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VISTOS

 

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Júlio César Queiroga de Araújo visando a rescisão de acórdão proferid
Especializada Cível desta Corte, que julgando remessa necessária e apelação cível em Ação de Improbidade Administrativa (Processo nº 0004535-15.2012.815.0371) aviada
do Estado da Paraíba, “deu provimento para, reformando a sentença, condenar o então Réu, ora Autor, pela prática do ato de improbidade disposto no art. 11, da Lei nº 8.
sanções dispostas no inciso III, do art. 12, da indigitada norma, quais sejam: a) suspensão de direitos políticos por 3 (três) anos; b) multa civil equivalente a 5 (cinco) v
remuneração; e, c) proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais também pelo prazo de 3 (três) anos.”

 

O demandante alega a ocorrência de erro de fato, “quanto ao requisito essencial para a consideração da prática do ato de improbidade disposto no art. 11, 
seja o dolo genérico.”

 

Aduz que “os Acórdãos que se pretendem ver rescindidos deixaram de levar em consideração dois fatos intrinsecamente ligados a conduta do Réu que afa
consequência, afastariam a própria condenação, haja visto que o art. 11, da Lei de Improbidade, exige a prática de um ato doloso, desonesto, caracterizado pela má-fé.”

 

Com base no exposto, requer a antecipação de tutela, para que seja suspensa a decisão atacada. Quanto ao mérito, pugna pela rescisão do julgad
improcedente da lide.

 

Decisão deste Magistrado: “extingo sem resolução de mérito a presente demanda, diante da inadequação da via eleita (Art. 485, VI, do CPC).” - Id nº 3911002

 

Irresignado, Júlio César Queiroga de Araújo interpôs o presente agravo interno, reiterando os mesmos argumentos da exordial, defendendo a caracteriza
julgamento realizado pela Terceira Câmara Especializada Cível desta Corte, porquanto “ignorou, por completo, o fato (existente) de que o Sr. Júlio César instaurou proce
(PAD) a fim de averiguar a ocorrência/inocorrência de ilegalidades nas nomeações”, circunstância essa que afastaria o seu dolo.

 

Ao final, pleiteia a reconsideração da deliberação ora objurgada, ou, caso contrário, pugna pela remessa dos autos ao colegiado, para que seja dada con
aquiescido o pleito emergencial, suspendendo o cumprimento do decisum colegiado objurgado, “especialmente, impedindo que seja declarada a extinção do m
Aparecida/PB, atualmente ocupado pelo Autor, até que seja julgado o mérito da presente ação” – Id nº 4191777.

 

Petição atravessada pelo promovente pleiteando o aditamento da exordial, para incluir como causa de pedir da rescisória a violação manifesta de norm
rescindendo, enquadrando-se, também, no disposto no art. 966, V, porque frontalmente contrários aos arts. 128, 459 e 460, do Código de Processo Civil de 1973 (vigentes à 

 

Para tanto, o demandante afirma que o Parquet estadual, na exordial da ação de improbidade, estabeleceu os limites da lide, tanto na causa de pedir como
que a conduta era de menor gravidade, apesar de ímproba, e que merecia apenas o sancionamento estatal com MULTA, dentre todas aquelas dispostas no inciso III, do art. 

 

Logo em seguida, proclama que a Terceira Câmara Especializada Cível deste Tribunal, ao reformar a sentença de improcedência, deu provimento à rem
Ministerial, condenando o na época promovido, ora autor, nas seguintes sanções: “a) suspensão de direitos políticos por 3 (três) anos; b) multa civil equivalente a 5 (cinco) v
remuneração; e, c) proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais também pelo prazo de 3 (três) anos.”

 

Dito isso, defende a caracterização de julgamento extra petita, porquanto aquele o órgão fracionário “não corrigiu a capitulação da conduta, mas aplicou pe
pelo Autor da Ação, que de modo expresso, justificado e provado, requereu sanção mais branda do que aquelas impostas pela 3ª Câmara Cível do TJPB, em afronta direta a
do CPC/73” - Id nº 4327404 - Pág. 5.

 

Alfim, requer o deferimento de aditamento da presente rescisória, acrescentando ao pedido exordial o item “F”, nos seguintes termos:

 

“F) Por fim, caso seja mantida a procedência da Ação Civil de Improbidade Administrativa, pugna-se pela aplicação do princípio da congruê
atendimento aos arts. 128, 459 e 460, do CPC/73 e dos correlatos arts. 141, 490 e 492, do CPC/2015, para o fim manter EXCLUSIVAMENTE
desfavor do Sr. Júlio César Queiroga de Araújo;” - Id nº 4327404.

 



Petitório apresentado pelo demandante, pleiteando que o exercício do juízo de retratação do agravo interno seja exercido independente da oitiva da par
que seja deferida a antecipação de tutela, ante a iminência de perder o cargo de Prefeito de Aparecida – Id nº 4327482.

 

É o relatório que se faz necessário.

 

DECIDO.

 

Inicialmente, calcado no inciso I do art. 329 da Lei Adjetiva Civil, defiro o aditamento da exordial, para incluir como causa de pedir da rescisória a violaçã
jurídica pelo acórdão rescindendo, hipótese prevista no disposto no art. 966, V, porquanto, segundo o promovente, afrontou os arts. 128, 459 e 460, do Código de Processo 
época das decisões).

 

Para que não pairem dúvidas, vejamos o que leciona o inciso I do art. 329 do CPC:

 

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;” (Art. 329, I, do CPC).

 

Assim, tendo o pleito de aditamento sido formulado antes da citação da parte promovida, inexiste óbice para o seu deferimento.

 

A jurisprudência pátria, a exemplo do Tribunal de Sergipe, vem observando o que preconiza o dispositivo processual acima mencionado:

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Decisão do juízo a quo, que recebeu a petição inicial e
com a consequente determinação da citação das requeridas, Maria José dos Santos e Maria augusta alves de oliveira, para contestarem a pres
15 (quinze) dias. Inteligência do art. 329, inciso I, do CPC/15 (https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll?
frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=NCPC,%20art.%20329&sid=4f5c5a53.60ccb939
Possibilidade de aditamento da petição inicial, antes da citação das requeridas. Requerida/agravante, anteriormenete, fora notificada, para ap
e, não, citada. O ministério público do estado de sergipe, ao promover o aditamento da petição inicial, não modificou o pedido ou a causa d
alterar a tipificação dos fatos já narrados na exordial, com o consequente enquadramento da conduta das requeridas, também, no tipo do ar
8.429/92, com o consequente pedido de condenação das mesmas nas penalidades previstas no art. 12, inciso III, da lia. Ausência de vio
contraditório e da ampla defesa. Após o aditamento da petição inicial, as requeridas foram intimadas, para se manifestarem sobre tal aditam
mantida. Agravo conhecido e improvido. À unanimidade.” (TJSE. AI nº 201800824024. Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima. J. em 29/

 

Dessa forma, e diante do efeito regressivo no Agravo Interno, que autoriza o Relator a reconsiderar a decisão guerreada, entendo por reconsiderar a deliber
exame meritório a ação rescisória, razão pela qual é desnecessária a submissão da presente súplica (Agravo Interno) ao órgão colegiado, bem como o faço independ
contrária, tendo em vista que ela sequer foi citada nos autos.

 

A seguir, passo a explanar as razões pelas quais reconsidero o decisum agravado.

 

Conforme relatado, o autor apontou, inicialmente, o cabimento da rescisória na hipótese prevista no inciso VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, c
transcrever:

 

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

 

Para tanto, defendeu a caracterização de erro de fato no julgamento realizado pela Terceira Câmara Especializada Cível desta Corte, porquanto “ignoro
(existente) de que o Sr. Júlio César instaurou procedimento administrativo (PAD) a fim de averiguar a ocorrência/inocorrência de ilegalidades nas nomeações”, circunstân
seu dolo, bem como apontou a severidade na aplicação das penalidades pela Terceira Câmara Especializada Cível desta Corte, especialmente em relação à suspensão dos s

 

Através da decisão monocrática ora agravada, concebi que o erro de fato no caso foi “quanto ao requisito essencial para a consideração da prática do ato d
no art. 11, da Lei nº 8.429/92, qual seja o dolo genérico”, situação diversa da autorizada por lei para ingresso da pretensão excepcional em análise, bem como entendi que 
se à justeza ou correção da aplicação do direito ao caso, mérito próprio de recurso

 

Pois bem, reanalisando pormenorizadamente o presente caso, há particularidades que, de fato, merecem uma melhor reflexão, em especial a questão de er

 

O §1º do art. 966 do CPC leciona que “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetiva
indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.

 

Ocorre que, para se chegar a conclusão adotada por este relator, vislumbro que tal questão merece uma análise mais profunda, de modo a permitir um me
vício suscitado, em especial apurar se o fato representa ou não um ponto controvertido sobre o qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado, para que, em caso ne
“erro de fato” em si autorizador da ação rescisória.

 

Dito isso, expostos os motivos que me levam a reconsiderar o decisum agravado para dar prosseguimento à presente demanda, passo a enfrentar o pleito l

 

https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=NCPC,%20art.%20329&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_NCPCart329


Como é cediço, para a concessão de tutela antecipada, é necessário que a parte comprove, concomitantemente, a existência da plausibilidade d
irreparabilidade ou difícil reparação do dano que pode ser causado.

 

Conforme mencionado, o autor aponta o cabimento da rescisória nas hipóteses previstas nos inciso V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, os quais 

 

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V – violar manifestamente norma jurídica;

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

 

No tocante às normas jurídicas supostamente violadas, são elas os arts. 128, 459 e 460, todos do Código de Processo Civil de 1973 (vigentes à época do acó
assim, respectivamente, dispõem:

 

“Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a
parte.”

 

“Art. 459. O juiz proferirá a sentença, acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, o pedido formulado pelo autor. Nos casos de exti
julgamento do mérito, o juiz decidirá em forma concisa.”

 

“Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade 
diverso do que Ihe foi demandado.”

 

Quanto à suposta violação literal aos arts. 128 e 460 do CPC/73, concebo, num juízo de cognição sumária, que o acórdão rescindendo caracteriza-se como se
petita, violadora dos referidos dispositivos processuais, senão vejamos.

 

Compulsando os documentos acostados à rescisória, deparo-me com a petição inicial da ação de improbidade administrativa, anexada aos Id’s nº 38
3871931 – Págs. 01/12, cuja parte do pedido assim consta:

 

“1. Ante o exposto, requer, finalmente, a V. Exa.:

a) Notificação do demandado para , em 15 dias, apresentar defesa preliminar;

b) Recebimento da presente ação civil de improbidade administrativa com citação do réu para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, so

d) Procedência do pedido, com a declaração da prática de ato de improbidade administrativa pelo promovido JÚLIO CÉSAR QUEIROGA DE ARA
na seguinte sanção prevista no art. 12, III, Lei 8.429/92: pagamento de multa civil no valor de cem vezes a remuneração do promovido.

e) Condenação do réu no ônus sucumbenciais.

Protesta pela produção de prova testemunhal e dos demais meios de prova em direito admitidos.” - Id nº 3871931 – Pág. 11. Grifei.

 

Ora, de fato, pela leitura do pleito formulado pelo Parquet estadual, verifico que foi requerido, tão somente, a sua condenação “na seguinte sanção pre
8.429/92: pagamento de multa civil no valor de cem vezes a remuneração do promovido”.

 

A douta Procuradoria de Justiça, ao emitir parecer acerca do reexame necessário e do recurso apelatório interposto pelo MP em face da sentença de impr
ao pedido exordial, opinou pelo “provimento do recurso apelatório e da remessa oficial, para que seja reformada a r. sentença, condenando-se o promovido ao pagament
valor de cem vezes a sua remuneração na época dos fatos” - Id nº 3871921 - Pág. 26

 

Contudo, a Terceira Câmara Especializada Cível deste Pretório, sob a relatoria do Juiz de Direito convocado João Batista Barbosa, deu provimento à remessa
“reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido, condenando o promovido, nas sanções do art. 12, inciso III, da Lei nº8.429/92, mais precisamente:

 

a) suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos;

 

b) pagamento de multa civil equivalente a 5 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, quando do exercício do cargo, tendo
apelado em manter o ilegítimo ato de improbidade, sendo justificado o quantum arbitrado, fixado dentro da razoabilidade e proporcional id
cometido, qual seja, ato que atenta contra os princípios da administração pública (nepotismo).;

 

c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que po
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos, devendo serem expedidos ofícios para todos os Órgãos da Administração P
da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.” - Id nº 3871922 - Pág. 26.

 

Portanto, além do pagamento de multa civil, que foi estipulada em “5 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, quando do exercíci
promovido, ora autor, também foi condenado na suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos e proibido de contratar com Poder Público por igual período.

 

Essa situação, conforme já mencionado, configura aquele decisum como sendo extra petita, violador dos arts. 128 e 460 do CPC/73, porquanto o Ministério 
condenação de Júlio César Queiroga de Araújo “nas sanções do art 12, III, Lei 8.429/92” e sim “condenação na seguinte sanção prevista no art. 12, III, Lei 8.429/92; pagament
de cem vezes a remuneração do promovido;”



 

Nesse mesmo sentido, analisando demandas semelhantes, inclusive ação rescisória, trago à baila diversos julgados dos tribunais pátrios (alguns entend
outros ultra petita):

 

“MEDIDA CAUTELAR. LITISCONSÓRCIO ULTERIOR POSSIBILIDADE. O JULGAMENTO DO MÉRITO DA RESCISÓRIA ATINGE O LITISCONSORTE
SITUAÇÃO DO AUTOR CAUTELAR PROCEDENTE. RESCISÓRIA. Improbidade administrativa Imposição de pena de suspensão dos direitos políti
do pedido inicial Julgado ultra petita Ação julgada procedente.” (TJSP. AR 0345723-23.2010.8.26.0000. Rel. Des. Ângelo Malanga. J. em 10/12/20

 

“AÇÃO RESCISÓRIA Ação Civil Pública que visava à condenação por ato de improbidade administrativa do prefeito e dos vereadores que vota
de seus subsídios, sem observância dos princípios da anterioridade, moralidade e impessoalidade e à condenação de todos os reque
vereadores que votaram contra, à devolução dos valores ao erário. Autor que na época dos fatos era vereador e votou contra a referida lei. C
direitos políticos indevida. Pedido não constante da inicial da ação civil pública em relação ao autor. Rescisória procedente.” (TJSP. AR 0025609
Des. Ronaldo Andrade. J. em 07/08/2012). Grifei.

 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONFIGURADO
MÉRITO. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. FRACIONAMENTO IRREGULAR DO OBJETO CONTRATADO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DESNECESSIDA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O magistrado tem o dever de compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, se
decisão aquém (infra ou citra petita), além (ultra petita), ou fora (extra petita) dos pedidos formulados pelas partes, nos termos d
(https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-
frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20492&sid=4f5c5a53.60ccb939.0
magistrado a quo decidiu pedido além do que fora formulado pelo autor, deve ser decotada da sentença a parte que condenou o réu as sanç
da Lei nº 8.429/92 diversas do ressarcimento ao erário, evitando-se, assim, o julgamento ultra petita. A contratação de serviços com
procedimento licitatório e irregular fracionamento do objeto contratado, gera prejuízo ao erário por impedir a contratação da melhor propos
in re ipsa que decorre da própria ilegalidade do ato praticado, e o fato do serviço ter sido prestado não afasta o prejuízo ao erário.” 
02.2012.8.12.0052. Rel. Des. Eduardo Machado Rocha. DJMS 09/08/2019. Pág. 86). Grifei.

 

“APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE GUARAÇAÍ. Contratação, nos dois últimos quadrimestres
foram integralmente cumpridas, depósito de valor a menor a título de precatório em conta vinculada ao Tribunal de Justiça e compensação
INSS sem decisão administrativa ou trânsito em julgado de sentença permissiva. Sentença de procedência. Pleito de reforma. Cabimento
Judiciária Gratuita. Apelante que pode ser enquadrado na condição de necessitado a que alude o art. 98 do CPC. Documentos juntados aos au
para demonstrar a hipossuficiência. PRELIMINARES. Sobrestamento do processo em razão dos TEMAS nºs. 561 e 576 do STF, nulidade da r. Se
fundamentação e por negativa de prestação jurisdicional e julgamento extra petita, por utilização de fundamentos não narrados na inicial. A
primeiro tema trata de assunto diverso dos autos, e o segundo tema trata da aplicação da Lei Fed. Nº 8.429, de 02/06/1.992, a prefeitos, caso 
contudo, não houve determinação de suspensão nacional de demandas dessa natureza. Decisão judicial devidamente fundamentada, nos ter
Mero inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo a quo. Condenação que não decorreu de constatação de gastos com publicidade pelo
descrito nos documentos juntados pelo apelado. Apelante que foi condenado em razão dos fatos imputados pelo apelado, na inicial. J
reconhecido de ofício. Condenação do apelante à perda da função pública, entretanto, esta sanção não foi requerida pelo apelado. Anulação
nesta parte. MÉRITO. Contração de despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato sem que fossem integralmente cumpridas no me
Eventual aumento de despesas com pessoal decorrente, em sua maioria, de concurso público homologado anteriormente. Ademais, o
obedeceu aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Comp. Fed. Nº 101, de 04/05/2.000). Ainda, ausência de prova rob
apontada ao final do ano de 2.012 tenha sido decorrente das obrigações contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato do apelante
apelado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Afastamento desta imputação de ato ímprobo. Depósito a menor dos valores relativos a
vinculada ao Tribunal de Justiça. Alegação de que haveria divergências nos critérios de atualização monetária dos débitos não comprovada p
lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. Conduta que implica ocultação do passivo do Município de Guaraçaí. Ato ímprobo submetid
Nº 8.429, de 02/06/1.992. Aplicação das sanções previstas no art. 12 da supracitada Lei Fed. , com razoabilidade e proporcionalidade, levand
ausência de prejuízo à Administração Pública e a ausência de proveito patrimonial obtido pelo apelante. Sanção de suspensão dos direitos
três anos. Valor fixado a título de multa civil, notadamente 10 vezes o valor da remuneração percebida, reduzido para 5 vezes o valor da rem
Não comprovação pelo apelado de ocorrência de danos ao Município de Guaraçaí. Sanção de ressarcimento integral do dano, não informa
Sentença reformada em parte. APELAÇÃO provida em parte, para reduzir o prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos para três an
para 5 vezes o valor da remuneração percebida pelo apelante e para afastar a sanção de ressarcimento integral do dano.” (TJSP. APL 0006982
Des. Kleber Leyser de Aquino. J. em 23/10/2018). Grifei.

 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA DECISÃO RESCINDEN
INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI. AÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO CONTRA O EX-PREFEITO E A 
PARA PRESTAR SERVIÇO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE PARCELA RELATIVA AO SERVIÇO E DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
IMPROBIDADE E DE PEDIDO DE CONDENAÇÃO COM BASE NA LEI Nº 8.429/92. RITO ESPECIAL TRAÇADO NO ARTIGO 17 DA LEI Nº 8.429/92
CASO. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE E IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 12 DA LEI Nº 8.429/92. JULGAMENTO U
DOS ARTIGOS 128 (https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll
frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20128&sid=3942ea07.25da7370.
460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 (https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll
frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20460&sid=3942ea07.25da7370.
DECOTE DO EXCESSO. AÇÃO PARCIAL PROCEDENTE. Em se tratando de ação rescisória que pretende rescindir decisão que condenou a p
quantia certa, o valor da causa deve corresponder ao valor da condenação constante da decisão rescindenda, pois corresponde ao proveit
pode ser obtido. Considerando que não há, na causa de pedir da ação, apresentação de fatos e fundamentos jurídicos relacionados à prática
administrativa por parte dos réus, e que não há pedido de condenação dos mesmos às sanções previstas no artigo 12 da Lei nº 8.429/92, não
que a decisão rescindenda violou literal dispositivo de Lei por inobservância do rito próprio das ações de improbidade, traçado nos parágraf
17, da referida Lei. Por outro lado, houve violação literal de dispositivos de Lei, quais sejam, os artigos 128 (https://www.magisteronlinee.com
f=FifLink&t=document-
frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20128&sid=3942ea07.25da7370.
460 do Código de Processo Civil de 1973 (https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll?
frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20460&sid=3942ea07.25da7370.
vigor à época, porque a decisão rescindenda extrapolou os limites do pedido. As pretensões lançadas na inicial foram de condenação dos ré
quantia de R$42.269,00 e de imposição da obrigação de término da obra contratada ou de devolução da quantia necessária para seu términ
sendo que a sentença, confirmada no julgamento da apelação, condenou os demandados por ato de improbidade administrativa, impond
artigo 12 da Lei nº 8.429/92, quais sejam, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais o
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos e suspensão de direitos
anos.” (TJMG. ARES 1.0000.15.099455-6/000. Rel. Des. José Carlos Moreira Diniz. J. em 25/01/2018). Grifei.

 

https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20492&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPCart492
https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20128&sid=3942ea07.25da7370.0.0#JD_CPCart128
https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20460&sid=3942ea07.25da7370.0.0#JD_CPCart460
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“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE RECURSOS AO ERÁRIO. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENT
PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. APELO C
SENTENÇA ANULADA. 1. O juiz, ao compor o conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida, deve se ater aos parâmetros fixa
esse condição e limite da atuação do magistrado, vez que o processo civil se rege pelo princípio da congruência. 2. Diante do pedido de re
percebidos em razão de convênio firmado com a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, afigurase extra petita a sentença que co
pagamento de multa civil por prática de ato de improbidade administrativa. 3. Reexame e apelo conhecido e provido. Sentença anulada, 
parecer ministerial.” (TJCE. APL 0001197 60.2014.8.06.0000. Rel. Des. Francisco Carneiro Lima. DJCE 25/09/2014. Pág. 26). Grifei.

 

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Escrivão de cartório judicial. Apropriação de valores depositado
em trâmite na serventia. Sentença que condena o réu a ressarcir os cofres públicos à mingua de pedido. Demanda que não versa sobre dano
extra petita reconhecido. Anulação em parte, com imediato julgamento do mérito. Artigo 1.013, § 4º, do código
(https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-
frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=NCPC,%20art.%201013&sid=4b857aaa.724a9ff
Transcurso de mais de cinco anos entre o depósito realizado pelas partes, revertendo-se em favor do réu, e o ajuizamento da ação. Pre
reconhecida ex officio. Extinção parcial do processo com julgamento de mérito. Prova suficiente sobre a prática de atos de improbidade admin
enriquecimento ilícito. Artigo 9º caput da Lei nº 8.429/1992. Dolo evidenciado. Falta de comprovação de apenas um dos fatos articulados na 
apenas na fixação da multa civil. Manutenção da suspensão dos direitos políticos e proibição de contratação com o poder público. Recurso
(TJPR. ApCiv 1679246-6. Relª Desª Maria Aparecida Blanco de Lima. J. em 05/12/2017). Grifei.

 

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade administrativa Ajuizamento pela Prefeitura Municipal de Sumaré objetivando a suspensão dos direitos p
multa civil e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ain
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário Inexistência de pedido de ressarcimento integral do dano e de perda do cargo Sentença 
limite do pedido. Procedência parcial do pedido decretada em primeiro grau Hipótese em que ficou caracterizada a improbidade a
parcialmente provido, para o fim de excluir da condenação a perda da função pública e o ressarcimento integral do dano, bem como para redu
foi imposta para o seu valor mínimo, de uma vez o valor de sua maior remuneração, mantida, quanto mais, a r. Sentença recorrida.” 
17.2008.8.26.0000. Rel. Des. Rebouças de Carvalho. J. em 13/06/2012). Grifei.

 

Acrescento, ainda, que a decisão rescindenda sequer deu capitulação diferente aos fatos narrados na exordial ministerial pra que pudesse ampliar a 
requerida pelo Parquet estadual, qual seja, condenação apenas em multa civil.

 

Ademais, num exame superficial da matéria, que será melhor estudada no mérito, concebo que a decisão rescindenda deixou de considerar a 
administrativo interno que tramitou à época no Município de Alagoinha, no bojo do qual foi ofertado parecer jurídico orientando o Prefeito, ora autor, nos casos de nepo
princípio, pode descaracterizar o dolo do agente.

 

Diante dessas razões, enxergo, neste momento, a solidez jurídica dos argumentos desenvolvidos pelo suplicante, no que diz respeito ao fumus boni iuris.

 

Igualmente, sinto a presença do pressuposto do periculum in mora, todavia, apenas quanto à suspensão do acórdão rescindendo que suspendeu os direitos
prazo de 03 (três) anos, tendo em vista que o mesmo ocupa, atualmente, o cargo de Prefeito do Município de Aparecida, e pode, em razão daquela condenação, ter seu
como da proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pess
sócio majoritário.

 

Ante o exposto, acolho o pedido de aditamento da exordial, bem como reconsidero a decisão agravada e DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIP
SUSPENDER O CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO APENAS NO TOCANTE À SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DO AUTOR E DA PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER
BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO.

 

Notifique-se, com a urgência que o caso requer, o eminente Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Sousa, a fim de que adote as providências necessá
cumprimento deste decisório nos autos do Processo nº 0004535-15.2012.815.0371, servindo o presente decisum de ofício para ciência do Juízo.

 

CITE-SE o promovido para, no prazo legal, contestar a presente lide.

 

Intime-se.

 

Cumpra-se.

 

João Pessoa, 28 de agosto de 2019.

 

 

               José Ricardo Porto

            Desembargador Relator
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