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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA.  DECISÃO  BASEADA  EM
CAUSA DE PEDIR DIVERSA DAQUELA POSTA NA
PETIÇÃO INICIAL. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA
“EXTRA PETITA”.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO DA
CONGRUÊNCIA.  NULIDADE.  RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 

- Havendo o Juiz adotado circunstância fática diversa
daquela que foi alegada na petição inicial para firmar
sua convicção de que ao caso dos autos não deveria
incidir  os  efeitos  jurídicos  da  Lei  de  Improbidade
Administrativa,  resta  evidente  que  a  prestação
jurisdicional não foi  esgotada diante do equívoco do
Juiz  quanto  a  causa de pedir,  rompendo  os  limites
objetivos  da  lide,  em  infração  do  princípio  da
congruência e ao disposto nos então vigentes artigos
128 e 456 do CPC/1973.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça
da Paraíba,  por unanimidade,  de ofício,  ANULAR A SENTENÇA,  nos
termos  do  voto  do  Relator  e  da  certidão  de  julgamento  de  fl.  336.
Prejudicada a Apelação Cível interposta.

RELATÓRIO
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Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público

Estadual, inconformado com a Sentença exarada pelo Juiz da Vara Única da

Comarca  de  Barra  de  Santa  Rosa  que, nos autos da Ação por  Ato  de

Improbidade Administrativa movida contra  Edvaldo  Costa  Gomes,  julgou

improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, o Apelante alegou que o Juiz agiu

em “erro in procedendo” ao proferir julgamento antecipado da lide, deixando de

esgotar  a  instrução probatória.  Por  tais  razões,  pugnou pelo provimento do

Recurso para decretar a nulidade da Sentença, por cerceamento de defesa,

com  a  determinação  de  retornos  dos  autos  para  a  Vara  de  Origem.

Alternativamente, pela reforma da Decisão recorrida para julgar procedente o

pedido, tendo em vista existirem provas suficientes carreadas no processo que

indicam a prática de ato de improbidade (fls. 358/365). 

Devidamente intimado, o Apelado ofereceu as Contrarrazões

de  fls. 368/374,  manifestando-se  pelo  desprovimento  da  Apelação  Cível

manejada pelo Ministério Público Estadual.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

provimento do Recurso para anular a Sentença, com determinação de retorno

dos autos à Primeira Instância, possibilitando às partes a produção de provas

(fls. 324/331).

É o relatório.

VOTO

Compulsando os  presentes autos,  verifico  que o Juiz  “a  quo”

julgou improcedente o pedido por entender que as provas constantes dos autos

não autorizavam classificar, como ímprobos, os atos atribuídos, na petição inicial,

ao Promovido.

Nessa  trilha,  em  que  pesem  os  fundamentos  adotados  na

Sentença,  entendo  que  o  Juiz  “a  quo”  não  agiu  com o  costumeiro  acerto,
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havendo  exarado  Decisão  “extra-petita”,  em  clara  ofensa  ao  princípio  da

congruência.

Como se sabe, o aludido princípio trata de uma proibição ao

magistrado de ele  não conceder  nada a mais  ou algo  diferente  do que foi

pedido, assim como, não poderá fundamentar-se em causa de pedir diferente

da narrada pelo Autor.

“In  casu”,  como  se  pode  notar  da  narração  constante  da

petição inicial,  a presente Ação por  Ato de Improbidade Administrativa  teve

como causa de pedir a alegação da existência de um sistema de contratação

irregular de pessoas, cumulado com o pagamento indevido de gratificações,

em que o Réu informalmente as contratava para prestar serviços à Prefeitura

de  Barra  de  Santa  Rosa.  Entretanto,  justamente  por  não  haver  nada

formalizado, a viabilização do pagamento se dava por meio das gratificações

concedidas a servidores públicos, que repassavam referidas quantias a esses

contratados “informais”.

Não obstante isso, o Juiz “a quo”, em julgamento antecipado

da lide, e sem conceder às partes oportunidade para especificarem as provas

que  ainda  pretendessem  produzir,  proferiu  Sentença  tomando  como

fundamento causa de pedir diversa daquela lançada na exordial, eis que firmou

o veredicto  de improcedência sob o argumento de que não restou provada

ofensa à autorização constitucional de contratação de servidores temporários

por excepcional interesse público, tampouco, burla à exigência de Concurso

Público.

Portanto,  inegável  que  o  quadro  fático  narrado  na  petição

inicial  não foi  considerado pelo Juiz “a quo”.  Diante desse panorama, resta

evidente que a prestação jurisdicional não foi esgotada, havendo equívoco do

Juiz  quanto  a  causa  de  pedir,  rompendo  os  limites  objetivos  da  lide,  em

infração do princípio da congruência e ao disposto nos então vigentes artigos

128 e 456 do CPC/1973, tendo em vista que adotou circunstância fática diversa

daquela que foi alegada na petição inicial para firmar sua convicção de que ao
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caso dos autos não deveria incidir os efeitos jurídicos da Lei de Improbidade

Administrativa.

Assim sendo, ao contrário da Sentença “ultra petita”, que tolera

reparo mediante o expurgo daquilo que excedeu o pedido, a Decisão “extra

petita” é absolutamente nula, daí porque é imperioso invalidar o ato decisório

para que outro seja proferido com observância da causa de pedir  posta na

petição inicial, e se for o caso, reabrir a instrução processual.

Por essas razões, de ofício, ANULO a Sentença, determinando

o retorno dos autos à Primeira Instância para que outra Decisão seja proferida,

observando  a  causa  de  pedir  lançada  na  exordial.  Prejudicado  o  Recurso

apelatório.

É o voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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