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E G R É G I A  C Â M A R A ,  

 

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face da 

sentença de fls. 250, proferida em ação de desapropriação 

movida pela CODIN — Companhia de Desenvolvimento Industrial 

do Estado do Rio de Janeiro, em face de réu ignorado,  

entendendo o Juízo ser desnecessária a realização de perícia 

quando a parte expropriada concorda com o preço ofertado pela 

expropriante, aplicando-se in casu, o disposto artigo 22, do 

Decreto-Lei n° 3.365 /41, homologando, por sentença, o preço 

ajustado de R$ 235.689,33 (duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos 

e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), corrigidos 

monetariamente até a data do efetivo pagamento da 

indenização, declarando incorporado ao patrimônio da 
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Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de 

Janeiro - CODIN, o imóvel descrito na inicial e, no esteio do art. 269, 

inciso II, do CPC, julgando extinto o processo com julgamento de 

mérito. 

Razões de apelação do Ministério Público às fls. 

252/268, pugnando seja anulada a sentença por ter incorrido o 

magistrado em error in procedendo, eis que, a uma só vez, violou a 

prerrogativa inserta no Art. 83, inciso II do CPC e a garantia 

fundamental estampada no Art. 50, inciso LV da CRFB/88, de forma 

que seja oportunizado ao Parquet a possibilidade de manifestação 

prévia à prolação da sentença ou, caso, não seja este o 

entendimento, que seja anulada a decisão judicial para que antes 

da prolação da sentença seja realizada perícia judicial. 

Ofertadas contrarrazões de apelado pela CODIN, às 

fls. 284/295, pleiteando seja negado seguimento ao presente 

recurso diante da ilegitimidade recursal e do seu descabimento, 

bem como da ausência de nulidade ou, assim não se entendendo, 

pela manutenção da sentença. 

Razões do apelado Porto do Açu Operações S.A. 

(nova denominação social da LLX Açu Operações Portuárias S.A.), 

às fls. 296/307, pela manutenção da sentença em vista da 

desnecessidade de intervenção do parquet em Ações de 

Desapropriação; e/ou pela inexistência de prejuízo às partes 

interessadas capaz de nulificar a decisão.  

Em seguida, os autos vieram para esta Procuradoria 

de Justiça para emissão de parecer. 
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Este o breve relatório. 

O presente processo apresenta diversas 

peculiaridades que não podem ser ignoradas, todas levando à 

inexorável conclusão de que a sentença deve ser anulada. 

Inicialmente, insta observar que a ação foi proposta 

em face de réu ignorado, tendo sido realizada citação por edital. 

Ocorre que, posteriormente, foi colacionado aos 

autos documentação que aponta quem eram os proprietários do 

terreno, consistente em instrumento particular de cessão de direito 

e promessa de compra e venda de imóvel, em 22 de outubro de 

2014, dos proprietários Eraldo Ivo da Silva, Ana Lucia Rodrigues 

Ferraz, Gelça Maria do Espirito Santo Silva, Wagner Ivo da Silva, 

Vanda Marcia da Silva para a Companhia Porto do Açu 

Operações S.A. (nova denominação social da LLX Açu Operações 

Portuárias S.A.) (fls. 237/243, v. - índice eletrônico 000246/000259). 

A seguir, a parte autora peticionou informando que 

não se opunha ao pedido de substituição do polo passivo (fls.  

247/248 – índice eletrônico 000263/000264). 

Em seguida, porém, foi proferida sentença, sem 

observância das questões relativas ao polo passivo da presente 

ação, de forma que permaneceu constando o réu como ignorado. 

Destaque-se que o relatório da CONSEN (Consultoria 

Patrimonial e Serviços de Engenharia Ltda.), de fls. 60/115 (índice 

eletrônico 000060/000116), já apontava como possuidores do 

terreno o senhor Eraldo Ivo da Silva e outro. 
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Pela decisão de fls. 121 (índice eletrônico 000122), foi 

deferida a imissão provisória na posse, determinada a avaliação do 

imóvel e  definida a ciência ao Ministério Público acerca do feito. 

No tocante à perícia, a expropriante chegou a 

formular quesitos, conforme fls. 125 (índice eletrônico 000126). 

Após, foi expedido o edital de citação em face de 

réu ignorado, fls. 158 (índice eletrônico 000162).  

Eraldo Ivo da Silva e Wagner Ivo da Silva foram 

intimados, conforme fls. 163 (índice eletrônico 000167). 

Em seguida, o Ministério Público se manifestou, 

conforme fls. 165/171 (índice eletrônico 000170), no sentido de que 

o decreto expropriatório editado pelo Governador do Estado do 

Rio de Janeiro, com fundamento no art. 5°, "i", do Decreto-Lei 

3.365/41, é eivado de nulidade absoluta, posto que a competência 

para a construção ou ampliação de distritos industriais, nos termos 

dos §§ 1° e 2° do art. 5° do Decreto-Lei 3.365/41, é exclusiva dos 

Municípios, a teor do disposto no art. 30, VIII, da CF/88. Aduziu que 

o Governador do Estado do Rio de Janeiro não detém 

competência para a expedição do decreto expropriatório e para 

a efetiva desapropriação, uma vez que é do Município "o interesse 

público capaz de ensejar a desapropriação para a construção ou 

ampliação de distritos industriais", acrescentando que a presente 

desapropriação constituiu-se em ato praticado em absurdo desvio 

de finalidade e ao arrepio dos princípios constitucionais da 

moralidade e impessoalidade, administrativas, desviando-se o ato 

de desapropriação do interesse público e dirigindo-se unicamente 
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ao atendimento de interesses patrimoniais privados dos envolvidos 

na exploração direta do inconstitucional distrito industrial de São 

João da Barra.  

Foi determinado que as partes se manifestassem 

acerca da manifestação ministerial, não tendo havido resposta, 

não sendo possível saber quem foi intimado acerca de tal 

despacho, lembrando-se que os possuidores não foram inseridos no 

polo passivo. 

Depois, a CODIN apresentou petição com 

esclarecimentos acerca das desapropriações, abordando, 

inclusive as ponderações do Ministério Público, fls. 176/195 (índice 

eletrônico 000182/000201). 

Por fim, foi proferida a sentença ora combatida, sem 

a prévia oitiva do Ministério Público e sem realização de perícia, 

razão pela qual se insurgiu o parquet, pugnando pela anulação da 

sentença, o que se mostra a única saída possível no presente caso, 

determinando-se o prosseguimento do feito. 

A falta de manifestação do Ministério Público nas 

causas em que sua intervenção é obrigatória implica na nulidade 

do feito a partir do momento em que esta se fazia imprescindível, 

conforme se verifica do disposto no art. 249 do CPC/73 e art. 279, 

§1º do CPC/15, verbis: 

Art. 246, CPC/73. É nulo o processo quando o 

Ministério Público não for intimado a acompanhar o 

feito em que deva intervir. 

 

Parágrafo único: Se o processo tiver corrido sem 

conhecimento do Ministério Público, o juiz o 
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anulará a partir do momento em que o órgão devia 

ser intimado. 

  

Art. 279, CPC/15. 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. 

§ 2o A nulidade só pode ser decretada após a 

intimação do Ministério Público, que se manifestará 

sobre a existência ou a inexistência de prejuízo. 

 

 

Acrescente-se que, nos termos do artigo 35, X, da Lei 

Complementar Estadual nº 106, de 03 de janeiro de 2003, ao 

Ministério Público incumbe avaliar a presença de interesse público 

a ensejar sua intervenção. 

Ao verificar, no caso concreto, que não se trata de 

hipótese que justifique a intervenção, o membro do Ministério 

Público lançará nos autos a sua conclusão, devidamente 

fundamentada, conforme art. 118, III da supracitada Lei 

Complementar nº 106. 

Conclui-se, destarte, que deve ser aberta vista para o 

Ministério Público, para que seu membro avalie a ocorrência de 

interesse ministerial para intervir no feito. 

No caso em tela, foi aberta vista ao Ministério Público, 

tendo o órgão ministerial externado seu interesse em intervir. 
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Após, não mais foi oportunizado ao parquet de 1º 

grau atuar no feito, tendo sido proferida sentença. 

Logo, não tendo sido concedida oportunidade ao 

Ministério Público de primeiro grau se manifestar no feito no 

momento oportuno, disto resulta sua nulidade, rescindindo-se a 

sentença por evidente error in procedendo. 

Desta forma, opina o Ministério Público no sentido de 

que seja anulada a r. sentença a quo, assim como todos os atos 

processuais e decisórios praticados sem a necessária manifestação 

do parquet. 

 

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2016. 

 

 

 

              Darlei Gonçalves Bala 

              Procurador de Justiça 
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