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APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  —  EX-PREFEITO  —
APLICAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS PÚBLICOS —  —
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  JULGAMENTO  DO
MÉRITO  —  AUSÊNCIA DE  INTERESSE  PROCESSUAL —
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE SERVE COMO
TÍTULO  EXECUTIVO  —  INTERESSE  PROCESSUAL  DO
PARQUET —  PROSSEGUIMENTO  DA  DEMANDA  —
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO — VIOLAÇÃO — SENTENÇA
CITRA  PETITA  —  ATOS  DESCRITOS  COMO  ÍMPROBOS
NÃO EXAMINADOS — VÍCIO INSANÁVEL — SUPRESSÃO
DA PRIMEIRA INSTÂNCIA — NULIDADE DA SENTENÇA —
PROVIMENTO DO RECURSO.

— O título extrajudicial oriundo de decisão do Tribunal de Contas do Estado não
impede a propositura de ação de improbidade,  objetivando o ressarcimento ao
erário, isso porque o título executivo judicial pode ser mais proveitoso ao devedor,
razão pela qual há interesse processual do Parquet, em prosseguir com a demanda.

— O magistrado ao afirmar que o ressarcimento ao erário pode ser pedido por
execução de título judicial,  a exemplo do acórdão do Tribunal de Contas,  não
chegou sequer a deliberar sobre os atos de improbidades relatadas na peça inicial
da  Ação  Civil  Pública.  Sendo  assim,  não  poderá  este  Tribunal  apreciar  uma
questão que não foi objeto mínimo de exame em 1º instância, ou seja, inexistiu
sequer o exame da matéria pelo juízo “a quo”, não podendo o órgão recursal
sanar o vício nessa hipótese

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.



A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto
relator. 

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado
da Paraíba em face da sentença de fls. 451/454, proferida nos autos da  Ação Civil Pública de
Improbidade proposta  pelo  recorrente  em desfavor  de  José  de  Oliveira  Melo,  ex-prefeito  do
Município  de  Lagoa-PB,  Construtora  Aurorense  e  Polyete  Construções,  Limpeza  e
Conservação.

Na sentença, o juízo a quo extinguiu o processo com base no art. 267, VI,
do  Código  de  Processo  Civil/73  c/c  art.  17,  §  11  da  Lei  de  Improbidade,  por  ausência  de
interesse processual, eis que possível a ação de execução de título executivo extrajudicial buscando
ressarcimento ao erário. Sem condenação em custas e honorários. 

Inconformado,  o  Ministério  Público  apresentou  recurso  apelatório,  fls.
493/499, aduzindo que a tese exposta na sentença não deve prosperar, pois o valor apontado na
inicial  não  coincide  integralmente  com o  valor  do  acórdão  do  TCE-PB.  Ademais,  não  houve
deliberação  sobre  o  pedido  de  declaração  da  prática  de  atos  de  improbidade  administrativa,
constituindo em julgamento “citra petita”, pois ainda que houvesse título executivo do órgão de
contas, tal não impede o reconhecimento dos atos de improbidade pelos recorridos, tratando-se, no
caso, de natureza e parâmetros sancionatórios diferentes.

Contrarrazões  dos  recorridos  Polyefe  Construções,  Limpezas  e
Conservação, às fls. 504/507.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de
fls.  513/520, opinou pelo provimento parcial  do recurso,  a fim de que seja cassada a sentença,
reconhecendo-se  o  interesse  de  agir  do  Ministério  Público  Estadual  no  caso  concreto  e,  por
conseguinte, seja julgada procedente em parte a pretensão contida na ação para que os promovidos
sejam condenados nas penas do art. 12, inc. II, da Lei nº 8.429/92.

É o relatório.

Voto. 

O Ministério Público do Estado da Paraíba propôs a presente Ação Civil
Pública por Ato de Improbidade contra José de Oliveira Melo, ex-prefeito do Município de Lagoa-
PB, Construtora  Aurorense  e  Polyete  Construções,  Limpeza  e  Conservação,  imputando em seu
desfavor, e com paradigma no acórdão do Tribunal de Contas (AC2 TC nº 100/2010), a prática de
irregularidade em relação a obras de engenharia durante o exercício de 2008.

Na sentença, o juízo a quo extinguiu o processo com base no art. 267, VI,
do Código de Processo Civil, eis que possível a ação de execução de título executivo extrajudicial
buscando ressarcimento ao erário.

Inconformado,  o  Ministério  Público  pugna  pela  reforma  da  sentença
aduzindo não haver  coincidência integral  dos valore compreendidos no acórdão do Tribunal  de
Contas e o montante descriminado na inicial. Ademais, sustentou tratar-se de sentença “citra petita”,



eis que não analisou o pedido de declaração de atos de improbidade com enquadramento típico nos
arts. 10 e 10 da Lei n. 8.429/92.

Pois bem.

O título extrajudicial oriundo de decisão do Tribunal de Contas do Estado
não impede a  propositura  de ação de improbidade,  objetivando o ressarcimento ao erário,  isso
porque o título executivo judicial pode ser mais proveitoso ao devedor, razão pela qual há interesse
processual do Parquet, em prosseguir com a demanda. 

Nesse sentido: 

RECURSOS  DE  APELAÇÃO  E  ADESIVO.  EMBARGOS  À EXECUÇÃO.  Execução
aparelhada por título extrajudicial originado de decisão proferida pelo tribunal de contas do
estado. Pré-existência de ação executiva, proposta pelo ministério público, com base em
título judicial proveniente de condenação em ação por ato de improbidade administrativa,
visando, porém, o ressarcimento dos mesmos valores. Impossibilidade. Ocorrência de bis in
idem. Extinção do presente feito. Inversão dos ônus sucumbenciais. Provimento apenas do
recurso de apelação. "1.  O fato de existir um título executivo extrajudicial, decorrente
de  condenação  proferida  pelo  tribunal  de  contas  da  união,  não  impede  que  os
legitimados  ingressem  com  ação  de  improbidade  administrativa  requerendo  a
condenação  da  recorrida  nas  penas  constantes  no  art.  12,  II  da  Lei  n.  8429/92,
inclusive a de ressarcimento integral do prejuízo.  2. A formação do título executivo
judicial,  em razão da restrição às  matérias  de defesa que poderão ser  alegadas na fase
executória, poderá se mostrar mais útil ao credor e mais benéfica ao devedor que, durante o
processo de conhecimento, terá maiores oportunidades para se defender. 3.  Ademais, não
se há falar em bis in idem. A proibição da dupla penalização se restringe ao abalo
patrimonial que o executado poderá sofrer. O princípio não pode ser interpretado de
maneira ampla, de modo a impedir a formação de um título executivo judicial, em
razão do simples fato de já existir um outro título de natureza extrajudicial. 4. Na
mesma linha de raciocínio, qual seja, a de que o bis in idem se restringe apenas ao
pagamento da dívida, e não à possibilidade de coexistirem mais de um título executivo
relativo ao mesmo débito, encontra-se a Súmula nº 27 desta corte superior. Recurso
Especial provido. " (Recurso Especial n. 1.135.858/TO, Rel. Ministro Humberto Martins,
j. 22.9.2009) (TJSC; AC 2015.021502-3; Itapiranga; Segunda Câmara de Direito Público;
Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz; Julg. 20/05/2015; DJSC 29/05/2015; Pág. 373). 

Por  tais  razões,  resta  configurado  o  interesse  processual  do  Ministério
Público Estadual no prosseguimento da presente ação de improbidade administrativa. 

Por  outro lado,  o  representante  do  Ministério  Público  observou que não
houve  deliberação  judicial  sobre  o  pedido  de  declaração  da  prática  de  atos  de  improbidade
administrativa,  constituindo  julgamento  “citra  petita”,  que  ofende  o  art.  5º,  inc.  XXXV  da
Constituição Federal. É que o juízo considerou apenas a lesão ao erário, e, nesse caso, ainda que
houvesse título  executivo  do órgão de  contas,  tal  não impediria  o  reconhecimento dos  atos  de
improbidade pelo recorrido.

De fato, o pedido inicial foi pela sua procedência, para declarar a prática de
atos de improbidades administrativas realizados pelos réus, bem como a condenação destes nas
sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/92 e a responsabilização do demandado pelos danos morais e
patrimoniais decorrentes do atos dispostos nos arts. 10, incs. IX, X, XI e XII, e art. 11,  caput, da
citada lei. Portanto, além do pedido ressarcimento, outras condutas improbas foram tipificadas na
ação civil pública e sequer foram conhecidas pelo Magistrado.

Os limites objetivos da sentença vem regulados pelo art. 492 do CPC/15. De
acordo com esse dispositivo é vedado ao juiz  proferir decisão de natureza  diversa da pedida,



bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da
conformidade,  que é desdobramento do princípio do dispositivo (art.  2º). Dentro desse aspecto,
pode-se dizer que são vedadas sentenças ultra, citra e extra petita.

A sentença é “citra petita” quando não examina todas as questões proposta
pelas partes e possibilita a insurgência de sua nulidade. No caso do exame imperfeito ou incompleto
o Tribunal pode, no julgamento do recurso de apelação, completar tal análise. Contudo, não pode
conhecer originalmente de uma questão a respeito da qual não tenha sequer havido um início de
apreciação, nem mesmo implícito, pelo juiz de primeiro grau.

É o que ocorreu no presente processo, pois o magistrado ao afirmar que o
ressarcimento ao erário pode ser pedido por execução de título judicial, a exemplo do acórdão do
Tribunal  de  Contas  já  referido,  não  chegou  sequer  a  deliberar  sobre  os  atos  de  improbidades
relatadas na peça inicial da Ação Civil Pública. Sendo assim, não poderá este Tribunal apreciar uma
questão que não foi objeto mínimo de exame em 1º instância, ou seja, inexistiu sequer o exame da
matéria pelo juízo “a quo”, não podendo o órgão recursal sanar o vício nessa hipótese.

Desse modo, verifica-se a ocorrência de decisão  citra petita,  o que leva à
nulidade da decisão, eis que se afigura inviável o pronunciamento deste colegiado acerca da matéria
não apreciada na origem, sob pena de supressão de primeiro grau de jurisdição. 

Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.
ÍNDICES  DE  ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA.  ANATOCISMO.  DECISÃO  CITRA
PETITA. DESCONSTITUIÇÃO. 1. Em razão do teor do art. 14, do Código de Processo
Civil de 2015, serão aplicadas ao julgamento do presente recurso as disposições previstas
no Código de Processo Civil de 1973. 2. A decisão recorrida caracteriza-se como citra e
extra petita, na medida em que deixou de apreciar todos os requerimentos levantados
em sede de impugnação, como também abordou pedido diverso do requerido. Faz-se
necessário o retorno da questão à origem, para que seja proferida nova decisão sobre
os  pontos  que  o  julgador  a  quo  quedou  silente. DECISÃO  DESCONSTITUIDA.
(Agravo de  Instrumento  Nº  70067196188,  Vigésima Quinta  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator: Hilbert Maximilian.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  da  mesma  forma,  se  pronunciou  pela
nulidade da sentença citra petita quando o juiz monocrático não aprecia a matéria posta em exame:

PROCESSUAL  CIVIL.  SENTENÇA  CITRA  PETITA.  POSSIBILIDADE  DE
ANULAÇÃO  PELO  TRIBUNAL  A  QUO.  ART.  535  DO  CPC.  VIOLAÇÃO.
OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a
alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira
instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente.
2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência
de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício.  Tal
questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de
origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (...)" (AgRg
no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009).
3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese
de  a  sentença  não  ter  apreciado  todos  os  pedidos  formulados  pelos  autores,
caracterizando  julgamento  citra  petira,  ou  de  dar  solução  diversa  da  pretensão
deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que
outra seja proferida.



4. É cediço o entendimento de que a solução integral  da controvérsia,  com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater
todos  os  argumentos  aduzidos  pelas  partes.  Por  outro  lado,  o  juiz  não  pode deixar  de
conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é
suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia.
Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte,
a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de
anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos
ao  Egrégio  Tribunal  de  origem para  que  profira  novo  julgamento  e  aborde  a  matéria
omitida.
(REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)

Face ao exposto,  DOU PROVIMENTO AO RECURSO,  para declarar
nula a sentença de fls. 451/454, que contém vício insanável (citra petita), haja vista que extinguiu
o processo sem julgamento de mérito,  por ausência de interesse processual, já que era possível a
ação de execução de título executivo extrajudicial buscando ressarcimento ao erário, no entanto,
deixou de apreciar atos ímprobos relatados na inicial.

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
(Presidente).  Participaram do  julgamento,  ainda,  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz  com
jurisdição limitada, convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides)
(Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente  ao  julgamento,  também,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

   Dr. João Batista Barbosa
Juiz convocado / RELATOR





ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº.  0002891-53.2012.815.0301 — 1ª Vara de Pombal.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Apelação Cível interposta  pelo  Ministério  Público  do
Estado da Paraíba em face da sentença de fls. 451/454, proferida nos autos da Ação Civil
Pública de Improbidade proposta pelo recorrente em desfavor de José de Oliveira Melo, ex-
prefeito  do  Município  de  Lagoa-PB,  Construtora  Aurorense  e  Polyete  Construções,
Limpeza e Conservação.

Na sentença, o juízo  a quo extinguiu o processo com base no art.
267, VI, do Código de Processo Civil/73 c/c art. 17, § 11 da Lei de Improbidade,  por
ausência de interesse processual,  eis  que possível  a  ação de execução de título executivo
extrajudicial buscando ressarcimento ao erário. Sem condenação em custas e honorários. 

Inconformado, o Ministério Público apresentou recurso apelatório, fls.
493/499, aduzindo que a tese exposta na sentença não deve prosperar, pois o valor apontado
na inicial  não coincide integralmente com o valor  do acórdão do TCE-PB. Ademais,  não
houve  deliberação  sobre  o  pedido  de  declaração  da  prática  de  atos  de  improbidade
administrativa,  constituindo  em julgamento  “citra  petita”,  pois  ainda  que  houvesse  título
executivo do órgão de contas, tal não impede o reconhecimento dos atos de improbidade pelos
recorridos, tratando-se, no caso, de natureza e parâmetros sancionatórios diferentes.

Contrarrazões  dos  recorridos  Polyefe  Construções,  Limpezas  e
Conservação,  às fls. 504/507.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu
parecer de fls. 513/520, opinou pelo provimento parcial do recurso, a fim de que seja cassada
a  sentença,  reconhecendo-se  o  interesse  de  agir  do  Ministério  Público  Estadual  no  caso
concreto e, por conseguinte, seja julgada procedente em parte a pretensão contida na ação para
que os promovidos sejam condenados nas penas do art. 12, inc. II, da Lei nº 8.429/92.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 08 de março de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado/Relator
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	É o relatório.

