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REMESSA OFICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
IMPROCEDÊNCIA.  REEXAME  NECESSÁRIO.
CONTESTAÇÃO.  ARGUIÇÃO  DE  PRELIMINAR.
PLEITO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 128 E 460, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.  JULGAMENTO  CITRA PETITA.
NULIDADE  DA  SENTENÇA.  ERROR  IN
PROCEDENDO.  DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO.
NECESSIDADE  DE  PROLAÇÃO  DE  NOVA
DECISÃO.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  A
QUO. RECURSO PREJUDICADO.

- Não havendo pronunciamento do Juiz a quo acerca
de  fundamento  de  defesa  aduzido  na  contestação,
caracteriza-se a sentença como citra petita, o que pode
ser conhecido de ofício pelo Tribunal.
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-  É  vedado  ao  Tribunal  conhecer  diretamente  de
pedido ou fundamento de defesa não apreciado em
primeira instância, sob pena de violação ao princípio
do duplo grau de jurisdição.

-  Restando  caracterizado  o  julgamento  aquém  da
pretensão  deduzida  em  juízo  pelas  partes,  faz-se
necessária  a  anulação  da  sentença  e,  por
conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem,
eis que “em caso de sentença citra petita, o Tribunal
deve  anulá-la,  determinando  que  uma  outra  seja
proferida.” (STJ - AgRg no AREsp 166848/PB; Relator
Ministro Castro Meira: Órgão Julgador T2 – Segunda
Turma; Data do Julgamento: 26/02/2013).

Vistos.

O  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba
ingressou  com  a  presente  Ação  Civil  Pública  por  Ato  de  Improbidade
Administrativa em face de Antônio Trajano de Sousa, ex-presidente da Câmara de
Vereadores do Município de Serra Grande, objetivando a responsabilização do então
gestor,  em razão  da  constatação,  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  da  Paraíba,
quando da análise das contas da Câmara Legislativa Municipal, especificamente do
balanço  geral  do  exercício  de  2006,  das  seguintes  irregularidades:  realização  de
despesas  sem  o  devido  processo  licitatório,  no  valor  de  R$  9.825,00  (nove  mil
oitocentos e vinte e cinco reais), para a contratação de serviços de contabilidade; e a
contratação  de  dois  servidores  para  a  prestação  de  serviço  sem  a  realização  de
concurso  público.  Tais  condutas,  no  entender do  Parquet,  enquadram-se  em duas
tipificações  previstas  na  Lei  nº  8.429/92,  a  saber:  lesão  ao  erário e  afronta  aos
princípios norteadores da Administração Pública.

Nesse panorama, visando à obediência aos princípios
constitucionais,  bem como à probidade administrativa, ajuizou-se a vertente Ação
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Civil Pública,  com fulcro na Lei nº 8.429/92, a fim de serem imputadas ao réu as
sanções  previstas  no  art.  12,  II,  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa,  ou,
alternativamente, as sanções previstas no art. 12, III, do mesmo comando legal.

Contestação  ofertada,  fls.  121/125,  arguindo,
preliminarmente,  a  impossibilidade jurídica  do pedido,  bem assim que a redação
confusa da inicial não possibilita a realização de uma defesa objetiva. No mérito, o
demandado refutou  as  alegações  da  inicial,  aduzindo,  em resumo,  que condutas
meramente irregulares não podem ser punidas, sobretudo diante da ausência de má-
fé do administrador.

O Magistrado a quo julgou improcedente a pretensão
disposta na inicial, fls. 193/202, consignando os seguintes termos: 

Diante  do  exposto,  JULGO  IMPROCEDENTE  O
PEDIDO DA AÇÃO, o que faço com base no art. 25,
II da Lei nº 8.666/93 c/c art. 37, IX da Constituição
Federal.

Sem  recurso  voluntário,  os  autos  subiram  a  esta
instância revisora por força de reexame obrigatório, por aplicação analógica do art.
19 da Lei nº 4.717/65.

A  Procuradoria de Justiça,  através do  Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 209/211, opinou pelo provimento do recurso
oficial, para ser julgado procedente o pedido inicial.

É o RELATÓRIO. 

DECIDO

De antemão, a análise da controvérsia mostra-se, de
logo, impedida, em razão da existência de vício insanável na sentença hostilizada,
em vista da mesma caracterizar-se como citra petita. 
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Como se sabe, a validade da sentença está atrelada à
observância do princípio da correlação com a demanda. Assim, o julgador, ao decidir
a controvérsia posta em debate, deverá ater-se à pretensão formulada em juízo pelas
partes, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra), fora (extra) ou além (ultra) do que for
disputado,  conforme  estatuem  os  arts.  128  e  460,  do  Diploma  Processual  Civil.
Vejamos:

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.

E,

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 lhe foi demandado.

Dessa forma, em caso de decisão citra petita, torna-se
imprescindível a declaração de nulidade do julgado, conforme a doutrina de José
Carlos Barbosa Moreira: 

A sentença proferida ‘citra petita’ padece de ‘error in
procedendo’.  Se  não  suprida  a  falha  mediante
embargos de declaração, o caso é de anulação pelo
tribunal, com devolução ao órgão ‘a quo’, para novo
pronunciamento  (In.  Comentários  ao  Código  de
Processo Civil, Vol. V, 9ª ed., Rio de Janeiro: Forense,
2001, p. 443).

Na  hipótese  telada,  analisando  a  contestação,  fls.
121/125, percebe-se ter o réu arguido, ao apresentar a sua defesa, a seguinte questão
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processual: impossibilidade jurídica do pedido, sob o argumento de que a “petição
inicial, de redação confusa, não oferta condições para o oferecimento de uma defesa
objetiva”. Aduziu, ademais,  preliminarmente,  a  impossibilidade de utilização do
relatório  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  da  Paraíba para  instrumentalizar  a
presente ação, pois, quando da realização da auditoria, inexistiu o contraditório e a
ampla defesa.

Acontece que, o Juiz de Direito a quo, ao se debruçar
sobre a matéria discutida nos autos, não apreciou tais questões, consoante se extrai
do teor da sentença de fls. 193/202.

Nesse trilhar, a sentença revela-se como citra petita, já
que não se observou os limites traçados na demanda, sendo vedado ao Tribunal  ad
quem decidir  questão não enfrentada em primeiro  grau,  “sob pena de intolerável
supressão  de  instância.”  (TJPR -  Apelação  Cível  n°  0968254-6;  Londrina;  Décima
Sexta Câmara Cível; Rel. Juiz Convocado Magnus Venicius Rox; DJPR 07/03/2013).

Sobre  o  assunto,  o  seguinte  aresto  deste  Sodalício,
destacado na parte que interessa:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS,  MATERIAIS,  LUCROS
CESSANTES  E  DANO  ESTÉTICO.  PRELIMINAR
SUSCITADA. PEDIDOS DIVERSOS FORMULADOS
NA INICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODOS
OS  PLEITOS  PELO  JUÍZO  A QUO.  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL  INCOMPLETA.  SENTENÇA
CITRA  PETITA.  NULIDADE  ABSOLUTA.
ACOLHIMENTO.  RETORNO  DOS  AUTOS  À
ORIGEM. IMPOS- SIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
PELO TRIBUNAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
A  sentença  que  não  enfrenta  todos  os  pedidos
formulados  na  petição  inicial  deve  ser
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desconstituída  para  que  outra  em  seu  lugar  seja
proferida.  Não  cabe  ao  órgão  de  2º  grau  de
jurisdição  decidir  questões  que  não  tenham sido
alvo  de  apreciação  pela  instância  originária,  sob
pena  de  supressão  de  instância.  (TJPB;  APL
0010822-90.2008.815.2001;  Terceira  Câmara
Especializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças
Morais Guedes; DJPB 02/09/2014; Pág. 13). 

No que tange especificamente a não apreciação de
fundamento de defesa suscitado na contestação, tais como questões preliminares,  o
seguinte julgado, destacado na parte que interessa:

APELAÇÃO.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  COBRANÇA  DO  PISO  SALARIAL  DO
MAGISTÉRIO  E  DE  1/3  PARA  ATIVIDADE
EXTRACLASSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL.
PROCEDÊNCIA  EM  PARTE.  SUBLEVAÇÃO.
PRELIMINAR.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
FUNDAMENTO  DE  DEFESA  NÃO  APRECIADO
NA  PRIMEIRA  INSTÂNCIA.  VIOLAÇÃO  AOS
ARTS.  128  E  460,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVL. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE
DA  SENTENÇA.  ERROR  IN  PROCEDENDO.
NECESSIDADE  DE  PROLAÇÃO  DE  NOVA
DECISÃO.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  A
QUO. RECURSO PREJUDICADO. Não havendo, na
sentença, pronunciamento acerca de fundamento de
defesa,  cuja  relevância  pode  influenciar
diretamente no desfecho da lide, ocorre o fenômeno
conhecido como sentença citra petita,  o que pode
ser conhecido de ofício pelo tribunal.  É vedado ao
tribunal  conhecer  diretamente  de  pedido  ou
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fundamento não apreciado em primeira instância,
sob pena de violação ao princípio do duplo grau de
jurisdição.  Restando  caracterizado  o  julgamento
aquém da pretensão deduzida em juízo pelas partes,
faz-se  necessária  a  anulação  da  sentença  e,  por
conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem,
eis que “em caso de sentença citra petita, o tribunal
deve  anulá-la,  determinando  que  uma  outra  seja
proferida.  ”  (STJ  -  AGRG  no  ArREsp  166848/  PB;
Relator  Ministro  Castro  Meira:  Órgão  Julgador  T2.
Segunda  turma;  data  do  julgamento:  26/02/2013).
(TJPB;  AC  0000959-58.2012.815.0421;  Rel.  Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho;  DJPB
04/06/2014; Pág. 12).

Sobre a necessidade de anulação da sentença quando
se caracterizar como citra petita, julgado do Superior Tribunal de Justiça, negritado no
que importa:

PROCESSUAL  CIVIL.   CAUSA DE  PEDIR.  NÃO
ANALISADA.  SENTENÇA  CITRA  PETITA.
POSSIBILIDADE  DE  ANULAÇÃO  PELO
TRIBUNAL A QUO. [...]. 2.  A decisão recorrida está
harmoniosa  com  o  entendimento  desta  Corte,
segundo o qual, em caso de sentença citra petita, o
Tribunal  deve  anulá-la,  determinando  que  uma
outra  seja  proferida.  Precedentes.  3.   Agravo
regimental  não  provido.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp
166848/PB.  Agravo  Regimental  no  Agravo  em
Recurso  2012/0077868-3;  Relator  Ministro  Castro
Meira - Órgão Julgador T2 – Segunda Turma; Data
do Julgamento: 26/02/2013; Data da Publicação/Fonte
DJe 05/03/2013).
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Demais disso, cumpre acrescentar que, por tratar-se
de sentença citra petita, a sua nulidade pode ser decretada de ofício pelo Tribunal. Em
outras palavras, “se tratando de sentença citra petita, compete ao tribunal, até mesmo
de  ofício,  reconhecer  sua  nulidade.”  (TJPB;  Rec.  0905793-86.815.0000;  Primeira
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB 17/06/2014; Pág. 12).

Ante  o  exposto,  DE  OFÍCIO,  DECLARO  A
NULIDADE DA SENTENÇA, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos
à unidade de origem,  para que outra  seja  proferida em seu lugar,  enfrentando a
integralidade da pretensão deduzida pelas partes em juízo. Por conseguinte,  julgo
prejudicado o recurso oficial.

P. I.

João Pessoa, 12 de dezembro de 2014. 

João Batista Barbosa
                                                                      Juiz de Direito Convocado

     Relator
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