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APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE. ACOLHIMENTO.
AÇÃO  CIVIL PÚBLICA DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PARQUET COMO FISCAL DA
LEI. IMPOSIÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 17, §4º DA LEI Nº
8.429/92. INOBSERVÂNCIA. PREJUÍZO MANIFESTO. NULIDADE
ABSOLUTA.  ART.  84  DO  CPC.  RECONHECIMENTO  DESDE  A
SENTENÇA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 279, §1º DO DI-
PLOMA PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍ-
ZO DE PRIMEIRO GRAU  PARA REGULAR  PROCESSAMENTO
DO FEITO.

– Sabe-se que o Ministério Público não tem exclusividade na propositura
da ação civil pública de improbidade administrativa, já que existem outros
co-legitimados  ativos,  contudo,  ele  sempre funcionará  na  ação  civil
pública,  quer como parte,  quer como fiscal da lei,  consoante imposição
legal prevista no art. 17, §4º da Lei nº 8.429/92.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade,  em acolher a preliminar de nulidade da sentença,  por
ausência de intervenção do Ministério Público como custos legis.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Marcação, contra
a sentença de fls. 527/534, proferida pelo juiz da Comarca de Rio Tinto, nos autos da Ação Civil
Pública por Ato de Improbidade Administrativa,  que  julgou improcedente  o pedido deduzido na
exordial, por não vislumbrar no caso a tipicidade para o enquadramento dos fatos no art. 11, VI da
Lei nº 8.429/92.

Em suas razões recursais (fls. 537/5430, o Município levantou preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso,
para que seja julgado procedente o pedido inicial.



Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.
Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  levantou  a

preliminar de nulidade do processo, por ausência de intimação do Ministério Público na condição
de custos legis (fls. 551/555).

 
É o relatório. 

VOTO.

Trata-se  de  Ação  Civil  Pública  por  Ato  de  Improbidade  Administrativa
movida  pelo  Município  de  Marcação contra  Paulo  Sérgio  da  Silva  Araújo,  ex-gestor  do
Município referido, sob o fundamento de que o réu, na condição de prefeito, celebrou convênios
com a FUNASA – Fundação Nacional de Saúde e, em razão de má gestão dos recursos, levou a
edilidade à situação de inadimplência e negativação junto ao CADIN/SIAFI.

O  juiz  de  primeiro  grau  julgou  improcedente  o  pedido  deduzido  na
exordial, por não vislumbrar no caso a tipicidade para o enquadramento dos fatos no art. 11, VI da
Lei nº 8.429/92.

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça levantou a preliminar de nulidade
do processo, por ausência de intimação do Ministério Público na condição de custos legis.

Pois bem.

Sabe-se que o Ministério Público sempre funcionará na ação civil pública,
quer como parte, quer como fiscal da lei, consoante imposição legal prevista no art. 17, §4º da Lei
nº 8.429/92, in verbis:

“Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público
ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
(…)
§  4º  O  Ministério  Público,  se  não  intervir  no  processo  como  parte,  atuará
obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade”. (grifo nosso).

No mesmo sentido, os artigos 179 e 279, ambos do CPC/2015, estabelecem
que quando a Lei dispuser como necessária a intervenção do Ministério Público, a não intimação do
mesmo implica em nulidade do processo: 

"Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público:
I – terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo.
II – poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer

“Art. 279. Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for
intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.
§ 1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o
juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.
(...)”.

No caso dos autos, o Ministério Público foi intimado para intervir no feito,
requerendo diligências, antes do recebimento da inicial, à fl. 498 dos autos. 

Porém, além de não ter sido observado em momento algum o requerimento
do MP de diligência, no sentido de envio de ofício ao Tribunal de Contas da União, solicitando



informações sobre as irregularidades no convênio firmado, na contestação o réu juntou diversos
documentos, sem que tenha havido nova intimação do Ministério Público para oferecer parecer,
antes de proferida a sentença.

Dessa forma, o caso é de nulidade processual, a partir do momento em que o
Ministério Público deveria ter sido intimado e não foi, no caso antes da sentença.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte. Senão vejamos:

APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR.  NULIDADE.  ACOLHIMENTO.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
DO PARQUET COMO FISCAL DA LEI. IMPOSIÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 17,
§4º  DA LEI Nº  8.429/92.  INOBSERVÂNCIA.  PREJUÍZO MANIFESTO.  NULIDADE
ABSOLUTA.  ART.  84  DO  CPC.  RECONHECIMENTO  DESDE  A DECISÃO  QUE
RECEBEU A INICIAL. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 286 E PARÁGRADO
ÚNICO DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO
DE  PRIMEIRO  GRAU  PARA  REGULAR  PROCESSAMENTO  DO  FEITO.
PROVIMENTO DO APELO. - Sabe-se que o Ministério Público não tem exclusividade na
propositura da ação civil pública de improbidade administrativa, já que existem outros co-
legitimados ativos, contudo, ele sempre funcionará na ação civil pública, quer como parte,
quer  como fiscal  da  lei,  consoante  imposição  legal  prevista  no  art.  17,  §4º  da  Lei  nº
8.429/92. - É cediço que, intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público terá vista dos
autos  após  as  partes,  sendo  intimado  de  todos  os  atos  do  processo,  podendo  juntar
documentos e requerer medidas ou diligências necessárias para a elucidação dos fatos, de
acordo  com  o  art.  83  do  Código  de  Processo  Civil.  -  A ausência  de  intimação  para
intervenção obrigatória do Parquet prevista em lei leva a nulidade do processo, nos ditames
do  art.  84  do  CPC:  "Quando  a  lei  considerar  obrigatória  a  intervenção  do  Ministério
Público, a parte pr
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00280487420098152001,  2ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em
18-05-2016)

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO DO PARQUET COMO FISCAL DA LEI. IMPOSIÇÃO PREVISTA NO
ART. 17, § 4º DA LEI Nº 8.429/92. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1.
Nos termos do artigo 17, § 4º, da Lei nº 8.429/92, é obrigatória a intervenção do Ministério
Público na ação civil  pública por improbidade administrativa,  sob pena de nulidade do
processo. 2. Assim, diante da nulidade da sentença recorrida, fica prejudicado o mérito do
apelo, situação esta que autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III,
do NCPC.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00031848820138150171, - Não possui -,
Relator DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ , j. em 09-09-2016)

O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 535, II,
DO  CPC.  INEXISTÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULAS
211/STJ  E  282/STF.  ACÓRDÃO  EMBASADO  EM  FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO  INTERPOSTO.  SÚMULA  126/STJ.  DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL.
DESCUMPRIMENTO  DOS  REQUISITOS  LEGAIS.  RECEBIMENTO  DA PETIÇÃO
INICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO
OBRIGATÓRIA COMO FISCAL DA LEI QUANDO NÃO INTERVIR COMO PARTE.
INTERPRETAÇÃO  DA  FASE  PRELIMINAR  PREVISTA  NA  LEI  8.429/92.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 83, 84 E 246 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. NULIDADE
CONFIGURADA. LIMITES DOS EFEITOS DOS ATOS PRATICADOS DA DEMANDA.
APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 248 DO CPC. (…) 
7. Na hipótese examinada, é notório que o Ministério Público não é parte nos autos, pois a
ação  civil  de  improbidade  administrativa  foi  ajuizada  pelo  RIOPREVIDÊNCIA e  pelo
Estado do Rio de  Janeiro contra  diversos  réus.  Também é  incontroverso que  a  petição



inicial da referida ação civil foi recebida em sua totalidade, posteriormente reconsiderada
para  excluir  integrantes  do  pólo  passivo,  sem qualquer  intimação  do  representante  do
Ministério Público para atuar como custus legis. 8. O comando contido no § 4º do art. 17 da
LIA é imperativo ao determinar a obrigatoriedade do Ministério Público intervir, quando
não for parte, como fiscal da lei sob pena de nulidade. Por outro lado, é evidente que tal
intervenção deve ocorrer antes de qualquer ato decisório do julgador, especialmente antes
do recebimento ou rejeição da petição inicial da ação civil de improbidade administrativa.
9. Nesse momento, intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público terá vista dos autos
após as partes, será intimado de todos os atos do processo, poderá juntar documentos e
requerer medidas ou diligências necessárias ao descobrimento da verdade, nos termos do
art. 83 do Códgido de Processo Civil. A ausência de intimação para intervenção obrigatória
do Ministério Público prevista em lei impõe a nulidade do processo (art. 84 do CPC). (…)
12.  Por  fim,  é  necessário  consignar  que  os  efeitos  do  reconhecimento  da  nulidade  no
processo devem observar o disposto no art. 248 do Código de Processo Civil: “Anulado o
ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subseqüentes, que dele dependam; todavia, a
nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes”. (...).
(STJ/REsp  1446285/RJ,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 12/08/2014).

Assim,  ante  o  exposto,  acolho  a  preliminar  de  nulidade  da  sentença
levantada pelo Ministério Público, por ausência de sua intimação para intervir no feito como custos
legis, determinando o retorno dos autos à origem, para seu regular processamento, com a intimação
da parte autora e do Ministério Público, para se pronunciarem sobre os documentos juntados pelo
réu, bem como indicarem eventuais provas que desejam produzir e, oportunamente, ser ofertado
parecer ministerial conclusivo.

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

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível nº 0001986-18.2011.815.0581 – Comarca de Rio Tinto

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Marcação, contra
a sentença de fls. 527/534, proferida pelo juiz da Comarca de Rio Tinto, nos autos da Ação Civil
Pública por Ato de Improbidade Administrativa,  que  julgou improcedente  o pedido deduzido na
exordial, por não vislumbrar no caso a tipicidade para o enquadramento dos fatos no art. 11, VI da
Lei nº 8.429/92.

Em suas razões recursais (fls. 537/5430, o Município levantou preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso,
para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.
Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  levantou  a

preliminar de nulidade do processo, por ausência de intimação do Ministério Público na condição
de custos legis (fls. 551/555).

 
É o relatório. Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 31 de janeiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR


