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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000039-57.2010.815.0291
Origem : Comarca de Cruz do Espírito Santo
Relator : Desa. Maria da Graças Morais Guedes 
Apelante : Wladir Brito Cunha
Advogado : Edmer Palitot Rodrigues
Apelado : Município de Cruz do Espírito Santo
Advogado : George Alexandre Ribeiro de Oliveira

PRIMEIRA PRELIMINAR.  JUIZO DE ADMISSIBILIDADE.
RAZÕES  RECURSAIS  QUE  EXTERIORIZA
INCONFORMISMO  EM  RELAÇÃO  À  SENTENÇA
HOSTILIZADA  COM  ARGUMENTOS  SEMELHANTES
AOS  CONTIDOS  NA  CONTESTAÇÃO.  VIOLAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO. 

Apresentando as razões recursais inconformismo em relação
ao conteúdo da sentença com argumentos semelhantes aos
insertos na peça contestatória, não há violação aos princípios
da dialeticidade.

PROCESSO CIVIL.  APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE
O  CONTEXTO  DA  FUNDAMENTAÇÃO  E  DO
DISPOSITIVO  DA  DECISÃO.  SENTENÇA  SUICIDA.
CARACTERIZAÇÃO.  VÍCIO  INSANÁVEL.  NULIDADE.
CONFIGURAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

A sentença suicida está caracterizada por conter premissas
incongruentes no âmbito da sentença, notadamente no que
diz  respeito  a  suposta  ilegitimidade  da  desvinculação  do
autor do serviço público.
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A ausência  de  harmonia  de  ideias  no  âmbito  da  decisão
caracteriza  vício  de  forma  e  autoriza  a  declaração  de
nulidade do ato judicial, por violar os incisos II e III do art.
458, do Código de Processo Civil. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  a  preliminar  e,  de
ofício, declarar a nulidade da sentença.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  por  Wladir  Brito  Cunha
contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Cruz do Espírito Santo nos
autos da ação ordinária de nulidade do ato demissional, reintegração de cargo c/c
danos materiais por ele ajuizada em face do Município de Cruz do Espírito Santo.

O Juízo a quo, após declarar que a contestação não impugna
os fatos  delineados na  exordial  e  deixar  de  reconhecer  os  efeitos  materiais  da
revelia,  julgou  improcedente  o  pedido,  por  entender  que  a  portaria  não
autenticada e quase ilegível, bem como a cópia da decisão judicial prolatada nos
autos tombados sob o nº 2002.000819-2 desacompanhada da certidão de trânsito
em julgado não denotam a existência de vínculo do servidor público delineado
pelo autor; que os contra-cheques zerados não demonstram a perseguição política
alegada; e que inocorreu a comprovação da demissão. Em seguida, especificou que
a documentação oriunda do SAGRES retratou a qualidade de servidor público
municipal do demandante;  que é verossímil a alegação do gestor municipal no
norte de que o promovente não cumpre suas funções da forma imposta, e de que
não  houve  instauração  de  procedimento  administrativo  para  apurar  supostas
faltas funcionais cometidas pelo servidor; e pontua que inexistem elementos para
determinar a edição do ato de reintegração do promovente aos quadros públicos,
condenando-o ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.

Assevera  o  apelante  que,  inobstante  desempenhar  suas
funções,  de  maneira  inesperada  os  seus  contra-cheques  foram  zerados,  e  essa
circunstância teve como objetivo coagir a formular pedido de desvinculação do
serviço público.

Sustenta que não praticou qualquer ato de natureza grave
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ensejador  de  demissão,  e  que tomou conhecimento  da  sua  exoneração  sem se
submeter às regras do processo administrativo.

Aduz  que  é  nula  a  demissão  de  servidor  público  sem  a
prévia instauração de processo na esfera administrativa, razão por que pugna pelo
provimento do apelo para julgar procedente o pedido veiculado na exordial.

Afirma o apelado que os atos questionados nesta demanda
são legítimos, sob fundamento de que o apelante ingressou no serviço público
mediante  violação  à  regra  do  concurso  público,  motivo  pelo  qual  pede  o
desprovimento do recurso.

O  Ministério  Público  opina,  preliminarmente,  pelo  não
conhecimento  do  apelo,  por  entender  que  o  apelante  deixou  de  impugnar
especificamente os fundamentos da sentença, especialmente no ponto relativo à
ausência de prova no que diz respeito à demissão alegada.

É o relatório. 

VOTO

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

1 – Juízo de admissibilidade da apelação.

Apresenta o parquet, em preliminar, alegações no sentido de
que o apelante não apresentou argumentos para questionar a sentença hostilizada,
notadamente no que diz respeito à ausência de provas, motivo por que opina pelo
não conhecimento da apelação.

Questiona o apelante na petição inicial condutas praticadas
pelo apelado relacionadas à desvinculação ilegítima do cargo público, aduzindo
que  a  ilegitimidade  está  caracterizada  pela  ausência  de  instauração  de  prévio
procedimento administrativo para apurar supostas falhas funcionais.

O Juízo  a  quo,  após  reconhecer  a  configuração  da  revelia,
julgou  improcedente  o  pedido,  por  entender  não  comprovados  os  fatos
especificados na exordial em relação à existência do vínculo de servidor e a quebra
do liame jurídico, delineando, em seguida, que o autor era titular de cargo público.

Insurge-se o apelante contra os fundamentos que pretende
modificar,  que são  os  relacionados  a  reintegração  ao  cargo  público,  e  devolve
questionamentos semelhantes aos narrados na petição inicial.
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Diversamente do alegado pelo parquet, o contexto das razões
recursais  denotam  o  inconformismo  com  argumentos  não  muito  diversos  dos
expostos  na  exordial,  pleiteando,  ao  final,  o  provimento  da  apelação  com  a
finalidade de reformar a decisão recorrida e julgar procedente o pedido veiculado
na inicial, restando ausente, via de consequência, a violação do art. 514, inciso II,
do Código de Processo Civil. 

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

2 – Mérito

Questiona  o  apelante  a  forma  como  foi  desvinculado  do
serviço público e pleiteia a recomposição remuneratória.

O  Órgão  judicial  de  origem,  após  declarar  a  revelia  do
demandado,  julgou  improcedente  o  pedido,  por  entender  que  a  portaria  não
autenticada e quase ilegível, bem como a cópia da decisão judicial prolatada nos
autos tombados sob o nº 2002.000819-2 desacompanhada da certidão de trânsito
em julgado não denotam a existência do vínculo de servidor público delineado
pelo autor; que os contra-cheques zerados não demonstram a perseguição política
alegada; e que inocorreu a comprovação da demissão. Em seguida, especificou que
a documentação oriunda do SAGRES retratou a qualidade de servidor público
municipal do demandante;  que é verossímil a alegação do gestor municipal no
norte de que o promovente não cumpre suas funções da forma imposta, e de que
não  houve  instauração  de  procedimento  administrativo  para  apurar  supostas
faltas funcionais cometidas pelo servidor; e pontua que inexistem elementos para
determinar a edição do ato de reintegração do promovente aos quadros públicos.

O contexto da sentença hostilizada revela que há premissas
incongruentes,  vez  que  existem  elementos  para  julgar  improcedente  ou
procedente o pedido de reintegração no cargo público.

A ausência  de  harmonia  de  ideias  no  âmbito  da  decisão
caracteriza vício de forma, autorizando a declaração de nulidade do ato judicial,
por violar os incisos II e III do art. 458, do Código de Processo Civil. 

Nesse sentido colaciono julgados deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO.  Ação  de  cobrança  de  verbas  trabalhistas.  Prestador  de
serviços.  Pretensão.  Recebimento  de  verbas  remuneratórias  retidas.
Improcedência.  Incoerência  entre  a  fundamentação  e  o  dispositivo  do
decisum.  Constatação.  Sentença  suicida.  Vício  insanável.  Nulidade.
Decretação  de  ofício.  Possibilidade.  Retorno  dos  autos  à  Comarca  de
origem.  Prolação  de  nova  decisão.  Apelação  prejudicada.  Havendo
constatação de que a sentença apresenta incoerências, uma vez que a sua
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fundamentação  discrepa  do  dispositivo,  outra  opção  não  resta  senão
decretar a sua nulidade e determinar o retorno dos autos à instância a
quo,  para que outra seja prolatada, por cercear o direito de defesa da
parte. (TJPB; AC 0000068-12.2013.815.0321; Rel. Des. Frederico Martinho
da Nóbrega Coutinho; DJPB 02/04/2014; Pág. 27)

REMESSA  OFICIAL.  SENTENÇA.  QUESTÕES  NÃO  APRECIADAS
PELO  JUÍZO  A QUO.  JULGAMENTO  CITRA PETITA.  EXAME  DA
MATÉRIA  DIRETAMENTE  EM  SEGUNDA  INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO.  DECISÃO  “SUICIDA”.  CONTRADIÇÃO  ENTRE
FUNDAMENTAÇÃO  E  DISPOSITIVO.  NULIDADE  ABSOLUTA.
RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  RECURSO  PREJUDICADO.  Não
enfrentando  a  sentença  a  integralidade  das  questões  postas  em juízo,
decidiu  citra  petita  o  magistrado.  Poderá ser  reconhecida,  de  ofício,  a
nulidade do decisum citra petita. “(...) devidamente comprovado que a
sentença está contraditória, uma vez que, a sua fundamentação discrepa
do dispositivo, outra alternativa não resta senão determinar o retorno dos
autos  à  instância  a  que,  para  que  outra  seja  prolatada,  por  cercear  o
direito de defesa da parte. (TJPB; RNec 200.2012.074700-7/001; Rel. Des.
José Ricardo Porto; DJPB 27/05/2013; Pág. 11)
 
Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios:

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  JULGADO  QUE  OSTENTA
CONTRADIÇÃO  INTERNA.  SENTENÇA  SUICIDA.  NULIDADE
RECONHECIDA.  SENTENÇA CASSADA.  1.  Padece  de  nulidade,  por
ofensa ao artigo 458, incisos II e III, do CPC, a sentença que não guarda a
necessária vinculação lógica entre os fundamentos e a conclusão trazida
no dispositivo. 2.  Revela intransponível  contradição interna a sentença
que, após sustentar que não teria a parte autora demonstrado, de forma
minimamente suficiente, os fatos constitutivos do direito vindicado, de
sorte a se desincumbir da carga probatória a ela cometida, conclui por
julgar  parcialmente  procedente  a  pretensão  deduzida  na  inicial.  3.
Preliminar de nulidade acolhida, para cassar a sentença recorrida. (TJDF;
Rec 2014.01.1.030522-4; Ac. 826.843; Terceira Turma Recursal dos Juizados
Especiais  do  Distrito  Federal;  Rel.  Juiz  Luis  Martius  Holanda Bezerra
Junior; DJDFTE 24/10/2014; Pág. 241)

APELAÇÃO  CÍVEL.  CONTRATO  BANCÁRIO  -FUNDAMENTAÇÃO
EM UM SENTIDO. DISPOSITIVO EM OUTRO. SENTENÇA "SUICIDA".
CASSAÇÃO. Há que ser cassada a sentença denominada de "suicida",
cuja parte dispositiva contraria as razões invocadas na fundamentação.
(TJMG; APCV 1.0024.11.201540-9/003; Rel. Des. Evandro Lopes Da Costa
Teixeira; Julg. 24/07/2014; DJEMG 05/08/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. INCRONGRUÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO
E  DISPOSITIVO.  SENTENÇA.  Havendo  incongruência  entre  a
fundamentação e o dispositivo da sentença, configurada está a "sentença
suicida", a qual afronta a regra do artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal,  apresentando  nulidade  insanável,  razão  por  que  deve  ser
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desconstituída. Sentença desconstituída de ofício. Apelação prejudicada.
(TJRS;  APL-RN  64786-58.2014.8.21.7000;  Sobradinho;  Quarta  Câmara
Cível; Rel. Des. Francesco Conti; Julg. 21/05/2014; DJERS 02/06/2014)

Como  a  contradição  de  premissas  contida  na  sentença
hostilizada é irremovível, a prolação de outro ato judicial é imprescindível até para
prestigiar o devido processo legal e garantir a interposição de recurso.

Diante de tais considerações, REJEITO A PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE e, no mérito,  DECLARO
DE  OFÍCIO  A  NULIDADE  DA  SENTENÇA,  determinando  que  outra  seja
proferida pelo Juízo de origem. 

É como voto.

Presidiu a Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 16 de abril  de 2015, o Exmo. Des. Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides,  conforme  certidão  de  julgamento  de  f.  154.
Participaram  do  julgamento,  além  desta  Relatora,  o  Exmo.  Dr.  João  Batista
Barbosa, Juiz convocado para compor o quórum. Presente à sessão, o Exmo. Dr.
Doriel Veloso Gouveia, Procurador de Justiça.

João Pessoa-PB, 17 de abril de 2015. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                               Relatora
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