também  merece  ser  ressaltado  que,  no  caso,  se  faz
imprescindível  a  juntada ao  caderno  processual  da  Lei  que  criou  o  cargo
comissionado de Assessor de Comunicação do Gabinete da Prefeitura, para
que  seja  verificada  a  carga  horária  nela  instituída  para  a  prestação  das
atribuições,  sendo  perfeitamente  possível  a  realização  dessa  diligência,
inclusive, de ofício, assim como dispõe o art. 130, do CPC2.

Por fim, esclareço que o recurso da segunda demandada, por
não ventilar  o cerceamento de defesa,  resta prejudicado,  o que autoriza a
aplicação do caput do art. 557, do CPC.

Mediante tais considerações, nos termos do art. 557, §1º-A, do
CPC,  dou provimento monocrático ao recurso da primeira promovida,
para, reconhecendo o cerceamento de defesa, anular a sentença, a fim

2 Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à
instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
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de  que  seja  reaberta  a  imprescindível  instrução  processual,  com  a
intimação  da  segunda  ré  para  especificação  das  provas.  Julgo
prejudicado  o  apelo  interposto  por  esta  última,  razão  pela  qual,  nos
termos do caput do art. 557, do CPC, NEGO-LHE SEGUIMENTO.

P.I.
João Pessoa, 30 de janeiro de 2015.

Desembargador José Aurélio da Cruz
Relator
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