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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
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AO  ERÁRIO  PÚBLICO.  COMPROVAÇÃO  DOS
ATOS  PRATICADOS.  AUSENTE  PROVA  EM
CONTRÁRIO.  SUSPENSÃO  DOS  DIREITOS
POLÍTICOS. PROVIMENTO PARCIAL DO PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO.  NULIDADE  DA  SENTENÇA
ANTE  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DE
ADVOGADO  CONSTITUÍDO.  IMPOSSIBILIDADE
DE  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
PROVIMENTO  DO  RECURSO  COM
ACOLHIMENTO  DA  PRELIMINAR  DE
CERCEAMENTO  DE DEFESA.  PREJUDICADA A
ANÁLISE DO MÉRITO.

 Versando o feito sobre questão de direito e de
fato  complexas,  mostra-se  imprescindível  a
intimação do advogado constituído nos autos para
apresentação de contestação e atos subsequentes,
oportunizando-se,  deste  modo,  a  manifestação
quanto a questão debatida nos autos, sob pena de
ofensa  aos  princípios  do  contraditório,  da  ampla
defesa e do devido processo legal. 

 Assim,  ante  a  falta  de  intimação,  resta
configurada a nulidade processual insanável. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, antes identificados:

ACORDA a  Egrégia  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça  da Paraíba,  por  unanimidade,  em  DOU PROVIMENTO AO  APELO
PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE, restando prejudicado a
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análise do mérito, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento
de fl. 173.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por João de Sousa Leite

Filho contra a Sentença prolatada pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de Pombal,

que  julgou  parcialmente  procedente  a  Ação  Civil  Pública proposta pelo

Ministério Público do Estado da Paraíba.

O  Promovido,  ora  Apelante,  suscita  preliminarmente,  a

nulidade  da  Sentença,  sob  o  fundamento  de  ausência  de  intimação  do

advogado  constituído  nos  autos  e  ante  a  impossibilidade  de  julgamento

antecipado da lide. No mérito, reitera a reforma integral do julgado, alegando

inexistência de ato danoso ao erário.

Contrarrazões ofertadas às fls.141/150.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

Provimento do Recurso Apelatório, pugnando pela anulação da Sentença e,

consequente retorno dos autos à comarca de origem (fls.157/168).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  cumpre  analisar  a  preliminar  de  nulidade  do

processo  por  cerceamento  de  defesa  suscitada  pelo  Apelante,  sob  os

argumentos de que o advogado constituído nos autos não foi  intimado para

apresentar  contestação nem especificação de provas,  bem como diante  da

impossibilidade de julgamento antecipado da lide em razão da aplicação dos

efeitos da revelia. 

Adianto que razão lhe assiste. 
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O  caso  dos  autos  versa  sobre  Ação  de  Improbidade

Administrativa, questão, portanto, que envolve matéria de direito e de fato. A

complexidade do tema e as sanções a que estão sujeitos os implicados já são

razões suficientes para que se adote a mais ampla produção probatória, em

homenagem às garantias da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inc. LV,

da CF).

Nesse  contexto,  a  falta  de  intimação  do  advogado  –

devidamente  constituídos quando da apresentação de defesa prévia  – para

manifestar-se durante a instrução processual, constitui expressa violação aos

princípios da ampla defesa, do contraditório, pois nesse momento processual

lhe é assegurado o direito subjetivo de contestar a demanda, inclusive, se for o

caso, apresentando documentos e fundamentos que impeçam a procedência

da Ação de Improbidade em seu desfavor.

Ipso  facto,  considerando  que  à  parte  promovida  não  foi

oportunizada  a  análise  dos  documentos  acostados,  nem  sequer  a

apresentação  de  contestação  e  memoriais,  resulta  configurada  a  nulidade

processual insanável.

Sobre o tema:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MALVERSAÇÃO DE
VERBAS PROVENIENTES DE CONVÊNIO. AUSÊNCIA
DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  POR  PARTE  DO
GESTOR MUNICIPAL. AÇÃO PROPOSTA PELO ENTE
PÚBLICO  INTERESSADO.  DESISTÊNCIA  DA  AÇÃO
POR  PARTE  DA  EDILIDADE.  MINISTÉRIO  PÚBLICO
QUE  ASSUMIU  O  POLO  ATIVO  DA  DEMANDA.
DILIGÊNCIAS  REQUERIDAS  PELO  PARQUET.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO  PARA  ESPECIFICAR  A  PRODUÇÃO  DE
PROVAS.  INSTRUÇÃO  INCOMPLETA.
FUNDAMENTAÇÃO  BASEADA  NA  INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA E NA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DO  ELEMENTO  SUBJETIVO.  CERCEAMENTO  DA
ACUSAÇÃO.  VIOLAÇÃO  AO  DEVIDO  PROCESSO
LEGAL.  SENTENÇA  NULA.  PROSSEGUIMENTO  DA
INSTRUÇÃO.  RECURSO  PROVIDO.  1.  Incorre  em
violação ao devido processo legal o Juízo que, julgando
antecipadamente a lide, sem a completa instrução e sem
antes conferir  oportunidade  para manifestar-se sobre  a
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produção de provas, profere sentença fundamentada na
insuficiência probatória e na ausência de demonstração
do elemento subjetivo necessário à constatação do ato
de  improbidade  administrativa.  2.  Mostrando-se
incompleta  a  instrução  necessária  à  formação  de  um
juízo conclusivo acerca da possível ocorrência do ato de
improbidade  administrativa  e  do  respectivo  elemento
anímico,  deve  ser  anulada  a  sentença  e  retomada  a
instrução do feito na origem, mormente por tratar-se de
matéria afeta ao interesse público, onde vigora o princípio
do  in  dubio  pro  (TJPB  –  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00009680220138150351,  4ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES. ROMERO MARCELO
DA FONSECA OLIVEIRA, j. em 12-09-2017) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  DEFESA  PRÉVIA
APRESENTADA.  AUSÊNCIA  DE  CONTESTAÇÃO.
REVELIA  DECRETADA.  APLICAÇÃO  DO  EFEITO  DA
PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE.  IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO  INDISPONÍVEL.  RÉU  COM  PATRONO
CONSTITUÍDO  NOS  AUTOS.  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO
PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO
DO  DIREITO  DE  DEFESA.  CONFIGURAÇÃO.
CASSAÇÃO DO DECISUM. PROVIMENTO DO APELO.
-  Não  se  aplica  o  efeito  da  revelia  da  presunção  de
veracidade em Ações de Improbidade Administrativa em
razão  da  indisponibilidade  dos  interesses  em  litígio.  -
Ainda  que  o  réu  não  tenha  apresentado  contestação,
sendo  considerado  revel,  se  ele  constitui  patrono  nos
autos, deve ser intimado de todos os atos processuais. -
O julgamento antecipado do mérito, quando há discussão
de  fatos,  não  pode  ocorrer  se  pairar  cisma  sobre
questões fáticas pertinentes e relevantes para a lide, sob
pena de cerceamento de defesa. - Verificando-se que o
decisório  foi  prolatado  antecipadamente  em
desconformidade  com  a  exigência  normativa,  deve  o
mesmo ser  anulado,  com a consequente  determinação
de  retorno  dos  autos  à  origem  para  a  reabertura  de
instrução processual.  (TJPB – ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00007531020138150421,  2ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em 18-04-2017) 

Nesses  termos,  ante  a  impossibilidade  de  julgamento

antecipada da lide, impositiva a desconstituição da sentença, por cerceamento

de defesa, porquanto não oportunizada ao réu a manifestação sobre as provas

produzidas no decorrer da instrução do feito.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao apelo, para

acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, desconstituindo a
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sentença  e,  por  conseguinte,  determinando o  retorno dos  autos  à  Vara  de

Origem,  a  fim  de  que  seja  reaberta  a  instrução  processual,  intimando  o

advogado  constituído  para  apresentar  contestação  e  demais  atos

subsequentes, prejudicado o exame do mérito do recurso. 

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 a 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, 27 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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