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AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA. 
APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA.  RÉU  FALECIDO.  AUSÊNCIA  DE 
CITAÇÃO  DE  TODOS  OS  HERDEIROS.  ART.  8º,  LEI 
8.429/92.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DO  MINISTÉRIO 
PÚBLICO  PARA  SE  MANIFESTAR.  AUSÊNCIA  DE 
INTIMAÇÃO  PARA  APRESENTAR  IMPUGNAÇÃO  À 
CONTESTAÇÃO.  PRINCÍPIO  DA  AMPLA  DEFESA. 
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 557, § 
1º-A,  DO  CPC.  PROVIMENTO  DO  RECURSO. 
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- A conclusão do feito para sentença logo após a apresentação 
das  contestações,  sem  abertura  do  prazo  para  eventual 
impugnação da parte autora, havendo fatos que influenciam a 
solução da lide, configura cerceamento de defesa.

- Consoante o art. 8º da Lei de Improbidade Administrativa, a 
multa  civil  é  transmissível  aos  herdeiros,  “até  o  limite  do 
valor da herança”, somente quando houver violação aos arts. 
9º  e  10º  da  referida  lei  (dano  ao  patrimônio  público  ou 
enriquecimento  ilícito),  sendo  inadmissível  quando  a 
condenação se restringir ao art. 11.

- “Art. 557, § 1º-A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto 
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator 
poderá dar provimento ao recurso.”



VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 290.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  agravo  interno  interposto  por  André  Motta  de 
Almeida  contra  decisão  de  relatoria  deste  Gabinete  que  monocraticamente  deu 
provimento  ao  recurso  apelatório,  anulando  a  sentença  de  primeiro  grau  ante  o 
cerceamento de defesa do autor e ausência de intimação do Ministério Público acerca 
da  não  citação  de  todos  os  herdeiros,  bem como da  ausência  de  intimação  para 
apresentar impugnação a contestação apresentada.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a decisão 
ora agravada merece reforma, ao argumento, em síntese: necessidade de aplicação do 
princípio pas de nullité san grief,  visto que não houve prejuízo para a parte, devendo 
todos os atos praticados serem considerados válidos

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, 
subsidiariamente,  pelo  provimento  do  presente  agravo  de  instrumento  por  este 
Colendo colegiado, reformando-se, pois, o decisum guerreado.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

Primeiramente,  faz-se  importante  destacar  que  conheço  do 
recurso,  porquanto  adequado  e  tempestivo.  De  outra  banda,  contudo,  nego-lhe 
provimento, em razão de todas as razões que seguem.

Através do presente recurso, a parte autora agravante pleiteia a 
reforma da decisão de lavra deste Gabinete, que, conforme relatado, deu provimento 
ao recurso apelatório, anulando a sentença de primeiro grau ante o cerceamento de 
defesa do autor e ausência de intimação do Ministério Público acerca da não citação 
de  todos  os  herdeiros,  bem  como  da  ausência  de  intimação  para  apresentar 
impugnação a contestação apresentada.

À luz de tal entendimento, é oportuno e pertinente proceder à 
transcrição da fundamentação da decisão monocrática ora agravada, a qual, por si só, 
se mostra bastante à desconstituição das razões trazidas à baila no presente agravo 
interno, nos termos do que fazem prova os excertos do julgado agravado,  in verbis:



“Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a 
presente  ação de improbidade administrativa em face  dos ora 
apelados, por supostamente haver um desvio na finalidade da 
conduta do agente público.

Antes, porém, de analisar o mérito do recurso, necessário se faz 
averiguar  a  objeção suscitada  pelo  órgão  do  Parque  quanto  a 
nulidade do processo por cerceamento do direito de defesa.

A  propósito,  restou  noticiado  nos  autos  que  um  dos 
litisconsortes havia falecido (fls.  182/183),  tendo a parte autora 
requerido  a  intimação  de  todos  os  herdeiros  e  sucessores 
conhecidos.

Contudo, de acordo com os mandados de citação juntados aos 
autos,  não houve a citação dos herdeiros Ana Flávia  Mota de 
Almeida, Marcela Mota de Almeida e Sérgio Ricardo Mota de 
Almeida.

Após  o  MM.  Juízo  determinou  a  intimação  do  Ministério 
Público para se manifestar  (fl. 227), não tendo se concretizado 
tal intimação em razão do julgamento antecipado da lide.

Em análise aos autos, constata-se que assiste razão ao apelante, 
uma vez que é de fácil constatação que não houve a intimação do 
ministério  público  para  apresentar  impugnação  à  contestação 
apresentada,  violando  expressamente  a  ampla  defesa  e  o 
contraditório.

Ademais,  diante da certidão do oficial  de justiça noticiando a 
ausência de intimação de todos os herdeiros, não poderia o MM. 
Juiz  julgar  antecipadamente  a  lide  sem  ouvir  o  Órgão 
Ministerial, configurando, assim, cerceamento de defesa da parte 
autora.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA 
DE  ANÁLISE  DE  ALEGAÇÕES  CONTIDAS  EM 
CONTESTAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE 
PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA 
RECONHECIDO  DE  OFÍCIO.  1.A  conclusão  do  feito  para 
sentença  logo  após  a  apresentação  das  contestações,  sem 
abertura  do  prazo  para  eventual  impugnação  da  parte  autora, 
havendo  documentos  juntados  com  a  contestação  que 
influenciam a solução da lide, configura cerceamento de defesa. 
2.É  citra  petita  a  sentença  que  não  aprecia  todos  os  pedidos 



formulados pelas partes, o que enseja a declaração de nulidade 
pela  instância  revisora.  3.Recursos  conhecidos.  Preliminar  de 
nulidade reconhecida de ofício. Sentença cassada. 4.Sem custas e 
honorários.(TJ-DF  -  ACJ:  20140110372833  DF  0037283-
97.2014.8.07.0001,  Relator:  FLÁVIO  AUGUSTO  MARTINS 
LEITE, Data de Julgamento:  23/09/2014,  2ª  Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 
Publicado no DJE : 24/09/2014 . Pág.: 287)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM 
COBRANÇA  DE  ALUGUÉIS  -  REVELIA  AFASTADA  - 
AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO  ACERCA  DAS 
IMPUGNAÇÕES  VEICULADAS  NAS  CONTESTAÇÕES  - 
NULIDADE  DA  SENTENÇA  -  RECONHECIMENTO.  1.  "As 
matérias  impugnadas  em  contestação  não  foram  devidamente 
apreciadas pelo juízo a quo, em manifesta violação ao princípio 
do  devido  processo  legal.  Assim,  a  fim  de  garantir  a  efetiva 
prestação  jurisdicional  às  partes,  impõe-se  a  anulação  da 
sentença, com a baixa dos autos ao juízo de origem, sob pena de 
configurar a supressão de instância."  (TJPR - 16ª  C.Cível - AC 
627423-9 - Toledo - Rel. Shiroshi Yendo - Unânime - J. 24.02.2010.) 
2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PR 9034699 PR 903469-9 (Acórdão),  Relator:  Ruy Muggiati, 
Data de Julgamento: 24/10/2012, 11ª Câmara Cível)

Sendo assim, deverão os autos retornar à instância a quo para 
que  seja  oportunizado  ao  autor  impugnar  a  contestação 
apresentada,  bem  como  seja  realizada  a  devida  instrução 
processual.

Não  bastasse  isso,  diante  da  certidão  do  oficial  de  justiça 
noticiando a não citação de todos os herdeiros para compor o 
polo passivo da demanda, necessário se faz ouvir a parte autora 
para requerer as diligências necessárias.

Considerando que a matéria não comporta maiores discussões e 
que  já  se  encontra  pacificada  pelos  Tribunais,  penso  que 
apropriada a aplicação do § 1º -A do art. 557 do CPC. 

Posto isso, com fulcro no art.  557, § 1º-A, do Código de Ritos, 
dou provimento ao presente recurso,  para anular o processo a 
partir da ausência de intimação para se manifestar acerca da não 
citação  de  todos  os  herdeiros,  bem  como  da  ausência  de 
intimação  para  apresentar  impugnação  a  contestação 
apresentada,  e  determinar  o  retorno  dos  autos  ao  Juízo  de 
origem, para que o MM. Juiz adote as providências necessárias e 



dê  regular  seguimento  ao  feito,  com  a  devida  instrução 
processual.”

Nestas referidas linhas, não merece qualquer reforma a decisão 
monocrática  ora  agravada,  a  qual  se  encontra  de  acordo  com  a  Jurisprudência 
dominante, devendo, pois, ser mantida em todos os seus exatos termos, em razão do 
que nego provimento ao agravo interno interposto. É como voto.

DECISÃO

A Quarta  Câmara do Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba 
decidiu, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e o Excelentíssimo Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho.

Presente  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da 
Exma. Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 24 de fevereiro de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


