
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO  DO VALLE  FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001823-68.2012.815.0301.
Origem : 2ª Vara da Comarca de Pombal.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Ednaldo Vieira Dantas.
Advogado : Jailson Araújo de Souza – OAB/PB 10.177. 
Apelado : Ministério Público do Estado da Paraíba.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULI-
DADE  DA SENTENÇA.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. ADEQUADA UTI-
LIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA OBTIDA
EM AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE
PROCESSUAL.  MANUTENÇÃO  DA SENTEN-
ÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. 

- No caso específico dos autos, analisando o conjunto
probatório, vê-se que os documentos necessários car-
reados eram suficientes para a solução da lide,  não
havendo necessidade de produção de outras provas.

-  O  julgamento  conforme  o  estado  do  processo  é
faculdade  do  magistrado de  primeira  instância,  que
age de acordo com seu prudente arbítrio, mormente
sendo  evidentemente  suficientes  os  documentos
juntados aos autos para a formação da sua convicção.

- A oitiva das testemunhas é prescindível na hipótese
em exame, uma vez que já foram inquiridas na ação
penal cuja cópia encontra-se encartada aos autos. As-
sim, verifica-se que a presente demanda possui lastro
probatório suficiente para a averiguação da tipicidade
da conduta do policial militar em ato de improbidade
administrativa, sendo a documentação encartada o su-
ficiente para a prolação de sentença com total segu-
rança, razão pela qual não há que se falar em nulidade
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de sentença.

- O Tribunal da Cidadania já se posicionou no sentido
de que não há irregularidade no uso de prova empres-
tada de persecução penal em sede de ação civil públi-
ca por ato de improbidade administrativa, desde que
tenha sido oportunamente assegurado o contraditório
e ampla defesa.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Ednaldo  Vieira
Dantas desafiando sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da da Comarca de
Pombal  nos  autos  da  “Ação  Civil  Pública  por  Atos  de  Improbidade”
ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba.

Na peça de ingresso (fls.  02/12),  o  Parquet relatou que,  por
volta  das 16:00 horas do dia  23 de dezembro de 2007, o demandado teria
praticado o homicídio doloso da vítima Railton Ferreira dos Santos. Ressaltou
que o policial militar demandado foi condenado pelo referido crime nos autos
do processo nº 030.2008.000100-8/003.

Segundo historiam aqueles autos, o demandado teria ingerido
bebida alcoólica e praticado o crime em meio ao seu plantão como policial
militar, sem qualquer justificativa ou excludente.

O Ministério Público enfatizou que no momento da prática do
delito o promovido deveria “por dever funcional, estar prestando serviços à
população mediante a realização de policiamento ostensivo e manutenção da
ordem  pública”,  tendo,  ao  revés,  ofendido  diretamente  os  princípios
administrativos da legalidade, moralidade e impessoalidade. 

Asseverou que a conduta praticada pelo réu denota a ocorrência
de improbidade administrativa tipificada no art. 11,  caput e incisos I e II, da
Lei  nº  8.429/92, na medida em que violou os princípios  da Administração
Pública. Outrossim, defendeu que a conduta do réu teria causado danos morais
coletivos.

Ao final, pleiteou o recebimento da inicial e a procedência do
pedido, em virtude da prática de ato enquadrado no art.11, caput e inciso I eII
da  Lei  nº  8.429/1992,  bem  como  pela  condenação  do  promovido  em
indenização por danos morais coletivos. 

Cópia da Ação Penal n° 030.2008.000100-8/003 (fls. 13/532).

Notificado  para  apresentar  manifestação  prévia  (fls.  699),  o
promovido manteve-se inerte (fls. 701).
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Recebimento da inicial (fls. 702/704). 

Citado,  o  réu  não apresentou contestação,  conforme certidão
cartorária (fls. 711).

Em  seguida,  o  promovido  atravessou  petição  nos  autos
apresentando  rol  de  testemunhas  e  requerendo  a  oitivas  das  mesmas  (fls.
714/715).

O Ministério Público pugnou, então,  pelo reconhecimento da
revelia do réu, bem como pelo julgamento antecipado da lide (fls. 718/719).

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, o magistrado  a
quo julgou parcialmente procedente a demanda (fls.720/728), nos seguintes
termos:

“Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE  A  PRETENSÃO  INICIAL  PARA
CONDENAR  EDNALDO  VIEIRA  DANTAS,  já
qualificado nos  autos,  como incurso  nas  penas  do
art. 12, III, da Lei 8.429/92, impondo-lhe as sanções
de perda da função pública que porventura ocupe ao
tempo  do  trânsito  em julgado  desta  condenação e
suspensão dos direitos políticos por cinco anos.” (fls.
728).

Irresignado, o demandado interpôs recurso de apelação  (fls.
730/739), alegando o cerceamento do seu direito de defesa, tendo em vista o
requerimento de  oitiva  de  testemunhas e  o julgamento  antecipado  da  lide.
Sustenta, assim, a nulidade da sentença.

Doravante,  defende  que  a  presente  ação  fora  indevidamente
ajuizada  antes  do  trânsito  em  julgado  da  ação  penal,  de  forma  que  não
poderiam ter sido utilizadas as provas emprestadas daquela demanda. 

Ao final, pugna pela anulação da sentença, com a reabertura da
instrução processual.

Contrarrazões apresentadas (fls. 743/751). 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Lúcia de
Fátima M. de Farias (fls. 755/761), opinou pelo desprovimento do apelo. 

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do

Apelação Cível nº 0001823-68.2012.815.0301 3



apelo, passando à análise de seus argumentos recursais.

O  apelo  da  parte  promovida  cinge-se  à  alegação  de  que  a
sentença  deve  ser  anulada,  eis  que  houve  o  requerimento  de  produção de
provas  e,  mesmo  assim,  o  magistrado  julgou  antecipadamente  a  lide.
Outrossim, alega que há nulidade processual em decorrência da utilização de
prova emprestada de ação penal ajuizada em face do réu. 

Como  é  cediço,  o julgamento  antecipado  da  lide  tem  lugar
quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de
fato, não houver necessidade de produção de provas, ou no caso de revelia,
nos termos do art. 330, do Código de Processo Civil/1973.

Ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Sergio Cruz Arenhart que:

"cabe o julgamento antecipado do mérito, com base
no artigo 330, I, do CPC, quando se discute apenas
matéria de direito ou as consequências jurídicas da
afirmação  de  fato,  ou  ainda  quando  a  afirmação
fática  está  demonstrada  através  de  prova
documental.  Nessa linha, é importante frisar que a
produção de  prova  não deve  ser  admitida  quando
pretender esclarecer fato que não é pertinente.” (In
Manual  do  processo  de  conhecimento: a  tutela
jurisdicional através do processo de conhecimento. 4.
ed.  rev.,  atual.  e  amp.  São  Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 2005. p. 236. 

 Ponderam, ainda, que  "o julgamento antecipado só não deve
ocorrer quando o fato, ainda que controvertido, pertinente e relevante, não se
encontra devidamente provado”.

Conforme  se  apreende  desses  ensinamentos,  o  julgamento
antecipado do mérito, quando há discussão de fatos, não pode ocorrer se pairar
cisma sobre questões fáticas pertinentes e relevantes para a lide.

In  casu,  infere-se  que  o  demandado  não  apresentou  defesa
preliminar, bem como deixou o prazo para contestar escoar sem se manifestar
nos autos. Doravante, apresentou petição requerendo o arrolamento e oitiva de
testemunhas.

Todavia,  o  MM  Juiz  de  primeiro  grau  proferiu  sentença
antecipadamente,  dispensando  a  produção  probatória  por  entender  que  as
provas coligidas aos autos eram suficientes para o deslinde da questão. Por
fim,  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  contido  na  exordial,
consignando que houve prática de improbidade administrativa por parte do
policial militar que, no exercício de sua atividade, ingeriu bebida alcoólica e
praticou um homicídio doloso, pelo qual fora condenado na esfera criminal.
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Pois bem.

Data vênia as argumentações do apelante, vislumbro que andou
bem o magistrado de base ao julgar antecipadamente a lide, prescindindo da
oitiva  das  testemunhas  arroladas  pelo  réu  (fls.  715).  Isso  porque  tais
testemunhas foram inquiridas nos autos da ação criminal n° 030.2008.000100-
8/003,  tendo sido devidamente observada a ampla defesa e  o  contraditório
naquela oportunidade.

Neste trilhar, não se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de
defesa do demandado, pois, como dito, a prova emprestada fora produzida em
sede de ação penal (fls. 218/223), sob o crivo do contraditório, e integralmente
colacionada a estes autos. Dessa forma, torna-se  dispensável e desnecessária
uma  nova  oitiva  das  mesmas  testemunhas  no  bojo  da  presente  ação  civil
pública.

Quanto  ao  argumento  de  inadequada  utilização  de  prova
emprestada da  ação penal,  entendo que  também não merece guarida.  Com
efeito, o próprio Tribunal da Cidadania já se posicionou no sentido de que não
há  irregularidade  no  uso  de  tal  meio  probatório,  desde  que  tenha  sido
oportunamente assegurado o contraditório e ampla defesa, senão vejamos:

“(...)  É  possível  a  utilização da  prova  colhida em
persecução penal  no processo em que se imputa a
prática de ato de improbidade administrativa, desde
que assegurado  o contraditório e a ampla defesa no
processo  em  que  for  utilizada.  (...)"  (REsp
1529688/SP,  Rel.  Ministro  BENEDITO
GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
09/08/2016, DJe 23/08/2016).

A respeito  da  utilização de prova emprestada  de persecução
penal vejamos alguns julgados dos tribunais pátrios, in verbis:

“APELAÇÕES  CÍVEIS.  REMESSA  NECESSÁRIA.
CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  PROVA  EMPRESTADA.
PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  REJEITADA.  POLICIAL  CIVIL  EM
ATIVIDADE  E  POLICIAL  CIVIL  APOSENTADO.
EXTRANEUS. SUPOSTA PRÁTICA DE TORTURA.
ATOS  QUE  VIOLAM  OS  PRINCÍPIOS  DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI DE ABUSO DE
AUTORIDADE.  INAPLICÁVEL.  MULTA  CIVIL.
SUSPENSÃO  DE  DIREITOS  POLÍTICOS.
PROIBIÇÃO  DE  CONTRATAR  E  RECEBER
INCENTIVOS  OU  BENEFÍCIOS.
RAZOABILIDADE.  1.  Trata-se  de  Remessa
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Necessária e apelações contra a sentença que julgou
parcialmente  procedente  o  pedido  autoral,  para
condenar os réus pela prática de ato de improbidade
administrativa, impondo-lhes o pagamento de multa
civil e, quanto ao servidor em atividade, a perda do
cargo de Agente da PCDF. 2. Não há que se falar em
cerceamento de defesa decorrente de indeferimento
da  produção  de  provas  testemunhais  quando  os
depoimentos  que  o  requerente  pretende  ver
analisados constam nos autos. Também não há que
se falar em prejuízo ao direito de defesa quando a
prova emprestada, produzida no bojo de ação penal,
sob  o  crivo  do  contraditório,  e  integralmente
colacionada  aos  autos,  mostra-se  suficiente  à
individualização  da  conduta  dos  réus.  3.
AConstituição  Federal,  ao  elencar  sanções
aplicáveis aos casos de improbidade administrativa,
o  fez  estabelecendo  medidas  que  necessariamente
devem ser aplicadas aos casos da espécie. Fixou-se,
portanto, um conjunto mínimo, um núcleo duro, sem
qualquer indicação ao caráter taxativo do rol, nem
limitação à legislação infraconstitucional quanto ao
estabelecimento de outras sanções. 4. (…). Apelo do
Ministério Público e remessa necessária conhecidos
e  parcialmente  providos”.  (TJDF;  APO
2014.01.1.137749-0; Ac. 106.4931; Segunda Turma
Cível; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 29/11/2017;
DJDFTE 13/12/2017). (grifo nosso).

E,

“ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  CANCELAMENTO
FRAUDULENTO  DE  TRIBUTOS.
ENVOLVIMENTO  DE  AUDITOR-FISCAL  DA
RECEITA  FEDERAL.  PRELIMINARES
RELACIONADAS  ÀS  CONDIÇÕES  DA  AÇÃO
PRESSUPOSTOS  PROCESSUAIS  E
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. ATO
DE  IMPROBIDADE  QUE  ATENTA  CONTRA  OS
PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA  MANTIDA.  FIXAÇÃO  DE
HONORÁRIOS  EM  FAVOR  DO  MPF.
IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A
ação civil é a via processual adequada para apurar e
pretender  a  condenação  de  agentes  públicos  e
particulares  pela  prática  de  ato  de  improbidade
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administrativa  caracterizado  por  ação  ou  omissão
que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade, lealdade às instituições que importem em
enriquecimento ilícito,  causem prejuízo ao erário e
atentem  contra  os  princípios  da  Administração
Pública (Lei nº 8.429/1992). 2. O MPF é legitimado
a  propor  qualquer  demanda  que  vise  à  defesa  do
patrimônio  público  sob  o  aspecto  material,  na
hipótese de perdas e danos, ou imaterial, quando há
lesão aos princípios da Administração Pública (STJ,
Ag.  Rg no AgRg no CC.  104375/SP.  Rel.  Ministro
Humberto  Martins.  Primeira  Seção).  3.  Não
configura  inépcia  da  inicial  quando  os  fatos
encontram-se  suficientemente  explicitados,
permitindo  aos  requeridos  o  exercício  do
contraditório e da ampla defesa. 4. O ajuizamento de
duas ações versando basicamente sobre os mesmos
fatos  autoriza  o  julgamento  conjunto,  afastando,
consequentemente,  o  risco  de  decisões  conflitantes
ou mesmo uma dupla condenação tendo por base um
único  ato  de  improbidade.  Não  há  que  falar  em
litispendência se não há total identidade de partes
entre os processos. 5. Não há cerceamento de defesa
que acarrete a nulidade da sentença quando o juiz,
na  qualidade  de  destinatário  da  prova,  indefere
aquelas  consideradas  irrelevantes  para  o  seu
julgamento  (CPC,  art.  370).  6.  É  possível  a
utilização  da  prova  emprestada  na  ação  de
improbidade,  inclusive  no  caso  de  interceptações
telefônicas que passaram pelo crivo do contraditório
e da ampla defesa no processo penal cuja instrução
criminal (AC 0026015- 59.2005.4.01.3300 / BA, Rel.
DESEMBARGADOR  FEDERAL  NEY  BELLO,
TERCEIRA TURMA, e-DJF1 p.351 de 22/08/2014).
7. (…). 10. Parcial provimento das apelações apenas
para  afastar  a  condenação  em  honorários  de
advogado,  mantidos  os  demais  termos  da
condenação”.  (TRF  1ª  R.;  AC  0019431-
31.2000.4.01.3500;  Terceira  Turma;  Rel.  Juiz  Fed.
Conv.  José  Alexandre  Franco;  DJF1  19/12/2017).
(grifo nosso).

Neste  pensar,  não  restou  demonstrada  que  a  aplicação  do
julgamento antecipado da lide, mediante a utilização de prova emprestada da
ação penal tenha cerceado o direito de defesa do réu. 

Ressalte-se,  por  oportuno,  que  o  apelante  sequer  apresentou
contestação, tendo requerido, a posteriori, unicamente a produção de prova
testemunhal,  a  qual,  como  visto,  era  totalmente  prescindível.  Assim,  não
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houve  qualquer  pedido  pertinente  de  produção  probatória  que  tenha  sido
eventualmente ignorado pelo magistrado sentenciante. 

Assentadas tais premissas,  destaca-se, em estrita conformidade
com o magistrado de base e o parecer ministerial, que a presente demanda
possui lastro probatório suficiente para a averiguação da tipicidade da conduta
do  policial  militar  em  ato  de  improbidade  administrativa,  sendo  a
documentação encartada o suficiente para a prolação de sentença com total
segurança.

Dessa forma, vislumbra-se que o elenco probatório coligido aos
autos autorizou um juízo de convicção seguro para analisar a ocorrência ou
não do ato  de  improbidade administrativa  descrito  na  exordial,  tendo sido
acertado o julgamento antecipado da lide.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO, mantendo na íntegra a sentença vergastada. 

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,06 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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