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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PROCEDÊNCIA. 
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS 
CONDUTAS APONTADAS NA EXORDIAL.  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.  DECISÓRIO 
DESCONSTITUÍDO. RECURSO PREJUDICADO. 

- “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)

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

VISTOS

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  APOLINÁRIO  DOS 
ANJOS NETO contra a sentença de fls. 970/979 prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da 

Comarca  de  Itabaiana que,  nos  autos  da  Ação  Civil  Pública  proposta  pelo 

MUNICÍPIO DE  SALGADO  DE  SÃO  FÉLIX,  julgou  procedente  o  pedido  inicial,
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condenando o Promovido pela prática de ato de improbidade administrativa às seguintes 

sanções:

a) Ressarcimento ao erário de quantia a ser apurada em fase 
de liquidação de sentença;
b) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) 
anos;
c) Pagamento de multa civil, em prol do Município de Salgado 
de  São  Félix/PB,  correspondente  a  50  (cinquenta)  vezes  o 
valor da última remuneração percebida enquanto no cargo;
d)  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 08 (oito) anos.

Condenou, ainda, o Demandado, ao pagamento das custas processuais, 

e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no 

art. 20, §3º, do CPC.

Em suas razões, fls.  981/1030, suscita,  preliminarmente, a extinção do 

feito sem resolução de mérito, pela impossibilidade jurídica do pedido e a inadequação da 

via  eleita,  haja  vista  que  aos  agentes  políticos  não  se  aplica  a  Lei  de  Improbidade 

Administrativa. 

No mérito, requer seja conhecida e provida a presente Apelação, uma vez 

constatada a ausência de provas e inadmissível a aplicação dos efeitos da revelia, para 

afastar a condenação do Recorrente, ou, ao menos, a sua minoração.  

Contrarrazões às fls. 1034/1039.

Instada  a  pronunciar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo 

desprovimento do recurso (fls.1045/1058).

Às  fls.  1068,  o  Des.  Leandro  dos  Santos  se  averbou  suspeito  para 

funcionar  no  presente  feito,  razão  pela  qual  os  autos  foram  redistribuídos 

automaticamente para este Gabinete. 
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É o relatório.

 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 o apelado 

ocupava o cargo de Prefeito do Município de Salgado de São Felix. 

Analisando a exordial da demanda, infere-se que foram destacadas cinco 

condutas  ímprobas  supostamente  praticadas  pelo  ex-gestor,  a  saber:  1-  apropriação 

indevida  e  ocultação  de  documentos  públicos;  2-  negligência  na  conservação  do 

patrimônio público municipal;  3-  pagamento de prestadores de serviços sem qualquer 

comprovação contábil e financeira; 4- emissão de cheque sem provisão de fundos; 5- falta 

ou irregularidade nas prestações de contas de verbas recebidas através do FNDE e da 

FUNASA. 

No entanto, das 05 (cinco) condutas apontadas na petição inicial, apenas 03 

(três) delas foram objeto de apreciação na sentença de primeiro grau, uma vez que o 

magistrado  a quo em momento algum  se manifestou acerca da apropriação indevida e 

ocultação  de  documentos  públicos  e  da  irregularidade  nas  prestações  de  contas  de 

verbas recebidas através do FNDE e da FUNASA, inobstante ter se refeido a tais ações 

quando do relatório.

Ora,  é elementar para a validade do ato decisório que haja a análise de 

todos  os  pedidos  formulados  na  exordial.  Partindo  dessa  premissa  e  examinando  o 

decisum  proferido, verifica-se que em  nenhum momento da fundamentação do decreto 

sentencial o julgador fez qualquer menção às condutas ímprobas acima referidas, razão 

pela qual, desde logo e de ofício, suscito a preliminar de nulidade da sentença, tendo em 

vista a ocorrência de julgamento citra petita.

A situação em comento contraria frontalmente o disposto nos artigos 128 e 

460 do Código Processual Civil, que possuem o seguinte teor:
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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.

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.

Nesse sentido, o renomado Processualista Humberto Theodoro Júnior, com 

a maestria que lhe é peculiar, pontifica:

“A nulidade da sentença ‘citra petita’, portanto, pressupõe questão  
debatida  e  não  solucionada  pelo  magistrado,  entendida  por  
questão o ‘ponto de fato ou de direito  sobre que dissentem os 
litigantes’,  e  que,  por  seu  conteúdo,  seria  capaz  de,  fora  do  
contexto  do  processo,  formar,  por  si  só,  uma ‘lide  autônoma’.”  
(Curso de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 471s).

Acosto, ainda, 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 
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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.  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)

O Superior Tribunal  de Justiça também sustenta o mesmo entendimento, 

vejamos:

“CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  CLÍNICA  MÉDICA.  SÓCIOS.  
JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.  CAUSA  DE  PEDIR.  
ALTERAÇÃO.  PRINCÍPIO  DA  ADSTRIÇÃO  OU  DA 
CONGRUÊNCIA.  NEXO  DE  CAUSALIDADE.  EXCLUSÃO.  
RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.
1. Segundo o princípio da adstrição ou da congruência, deve  
haver necessária correlação entre o pedido/causa de pedir e  
o  provimento  judicial  (artigos  128  e  460  do  Código  de  
Processo Civil), sob pena de nulidade por julgamento citra,  
extra ou ultra petita.  (...)6. Recursos especiais providos.”  (STJ. 
REsp  1169755  /RJ.  Rel.  Min.  Vasco  Della  Giustina, 
Desembargador convocado. J. em 06/05/2010). Grifei.

Com relação ao recurso, entende-se que é vedado, ao órgão de segundo 

grau, apreciar questão sobre a qual o magistrado “a quo” sequer se pronunciou, sob pena 

de supressão de instância. 

É este o entendimento sustentado nesta Corte de Justiça:
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“APELAÇAO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.  
PROCEDÊNCIA.  DANOS  MATERIAIS.  AUSÊNCIA  DE 
MANIFESTAÇÃO.  DECISÃO  CITRA  PETITA.  PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL  INCOMPLETA.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DO 
DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO.  NULIDADE  DA SENTENÇA.  
DECRETAÇÃO DE OFÍCIO.  É nula a sentença que deixa de 
apreciar algum pedido deduzido pela parte,  não podendo a  
omissão  ser  suprida  pelo  Tribunal,  porque  implicaria  em  
supressão  de  um  grau  de  jurisdição.” (TJPB.  AC  nº 
200.2000.027.467-6/001.  Rel.  Des.  Maria  de  Fátima  Moraes 
Bezerra Cavalcanti. J. em 01/12/2009). Grifei.

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.

Assim, sem maiores delongas, pelas considerações explanadas, ANULO, de 
ofício, a  sentença,  reconhecendo  o  julgamento  citra  petita,  a  fim  de  que  o  julgador 

singular profira outra no lugar, desta feita analisando todos os pleitos formulados na peça 

vestibular, restando prejudicado o apelo.

P. I.  Cumpra-se.

João Pessoa , 13 de abril de 2015

Des. José Ricardo Porto
         RELATOR

J/02
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