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RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
1.º APELANTE : Constat – Construções e Assistência Técnica LTDA e 
Sebastião Carlos de Araújo Farias.
ADVOGADO : Alberg Bandeira de Oliveira (OAB/PB 8.874)
2.º APELANTE : Francisco Andrade Carneiro 
ADVOGADO : Johnson Gonçalves de Abrantes (OAB/PB 1.663) e outros
APELADO : Ministério Público do Estado da Paraíba 
ORIGEM : 2.ª Vara da Comarca de Pombal (Meta 4 CNJ)
JUIZ : Aluízio Bezerra Filho

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA.  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  FEITO  JULGADO  DE
MANEIRA IMEDIATA APÓS APRESENTAÇÃO DE
CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE
AS  PARTES  PARA  DEMONSTRAREM  A
NECESSIDADE  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVAS.
REGRA  DO  ART.  10  DO  NOVO  CPC  NÃO
OBSERVADA.  MATÉRIAS  FÁTICAS  QUE
CARECEM  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
NECESSIDADE  DE  UMA  INSTRUÇÃO
PROCESSUAL  MAIS  AMPLA.  CONDENAÇÃO  A
SEVERAS SANÇÕES DE CUNHO POLÍTICO, CIVIL
E  ADMINISTRATIVO.  CERCEAMENTO  DO
DIREITO  DE  DEFESA  CONFIGURADO.
PRELIMINAR  ACOLHIDA.  DEVOLUÇÃO  DOS
AUTOS  AO  JUÍZO  DE  ORIGEM  PARA  O
REGULAR  PROCESSAMENTO  DO  FEITO.
SENTENÇA ANULADA.
 
- Conforme se denota dos autos, em que pese ter o
Réu/Apelante  requerido  na  contestação  as  provas
que  pretendia  produzir,  o  Juízo  de  primeiro  grau
simplesmente ignorou o requerimento de produção
de  provas,  e,  ato  contínuo,  julgou  procedente  o
pedido autoral,  reconhecendo a prática de atos de
improbidade administrativa por parte dos Apelantes,
com a consequente aplicação de severas sanções
de cunho político e civil, por entender que a lide não
carecia  de  maior  dilação  probatória,  dando-se  por
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satisfeito  com  os  documentos  apresentados  pelo
Ministério Público.

-  Há  diversas  questões  fáticas  que  carecem  de
melhor elucidação, envolvendo diversos agentes, em
diversas  fases  do  certame,  que  vão  desde  a
elaboração da minuta do edital  até a homologação
do procedimento licitatório,  périplo pelo qual  passa
circunstâncias  que  carecem  de  uma  dilação
processual  mais  ampla,  com a  oitiva  de  todos  os
envolvidos, como os membros de CPL, as empresas
participantes, o assessor jurídico parecerista, dentre
outros  que  se  tornarem  pertinentes  ao  processo,
além, claro, dos próprios réus, a fim de que possa
ser  elidida  quaisquer  dúvidas  acerca  dos  fatos
narrados  pelo  Ministério  Público  em  sua  exordial,
não  sendo  suficiente,  para  os  fins  condenatórios,
tomar por base, apenas, a documentação acostada
aos Autos pelo Órgão Ministerial. 

- É vedado ao Estado/Juiz a possibilidade de exarar
decisões com base em fundamentos a respeito dos
quais não se tenha dado às partes oportunidade de
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a
qual deva decidir de ofício, ou seja, após a vigência
do novo CPC o Juízo a quo não poderia julgar a lide
de  maneira  antecipada,  sem  antes  oportunizar  as
partes  o  direito  de  demonstrar  a  necessidade  de
produção de provas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  votação  unânime,  em  ACOLHER  A  PRELIMINAR  DE
CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE  DEFESA  E  DAR  PROVIMENTO  AO
RECURSO, para anular a Sentença, restando prejudicada as demais matérias
do Apelo, conforme certidão de julgamento de fl. 321.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  CONSTART  –

Construções e Assistência Técnica LTDA em conjunto com Sebastião Carlos

de Araújo Farias (fls. 810/821) e Francisco de Andrade Carneiro (fls. 833/876)

contra a Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados

na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba. 

Em suas razões,  o primeiro Apelante alegou a preliminar de

ilegitimidade passiva, ante a inexistência de dolo praticado pelos Recorrentes.

2



Apelação Cível nº 0002969-13.2013.815.0301

No mérito  sustentou a  inexistência  de  ilegalidade  e  violação  aos  princípios

regentes  da  Administração  Pública.  Por  fim,  informa  que  todo  o  objeto

contratualizado com a Administração Pública foi devidamente entregue. Com

estas razões, requereu o provimento do Recurso para que a Ação seja julgada

improcedente. 

O Segundo Apelante sustentou a inadequação da via eleita e a

existência de cerceamento do direito de defesa, considerando que o mérito foi

julgado  de  maneira  antecipada,  sem  que  fosse  oportunizado  o  direito  das

partes produzirem provas. Requereu o provimento do Recurso, a fim de que a

Sentença seja anulada e retome a sua regular tramitação no juízo originário. 

Nas  Contrarrazões,  o  Ministério  Público  requereu  a

manutenção  da  Sentença  em todos  os  seus  termos,  rechaçando  todas  as

preliminares. No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

 
 DA PRELIMINAR

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela

Apelante, sustentando ausência de oportunidade para a produção de prova,

diante das circunstâncias do caso, entendo que de fato ocorreu.

Como  é  cediço,  o  direito  à  prova  é  constitucionalmente

assegurado, conferindo o CPC, no entanto, certa discricionariedade ao julgador

no  que  toca  ao  deferimento  do  meio  probatório  requeridos  pelas  partes,

incumbindo-lhe,  sob  esse  aspecto,  indeferir  aquelas  provas  que  se

apresentarem protelatórias, que em nada contribuiriam para a demonstração

do fato constitutivo do direito do Autor ou do Réu.

 A propósito o ilustre processualista Luiz Guilherme Marinoni:

A  regra  do  ônus  da  prova,  assim,  configura  mais
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precisamente como indicativo à parte de que a produção
da  prova  lhe  confere  maiores  chance  de  obter  um
julgamento  favorável.  Ainda  que  o  ônus  da  prova  seja
associado  ao  risco  da  sua  não  produção,  não  se  pode
negar que a parte que possui esse ônus tem o direito de
produzir  todas as provas adequadas à demonstração do
seu direito. O ônus e o direito, no caso, não se chocam,
pois o ônus tem a ver com as conseqüências processuais
do comportamento da parte,  enquanto o direto se dirige
contra o Estado, inclusive a quem tem o ônus probatório, o
direito de produzir prova. (in Prova, 2010, p. 173).

Ocorre cerceamento de defesa quando há o indeferimento de

prova ou diligência pleiteada por uma das partes e essencial ao desate da lide.

Nesse  diapasão,  viola  o  princípio  constitucional  da  ampla  defesa  e,  por

conseguinte, do devido processo legal,  a injustificada limitação da produção

probatória em detrimento de uma das partes.

Da  análise  detida  dos  autos,  verifica-se  que  o  Apelante

requereu,  expressamente,  em sua  peça  contestatória,  a  sua  pretensão  em

produzir provas, não tendo o Juízo sentenciante, sequer, pronunciado-se para

indeferir  a  produção  probatória,  vindo  a  Sentença  ser  exarada  de  maneira

sumária, para reconhecer a prática de atos de improbidade administrativa por

parte  dos Apelantes,  com a consequente aplicação de severas sanções de

cunho político e civil,  por entender que a lide não carecia de maior dilação

probatória,  dando-se  por  satisfeito  com  os  documentos  apresentados  pelo

Ministério  Público,  que  não  foram  produzidos  sob  o  crivo  do  contraditório

judicial.

No  presente  caso,  não  há  como  não  vislumbrar  o  evidente

cerceamento do direito de ampla defesa, visto que em razão do princípio da

paridade de armas, corolário do princípio do contraditório, é imprescindível dar

as  mesmas  oportunidades  para  que  façam  uso  dos  mesmos  instrumentos

processuais,  com  a  finalidade  de  que  possam  exercer,  em  igualdade  de

condições, os seus direitos e pretensões, seja para ajuizar a Ação, como fez o

Ministério Público Estadual, juntando aos autos os calhamaços de documentos

que juntou, seja para oportunizar aos Réus o direito de responder a dedução

proposta contra eles, requerendo e produzindo as provas que entenderem ser
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imprescindíveis ao exercício do seu direito de defesa, com os fins de provar

sua inocência.

Estamos diante de um caso complexo, permeado de questões

fáticas, em que envolve diversos agentes e diversas fases do certame, que vão

desde a elaboração da minuta do edital até a homologação do procedimento

licitatório,  périplo  pelo  qual  passa  circunstâncias  que  carecem  de  melhor

elucidação com a oitiva de todos os envolvidos, como os membros de CPL, as

empresas participantes, o assessor jurídico parecerista, dentre outros que se

tornarem pertinentes ao processo, além, claro, dos próprios réus, a fim de que

possa ser elidida quaisquer dúvidas acerca dos fatos narrados pelo Ministério

Público  em sua  exordial,  não  sendo  suficiente,  para  os  fins  condenatórios,

tomar  por  base,  apenas,  a  documentação  acostada  aos  Autos  pelo  Órgão

Ministerial. 

Registro, ainda, a título de  obiter dictum,  o fato da Sentença

recorrida ter sido prolatada sob a égide do Novo Código de Processo Civil, que

vedou  ao  Estado/Juiz  a  possibilidade  de  exarar  decisões com  base  em

fundamento a respeito dos quais não se tenha dado às partes oportunidade de

se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício,

ou seja, após a vigência do novo CPC o Juízo a quo não poderia julgar a lide

de  maneira  antecipada,  sem  antes  oportunizar  as  partes  o  direito  de

demonstrar a necessidade de produção de provas.

Admitir  a  Sentença  recorrida  como  válida,  além  de  ser  um

completo menoscabo a princípios sensíveis ao Estado Democrático de Direitos,

consagrados na Constituição Federal  (devido processo legal,  contraditório  e

ampla defesa), é, ainda, a inobservância as regras processuais, que mesmo de

cunho  infraconstitucional,  instrumentalizam  a  garantia  de  devido  processo

legal, ampla defesa e contraditório, como é o citado artigo 101 do Novo Código

de Processo Civil.

1 Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 
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Neste  mesmo  sentido  manifestou-se  esta  Câmara  Egrégia

Câmara, de maneira unânime, verbis:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PRELIMINAR  DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE. FEITO JULGADO DE MANEIRA IMEDIATA APÓS
APRESENTAÇÃO  DE  CONTESTAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
OPORTUNIDADE  AS  PARTES  PARA DEMONSTRAREM  A
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO  DE PROVAS.  REGRA DO
ART.  10  DO  NOVO  CPC  NÃO  OBSERVADA.  MATÉRIAS
FÁTICAS  QUE  CARECEM  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
NECESSIDADE DE UMA INSTRUÇÃO PROCESSUAL MAIS
AMPLA. CONDENAÇÃO A SEVERAS SANÇÕES DE CUNHO
POLÍTICO, CIVIL E ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DO
DIREITO  DE  DEFESA  CONFIGURADO.  PRELIMINAR
ACOLHIDA.  DEVOLUÇÃO  DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  DE
ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
-  Conforme  se  denota  dos  autos,  em  que  pese  ter  o
Réu/Apelante  requerido  na  contestação  as  provas  que
pretendia  produzir,  o  Juízo  de  primeiro  grau  simplesmente
ignorou o requerimento de produção de provas, e, ato contínuo,
julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a prática de
atos de improbidade administrativa por parte do Apelante, com
a consequente aplicação de severas sanções de cunho político
e civil,  por entender que a lide não carecia de maior dilação
probatória,  dando-se  por  satisfeito  com  os  documentos
apresentados pelo Ministério Público.
-  O caso está permeado de questões fáticas, em que envolve
diversos agentes, desde a empresa organizadora do certame, a
comissão  organizadora  do  concurso,  até  a  autoridade
homologante, ou seja, a deturpação dos resultados, provocada
de forma dolosa ou culposa, exige o envolvimento de uma série
de pessoas que possuem a atribuição de zelar  pela  lisura e
idoneidade da seleção.
-  É,  de fato,  imprescindível  a  oitiva  de algumas pessoas,  no
âmbito judicial, sob o crivo das garantias processuais, a fim de
que possa ser elidida quaisquer dúvidas acerca dos fatos que
levaram a mudança de colocação, na lista dos aprovados, no
concurso  público  da  Câmara  Municipal  dos  Vereadores  de
Água Branca, realizado em 2008, para o cargo de vigilante.
- É vedado ao Estado/Juiz a possibilidade de exarar decisões
com base em fundamentos a respeito dos quais não se tenha
dado às partes oportunidade de se manifestar,  ainda que se
trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, ou seja,
após a vigência do novo CPC o Juízo a quo não poderia julgar
a lide de maneira antecipada, sem antes oportunizar as partes
o direito de demonstrar a necessidade de produção de provas.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00011124920138150941,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 12-09-2017) 

Diante  do  exposto,  ACOLHO  A  PRELIMINAR  DE

CERCEAMENTO DE DEFESA E DOU PROVIMENTO AO  RECURSO para

ANULAR a Sentença guerreada, determinando o retorno os autos à Comarca
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de origem, para o regular processamento do feito, com a análise das provas

requeridas,  bem  como  a  produção  daquelas  que,  eventualmente,  foram

deferidas. 

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.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, 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, 13 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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	Estamos diante de um caso complexo, permeado de questões fáticas, em que envolve diversos agentes e diversas fases do certame, que vão desde a elaboração da minuta do edital até a homologação do procedimento licitatório, périplo pelo qual passa circunstâncias que carecem de melhor elucidação com a oitiva de todos os envolvidos, como os membros de CPL, as empresas participantes, o assessor jurídico parecerista, dentre outros que se tornarem pertinentes ao processo, além, claro, dos próprios réus, a fim de que possa ser elidida quaisquer dúvidas acerca dos fatos narrados pelo Ministério Público em sua exordial, não sendo suficiente, para os fins condenatórios, tomar por base, apenas, a documentação acostada aos Autos pelo Órgão Ministerial.
	Registro, ainda, a título de obiter dictum, o fato da Sentença recorrida ter sido prolatada sob a égide do Novo Código de Processo Civil, que vedou ao Estado/Juiz a possibilidade de exarar decisões com base em fundamento a respeito dos quais não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, ou seja, após a vigência do novo CPC o Juízo a quo não poderia julgar a lide de maneira antecipada, sem antes oportunizar as partes o direito de demonstrar a necessidade de produção de provas.
	Admitir a Sentença recorrida como válida, além de ser um completo menoscabo a princípios sensíveis ao Estado Democrático de Direitos, consagrados na Constituição Federal (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), é, ainda, a inobservância as regras processuais, que mesmo de cunho infraconstitucional, instrumentalizam a garantia de devido processo legal, ampla defesa e contraditório, como é o citado artigo 10 do Novo Código de Processo Civil.
	Neste mesmo sentido manifestou-se esta Câmara Egrégia Câmara, de maneira unânime, verbis:
	APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO JULGADO DE MANEIRA IMEDIATA APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE AS PARTES PARA DEMONSTRAREM A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REGRA DO ART. 10 DO NOVO CPC NÃO OBSERVADA. MATÉRIAS FÁTICAS QUE CARECEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE UMA INSTRUÇÃO PROCESSUAL MAIS AMPLA. CONDENAÇÃO A SEVERAS SANÇÕES DE CUNHO POLÍTICO, CIVIL E ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
	- Conforme se denota dos autos, em que pese ter o Réu/Apelante requerido na contestação as provas que pretendia produzir, o Juízo de primeiro grau simplesmente ignorou o requerimento de produção de provas, e, ato contínuo, julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a prática de atos de improbidade administrativa por parte do Apelante, com a consequente aplicação de severas sanções de cunho político e civil, por entender que a lide não carecia de maior dilação probatória, dando-se por satisfeito com os documentos apresentados pelo Ministério Público.
	- O caso está permeado de questões fáticas, em que envolve diversos agentes, desde a empresa organizadora do certame, a comissão organizadora do concurso, até a autoridade homologante, ou seja, a deturpação dos resultados, provocada de forma dolosa ou culposa, exige o envolvimento de uma série de pessoas que possuem a atribuição de zelar pela lisura e idoneidade da seleção.
	- É, de fato, imprescindível a oitiva de algumas pessoas, no âmbito judicial, sob o crivo das garantias processuais, a fim de que possa ser elidida quaisquer dúvidas acerca dos fatos que levaram a mudança de colocação, na lista dos aprovados, no concurso público da Câmara Municipal dos Vereadores de Água Branca, realizado em 2008, para o cargo de vigilante.
	- É vedado ao Estado/Juiz a possibilidade de exarar decisões com base em fundamentos a respeito dos quais não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, ou seja, após a vigência do novo CPC o Juízo a quo não poderia julgar a lide de maneira antecipada, sem antes oportunizar as partes o direito de demonstrar a necessidade de produção de provas. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00011124920138150941, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 12-09-2017)
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