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ANTECIPADO  DA  LIDE.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA.  CONDENAÇÃO  EM  VÁRIAS
SANÇÕES.  AUSÊNCIA  DE  VINCULAÇÃO  DAS
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DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS. 

- Em virtude da gravidade das sanções previstas na
Lei  nº  8.429/92,  da  preponderância  do  dolo  nas
condutas  e  pela  grande  reprovação  social  que  ela
impõe, autorizando até mesmo a aplicação do princípio
constitucional da presunção da inocência esculpido no
art. 5º, LVII, da Carta Magna, tem-se que o Magistrado,
por ocasião da fixação das penalidades, deve adotar
critérios semelhantes àqueles aplicados em Sentenças
condenatórias  penais.  Nessa  trilha,  ganha  especial
relevância,  a  individualização  e  fundamentação  da
pena,  eis  que  a  inobservância  dessas  questões,
importa,  inclusive, em ofensa ao parágrafo único do
art. 12, da aludida Lei nº 8.429/92, tendo em vista que
todos os sistemas punitivos estão sujeitos a princípios
constitucionais semelhantes.

-  Nessa  senda,  notório  e  evidente  que a  Sentença
recorrida incorreu em falta de individualização da pena,
eis que apesar de os Promovidos ocuparem cargos e



Apelação Cível nº 0001765-43.2013.815.0491

funções diferentes na Prefeitura de Uiraúna, e de lhes
haverem sido imputadas condutas diversas, de forma
única e global, a ambos foram aplicadas as mesmas
sanções, e nos mesmos patamares.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça
da Paraíba,  por unanimidade,  de ofício,  ANULAR A SENTENÇA,  nos
termos  do  voto  do  Relator  e  da  certidão  de  julgamento  de  fl.  469.
Prejudicada as Apelações Cíveis interpostas.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações  Cíveis interpostas por  João  Bosco

Nonato Fernandes e Roseane Seixas Xavier Abrantes, ambos inconformados

com a Sentença exarada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Uiraúna que,

nos autos da Ação por  Ato  de Improbidade Administrativa movida pelo

Ministério Público Estadual,  julgou procedente os pedidos para condenar os

Promovidos a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos,

pagamento de multa civil  de 10 (dez) vezes o valor da última remuneração

percebida pelos Demandados,  e ainda,  proibição de contratar com o Poder

Público  ou receber  benefícios  ou incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou

indiretamente,  ainda  que  por  intermédio  de  pessoa  jurídica  da  qual  sejam

sócios majoritários, pelo prazo de 03 (três) anos. 

O  primeiro  Apelante,  o  Sr.  João  Bosco  Nonato  Fernandes,

alegou, em preliminar, nulidade processual por cerceamento de defesa, tendo

em vista que o Juiz “a quo”, mesmo após deferir a produção de provas, proferiu

julgamento antecipado da lide. No mérito, sustentou que não houve ilegalidade

na contratação da Sra.  Roseana Seixas Xavier  Abrantes,  tampouco,  que a

aludida servidora prestava serviços  em entidade privada de propriedade do

Recorrente (fls. 392/407)

A segunda Apelante, a Sra.  Roseane Seixas Xavier Abrantes,

em síntese, alegou os mesmos argumentos recursais aventados pelo primeiro

Apelante (fls. 417/430).
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Devidamente intimado, o Apelado ofereceu as Contrarrazões

de fls. 410/416 e 442/448.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pela

rejeição das preliminares, e no mérito pelo desprovimento dos Recursos (fls.

451/465).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, hei de invocar, de ofício, uma questão prejudicial,

que  por  essa  razão,  deve  ser  enfrentada  antes  do  exame  meritório  dos

Recursos. 

Como se sabe, em virtude da gravidade das sanções previstas

na Lei nº 8.429/92, da preponderância do dolo nas condutas e pela grande

reprovação  social  que  ela  impõe,  autorizando  até  mesmo  a  aplicação  do

princípio constitucional da presunção da inocência esculpido no art. 5º, LVII, da

Carta  Magna,  tem-se  que  o  Magistrado,  por  ocasião  da  fixação  das

penalidades,  deve  adotar  critérios  semelhantes  àqueles  aplicados  em

Sentenças condenatórias penais.

Nessa trilha,  ganha especial  relevância,  a  individualização  e

fundamentação da pena, eis que a inobservância dessas questões, importa,

inclusive, em ofensa ao parágrafo único do art. 12, da aludida Lei nº 8.429/92,

tendo  em vista  que todos os  sistemas punitivos  estão sujeitos  a  princípios

constitucionais semelhantes.

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e
administrativas previstas na legislação específica, está o
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
cominações,  que  podem  ser  aplicadas  isolada  ou
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei
o  juiz  levará  em  conta  a  extensão  do  dano  causado,
assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 

3



Apelação Cível nº 0001765-43.2013.815.0491

Como se sabe, a Lei de Improbidade Administrativa elenca, em

seus artigos 9º, 10 e 11, uma gama de sanções para cada um dos ilícitos nela

previstos e, apesar de, à primeira vista, elas comportarem aplicação em bloco

para um mesmo ilícito, nem sempre isso será possível, ainda mais, em casos

como o dos presentes autos, em que há dois Réus.

Por  tudo  isso,  é  que  se  recomenda  um  juízo  mais  flexível,

baseado  no  princípio  da  proporcionalidade,  dando-se  especial  atenção  à

questão da individualização da pena, com a indicação dos fundamentos e das

razões para aplicação de cada uma delas e para cada um dos Réus, quando

for o caso.

Sobre  o  tema,  a  título  ilustrativo,  transcrevo  os  seguintes

julgados:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LEI 8.429/92, ART.
9º.  APLICAÇÃO DA PENA.  INDISPENSABILIDADE DA
INDIVIDUAÇÃO E DA FUNDAMENTAÇÃO. 1.  Na ação
de improbidade administrativa, a exemplo do que ocorre
no  processo  penal,  é  indispensável  a  individuação  da
pena, com indicação dos fundamentos de sua aplicação
(Lei 8.429/92, art. 12, § único). A devida fundamentação
é requisito  essencial  da sentença (CPC,  art.  458,  II)  e
compõe o devido processo legal constitucional, pois é ela
que  ensejará  ao  sancionado  o  exercício  do  direito  de
defesa e de recurso (CF, art. 5.º, LIV e LV). A ausência
desse requisito acarreta a nulidade da decisão (CF, art.
93,  IX).  2.  No  caso,  inobstante  o  expresso
reconhecimento  das  diferentes  participações  dos
agentes,  a  todos  eles  foram  aplicadas  penalidades
iguais,  sem  individuação  ou  fundamentação.  3.
Recurso  especial  provido  para  o  efeito  de  anular  o
acórdão  recorrido.  (REsp  885.836/MG,  Rel.  Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 26/06/2007, DJ 02/08/2007, p. 398)

AUSÊNCIA  DE  INDIVIDUALIZAÇÃO  DAS  SANÇÕES.
NULIDADE.  DESCONSTITUIÇÃO  DA  SENTENÇA.  1.
Aplicação no caso concreto do Código de Processo Civil
de 1973, em razão do Princípio do tempus regit actum. 2.
A sentença que deixa  de individualizar  as  sanções
aplicadas por ato de improbidade administrativa, não
fundamentando a eleição das penas aplicáveis e suas
quantidades a cada um dos demandados conforme
suas respectivas condutas, viola o art. 93, inciso IX
da Constituição Federal e o art. 12 da lei nº 8.429/92,
devendo  ser  desconstituída.  PRELIMINAR  ACOLHIDA.
SENTENÇA  DESCONSTITUÍDA.  APELAÇÃO  DO
DEMANDADO  PREJUDICADA.  (Apelação  Cível  Nº
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70065204836, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 31/08/2016)

Nessa  senda,  notório  e  evidente  que  a  Sentença  recorrida

incorreu  em  falta  de  individualização  da  pena,  eis  que  apesar  de  os

Promovidos ocuparem cargos e funções diferentes na Prefeitura de Uiraúna, e

de lhes haverem sido imputadas condutas diversas, a ambos foi  aplicada a

mesma pena de suspensão dos direitos políticos, de pagamento de multa civil,

e de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais

ou creditícios,  direta ou indiretamente,  ainda que por  intermédio de pessoa

jurídica da qual sejam sócios majoritários. Veja-se:

“Com amparo nos fundamentos  aqui  expostos,  JULGO
PROCEDENTE  o  pedido  formulado  na  inicial,
condenando  JOÃO  BOSCO  NONATO  FERNANDES  E
ROSEANA SEIXAS XAVIER ABRANTES pela prática de
ato de improbidade administrativa, às seguintes sanções,
nos termos do art. 12, da Lei nº 8.429/92, a suspensão
dos direitos políticos pelo prazo de três anos, pagamento
de  multa  civil  de  10  (dez)  vezes  o  valor  da  última
remuneração  percebida  pelos  Demandados,  e  ainda,
proibição de contratar  com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,  direta ou
indiretamente,  ainda  que  por  intermédio  de  pessoa
jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de
03 (três) anos”. 

Não  bastasse  isso,  também  não  houve  a  indicação

individualizada de quais atos reputados como ímprobos foram praticados por

cada um dos Promovidos, havendo uma subsunção global e genérica de que

teriam agido em frontal ofensa ao art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Ora,  tais  vícios  acarretam  a  nulidade  da  Sentença  em sua

integralidade, eis que, nas circunstâncias, não se poderia anulá-la apenas em

parte, pois isso levaria a uma inadequada cisão do julgamento. Ademais, da

forma como foi exarada a Sentença, resta inviabilizada a análise do princípio

da proporcionalidade, uma vez que não se pode afirmar qual foi, efetivamente,

a pena aplicada para cada conduta praticada por cada um dos Promovidos.

Nesses  termos,  a  Decisão  vergastada,  por  consequência

lógica, também violou o princípio da ampla defesa, impossibilitando a exata
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compreensão  do  deslinda  dado  à  causa,  dificultando  não  só  a  postulação

recursal, mas a sua apreciação nesta Instância Revisora.

Por  essas  razões,  de  ofício, ANULO a  Sentença,

determinando o retorno dos autos à Primeira Instância para que outra Decisão

seja proferida, observando a causa de pedir lançada na exordial, bem como a

necessária  e  correta  individualização  das  penas  para  cada  Promovido.

Prejudicados os Recursos apelatórios.

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 o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador 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, 15 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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