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

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0004544-11.2011.815.0371.
Origem : 5ª Vara da Comarca de Sousa.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Embargante : Fábio Tyrone Braga de Oliveira.
Advogados : Johnson Gonçalves de Abrantes (OAB/PB 1.663);

Edward Johnson Gonçalves de Abrantes (OAB/PB 10.827).
Embargado : Ministério Público do Estado da Paraíba.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  VÍCIO.
OCORRÊNCIA PARCIAL. AUSÊNCIA DE OB-
SERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABI-
LIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLI-
CAÇÃO  DA  PENALIDADE  DE  SUSPENSÃO
DOS DIREITOS POLÍTICOS.  ACOLHIMENTO
EM PARTE.

- Uma vez verificado o pronunciamento equivocado
no acórdão sobre questão importante, há de ser aco-
lhido o recurso aclaratório,  ainda  que parcialmente,
para o fim de promoção da devida tutela jurisdicional,
com esteio no art. 1.022, inciso II, do Novo Código
de Processo Civil,  evitando-se, assim, futura discus-
são entre os litigantes.

- A aplicação de todas as penalidades previstas no art.
12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa é
demasiadamente grave se comparada ao ato de impro-
bidade administrativa praticado, qual seja a ausência
de publicidade de contratações temporárias, não sen-
do, portanto, uma reprimenda condizente com o grau
de lesividade moral ocasionado. Por isso, merece ser
mantida apenas a pena de multa civil, em atenção aos
princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,  os
quais  devem nortear  o  julgamento  no  momento  da
aplicação das penalidades.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  acolher
parcialmente os embargos contra o voto do Des. Marcos Cavalcanti, que os
acolhiam integralmente.

Trata-se de  Embargos de Declaração (fls.  713/725) opostos
por Fábio Tyrone Braga de Oliveira, desafiando os termos do acórdão (fls.
650/664), o qual negou provimento ao recurso apelatório do ora embargante,
nos  autos  da  Ação  por  Ato  de  Improbidade  Administrativa  movida  pelo
Ministério Público do Estado da Paraíba.

Aduz o embargante a existência de omissão no julgado, eis que
não reanalisou a preliminar de inadequação da via eleita levantada no primeiro
grau de jurisdição, ressaltando o efeito devolutivo do recurso apelatório.

Ainda destaca a ocorrência de erro material no acórdão, já que,
embora afirme que 61 (sessenta) contratos não foram publicados no sistema
Sagres ou Jornal “Gazeta de Sousa” apenas duas pessoas não foram incluídas
na lista do sistema Sagres. Em seguida,  afirma que deve ser feita a devida
correção  no  julgado  “para  assentar  que,  com  exceção  de  02  (dois)
contratados, os demais tiveram seus nomes publicados no Sistema SAGRES
do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba”.

Aduz que a suspensão dos direitos políticos é a mais grave das
penalidades  previstas  na Lei  de  Improbidade Administrativa,  de modo que
deve  ser  afastada  com  base  nos  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade,  assim  como  as  penas  de  perda  da  função  pública  e
proibição de contratar com o Poder Público. Por fim, pugna pelo acolhimento
da irresignação aclaratória.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  818/821),  rogando  pela
manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.

Nos termos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil, são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.  Desse modo, pressupõe
para  sua  interposição,  por  exemplo,  a  falta  de  clareza  na  redação  e  a
possibilidade  de  eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.
Permite-se, assim, através deste recurso, aclarar-se o texto, de forma a que seja
amplamente entendido o respectivo teor.

Neste  ínterim,  é  de  se  ressaltar  a  apreciação  do  pedido  de
prequestionamento  vincula-se  ao  preenchimento  de  um  dos  pressupostos
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específicos dos aclaratórios, quais sejam, a existência de omissão, obscuridade
ou contradição.

Sobre o tema, inclusive quando a pretensa manifestação visa
recair em matéria constitucional, o Superior Tribunal de Justiça já pontificou
ser incabível o aclaratório, especialmente quando a controvérsia foi dirimida
de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. Confira-se
o aresto em questão:

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  PREQUESTIONAMENTO  DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1.
Os  embargos  de  declaração  são  cabíveis  somente
para  sanar  omissão,  obscuridade  ou  contradição
contida no julgado. Caso não se configure ao menos
uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena
de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A
controvérsia - incidência dos índices deflacionários –
foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão
devidamente  fundamentado.  3.  São  impróprios  os
aclaratórios  que  têm  por  objetivo  a  discussão  de
matéria  de  fundo  constitucional  com  o  fim  de
prequestionamento,  para  interposição  futura  de
recurso  extraordinário.  (...)  5.  Embargos  de
declaração rejeitados.
(STJ  -  EDcl  no  AgRg  no  REsp:  1356879  RS
2012/0255532-9,  Relator:  Ministro  CASTRO
MEIRA,  Data  de  Julgamento:  02/04/2013,  T2  -
SEGUNDA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
09/04/2013).

Pois bem, no caso dos autos, entendo ser incabível o argumento
de  omissão  no  julgado  por  não  ter  sido  reanalisada  a  preliminar  de
inadequação da via eleita. Isso porque, de acordo com o efeito devolutivo dos
recursos, somente será devolvida à instância recursal a matéria efetivamente
impugnada,  ou  seja,  aquela  estritamente  contida  nas  razões  recursais,  nos
limites do pedido de nova decisão. 

Outrossim, destaque-se que, pelo efeito translativo do recurso
apelatório,  o  tribunal  poderá decidir  fora do  que  consta  das  razões ou das
contrarrazões,  contudo  quando  for:  a)  questões  suscitadas  e  discutidas  no
processo não solucionadas na sentença, mas desde que relativas ao capítulo
impugnado; b) todos os fundamentos da ação ou defesa quando o juiz houve
acolhido apenas um deles.

In  casu,  verifica-se  que  a  preliminar  de  inadequação  da  via
eleita fora rejeitada antes mesmo da prolação da sentença, por meio de decisão
interlocutória,  de  modo  que  caberia  ao  recorrente  ter  impugnado  naquele
momento  por  meio  de  recurso  próprio  ou  mesmo  ter  apresentado  tal
argumento  nas  razões  recursais  do  apelo.  Ainda  consigne-se  que  tal
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questionamento  não  foi  acolhido  pelo  julgador,  de  modo  que  sequer  pelo
efeito translativo deveria ter sido reanalisada por esta Corte de Justiça.

No mais, não há que se falar na existência de erro material, eis
que  ficou devidamente  consignado de  forma clara  e  sem qualquer  erro de
grafia acerca da ausência de publicidade de contratações realizadas pelo gestor
público, sendo observada a irrelevância do fato de existir ou não uma relação
com a quase totalidade dos contratados no sistema Sagres. 

Vejamos excerto da decisão combatida:

“(…)  Além disso,  diante  da  questão  abordada  na
primeira  sessão  de  julgamento  pelo  patrono  do
recorrente com relação ao sistema SAGRES, verifica-
se,  mais  especificamente  no  campo  de  pessoal  da
Prefeitura de Sousa, nos meses de janeiro e fevereiro
de 2009, que vários contratados constante na folha
de pessoal emitida pela Secretaria de Administração
do Município não se encontram no sistema SAGRES
tampouco  no  Jornal  “Gazeta  de  Sousa”,  o  que
evidencia a ausência de publicidade dos atos. 

(...)

Muito embora tenha sido feita a observação acima,
consigne-se,  por  oportuno,  ser  irrelevante  para  o
deslinde  da  questão  o  fato  de  existir  ou  não  uma
relação com a quase totalidade dos contratados no
sistema SAGRES. Isso porque o Jornal do Município
denominado “Gazeta de Sousa” tem como finalidade
a  publicação  de  matérias  financeiras  e
administrativas  da  Prefeitura  Municipal,  sendo,
portanto, o veículo oficial apto a dar publicidade aos
atos administrativos, inclusive as contratações. Além
do mais,  entendo que o sistema SAGRES on line é
apenas  acessível  àqueles  que  têm  internet,
computador  no  interior  de  suas  casas,  o  que
dificulta,  sobremaneira,  o controle social,  inclusive
pelos mais humildes.

Ora, o controle é feito evidentemente nos ambientes
que  são  mais  próximos  aos  administrados,  tendo
como  exemplo  o  jornal  “Gazeta  de  Sousa”,  de
circulação oficial,

Outra questão  a  ser  observada é  o  fato  de  que  o
gestor  público não publicou todas  as  contratações
naquele  jornal  oficial,  limitando-se  a  comunicar
parcialmente, junto ao Tribunal de Contas do Estado
por meio do sistema SAGRES, o que não supre seu
dever de publicidade. (...)”. (fls. 658 e 660).
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Pela  leitura  atenta  do  acórdão  sobre  os  pontos  acima
destacados,  verifica-se  claramente  que  houve  a  solução  da  lide  de  forma
devidamente fundamentada, com a análise das questões postas pelas partes e
em estrita  consonância  aos  elementos  constantes  nos  autos  e  a  legislação
aplicável ao caso, não havendo que se cogitar em falha que possa ser sanada
por  meio  de  embargos  de  declaração  com  relação  aos  argumentos  acima
analisados.

Por  outro  lado,  impende  destacar  a  existência  de  vício  no
julgado  no  momento  da  análise  das  penalidades  aplicadas  pelo  juízo  de
primeiro grau, porquanto não houve a observância acertada dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade com relação a certas penas, sendo, portanto,
cabível sua alteração neste instante processual.

Isso porque a aplicação de todas as penalidades previstas no art.
12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa é demasiadamente grave
se  comparada  ao  ato  de  improbidade  administrativa  praticado  pelo
embargante, qual seja a ausência de publicidade de contratações temporárias,
não sendo,  portanto,  uma reprimenda condizente com o grau de lesividade
moral ocasionado, razão pela qual entendo que merece ser mantida apenas a
pena de multa civil.

Ora,  inobstante  o  gestor  público  tenha  a  obrigação  de  dar
publicidade aos seus atos, verifica-se que não estamos diante de uma conduta
sistemática, mas circunscrita às contratações temporárias, motivo pelo qual as
demais reprimendes são desnecessárias e irrazoáveis. 

Além  disso,  cabe  pontuar,  como bem  destacado  no  acórdão
embargado,  a  possibilidade  de  o  julgador  aplicar  as  penalidades  de  forma
isolada ou cumulativa, conforme o caso o exigir, pela própria redação do art.
12, caput, da Lei nº 8.429/1992.

Assim, por tudo o que foi exposto, ACOLHO parcialmente os
Embargos  de  Declaração  com  o  fim  de  suprir  o  vício  acima  apontado  e
modificar  o  julgado,  fazendo  constar  na  parte  dispositiva  do  acórdão  o
seguinte  teor:  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  RECURSO
APELATÓRIO para  reformar  parcialmente  a  sentença,  condenando  o  Sr.
Fábio  Tyrone  Braga  de  Oliveira  apenas  ao  pagamento  de  multa  civil
correspondente  a  5  (cinco)  vezes  o  valor  da  última  remuneração  mensal
percebida no cargo de Prefeito do Município de Sousa, nos termos do art. 12,
inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o Exmo. Des.  Luís Silvio Ramalho Júnior.
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho,
o  Exmo.  Des.  Luís  Silvio  Ramalho  Júnior.  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho, Des. Maria das Graças Morais Guedes e o Des. Marcos
Cavalcanti de Albuquerque.
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Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 23 de janeiro de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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