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EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO – DD. 
PROCURADORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO 
DRA. TEREZINHA DE JESUS ANCHIETA GUERREIRO 

  

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE PROMOTOR SUBSTITUTO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO 

 

Assunto: Parâmetro para correção das questões de Direito Processual Civil e Direito do 
Consumidor 

 

Quanto à questão nº 05, de direito processual civil, subdividida 
em dois subitens, “a” e “b”, cada qual consistindo em 0,50 (meio ponto) do total de 
1,00 (um ponto) atribuído à referida questão. 

Impende destacar que, com relação ao item “a”, caberia ao 
candidato afirmar a inaplicabilidade da intervenção iussu iudicis, nos termos do art. 47, 
do CPP, seja na modalidade de ato de ofício do juiz, seja nos moldes do parágrafo 
único. Outrossim, a indagação não versa sobre a possibilidade ou impossibilidade do 
terceiro beneficiário figurar isoladamente no polo passivo da ação de improbidade, o 
que, embora consabido da sua inviabilidade, não foi móvel do questionamento. 

Desse modo, é certo que nas ações de improbidade inexiste 
litisconsórcio necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato 
ímprobo, por não estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 47 do 
Código de Processo Civil.  

Não há dúvida que os terceiros que participem ou se beneficiem 
de ato de improbidade administrativa estão sujeitos aos ditames da Lei nº 8.429/92, 
nos termos do seu art. 3º, porém não há imposição legal de formação de litisconsórcio 
passivo necessário. Ou seja, a vinculação do disposto no art. 3º da Lei n° 8.429/92 
como justificativa para a imposição de litisconsórcio necessário é errônea. 

Nesse passo, é salutar fazer constar os precedentes 
jurisprudenciais exarados pelo E. STJ, os quais são unânimes ao afastar a 
obrigatoriedade de observância da formação de litisconsórcio necessário em sede de 
ação civil pública: 

Processual Civil. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Município e 
terceiro beneficiado. Inclusão no polo passivo da demanda. Ausência de 
previsão legal. Inexistência de relação jurídica unitária. Agravo a que se nega 
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provimento (STJ - 1ª Turma; AgRg no REsp nº 759.646-SP; Rel. Min. Teori 
Albino Zavascki; j. 23/3/2010; v.u.). 

STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1358112 SC 2012/0262333-9 (STJ) Data de 
publicação: 20/06/2013. Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 
OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. 
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DESNECESSÁRIO. PRECEDENTES. ALIENAÇÃO 
POSTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC 
quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, 
com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. Firme 
a jurisprudência do STJ no sentido de que, na ação civil pública por dano 
causado ao meio ambiente, mesmo quando presente a responsabilidade 
solidária, não se faz necessária a formação de litisconsórcio. Precedentes. 3. A 
alienação promovida em momento posterior à propositura da Ação Civil 
Pública pela empreendedora não tem o condão de alterar os efeitos 
subjetivos da coisa julgada, conforme disposto no art. 42 , § 3º , do CPC , pois 
é dever do adquirente revestir-se das cautelas necessárias quanto às 
demandas existente sobre o bem litigioso. Recursos especiais providos. 

STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1226324 SP 2010/0212366-8 (STJ) Data de 
publicação: 31/03/2011. Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 
VEREADORES. FORNECEDORES DE COMBUSTÍVEIS. INOCORRÊNCIA. 1. O 
litisconsórcio necessário fundamenta-se na indispensável presença de co-
legitimados na formação da relação processual. O litisconsórcio é necessário 
por um de dois fundamentos: disposição legal ou natureza da relação. 2. 
Segundo Alexandre Freitas Câmara: "Há litisconsórcio necessário quando a 
presença de todos os litisconsortes é essencial para que o processo se 
desenvolva em direção ao provimento final de mérito". 3. Na visão dos 
recorrentes, dois seriam os litisconsortes necessários: primeiro, os demais 
vereadores com mandato naquele período e que usufruíram do combustível; 
segundo, as empresas fornecedoras de combustível. 4. A ação de improbidade 
foi proposta contra o recorrente, conforme detalhado no acórdão recorrido, 
não em razão das vantagens aferidas pelos vereadores, nem das vantagens 
que os postos de combustíveis obtiveram na venda, mas sim pela conduta do 
recorrente, que, na condição de Presidente da Câmara Municipal, aprovou 
despesas tidas como irregulares. 5. Sendo assim, não se trata de litisconsórcio 
necessário pela natureza da relação jurídica, tampouco existe expressa 
determinação legal nesse sentido. 6. A ação civil pública proposta por ato de 
improbidade possui a finalidade de apurar a aprovação pelo Presidente da 
Câmara de despesas com combustíveis além das necessidades da frota da 
casa legislativa, terceiros que porventura beneficiaram-se deste ato, podem 
até se submeter às sanções decorrentes da lei de improbidade, no entanto, a 
apuração de suas condutas, dependerá de novo processo a ser instaurado a 
partir dos elementos probatórios disponíveis. 7. Recurso especial não provido. 

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1164151 SC 
2009/0211591-0 (STJ) Data de publicação: 11/11/2011. Ementa: PROCESSUAL 
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM MANIFESTO DESEJO DE 
OBTER A ALTERAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO 
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PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FORMAÇÃO. CITAÇÃO DOS 
DEMAIS CANDIDATOS APROVADOS. DESNECESSIDADE. 1. Admitem-se como 
agravo regimental os embargos de declaração opostos em face de decisão 
monocrática, ante o caráter infringente que se pretende, em nome dos 
princípios da economia processual e da fungibilidade. Precedentes. 2. O 
litisconsórcio passivo necessário dos aprovados em concurso público cuja 
nulidade pode ser decretada em sede de ação civil pública não se impõe, 
porquanto eventual procedência da demanda não é suficiente, por si só, para 
demonstrar a comunhão de interesses entre todos os inscritos no certame, 
pois os eventuais aprovados possuem mera expectativa de direito. 
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. 

Quanto ao item “b” necessário apontar que o recurso cabível é o 
agravo de instrumento, pois, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de 
Justiça1 a decisão que excluiu uma das partes do polo passivo da lide, sem extinguir o 
processo como um todo, possui natureza de decisão interlocutória, sendo, assim, 
somente recorrível por meio de agravo de instrumento. 

Deveria o candidato consignar, ainda, que a decisão seria 
passível de causar lesão grave ou de difícil reparação, além de delimitar seus requisitos 
de admissibilidade, nos moldes dos arts. 522 e seguintes do CPC, conforme pretendia o 
enunciado. Não se olvidando que a monossilábica resposta positiva à possibilidade da 
propositura de recurso, genericamente considerado, não se coaduna com o 
conhecimento jurídico que se espera do candidato a um concurso de tal envergadura, 
sendo indigno de pontuação. 

Outrossim, na hipótese do candidato consignar o prazo recursal, 
deve fazê-lo de forma correta, vinculando à hipótese do art. 188 do CPC, sob pena de 
subtração de 0,10 (dez décimos). 

Já com relação à questão de nº 6,  foi também subdividida em 
dois subitens, “a” e “b”, cada qual consistindo em 0,50 (meio ponto) do total de 1,00 
(um ponto) atribuído à referida questão. 

Cabe destacar com relação ao item “a” ao menos os artigos  4º, 
III; 6º,V; 31; 36; 39, IV e V; e 51,IV, X, XV e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor 
devem servir de substrato à ação civil pública ajuizada, especialmente com relação ao 
mérito da demanda, de modo que a citação de apenas um ou dois dos artigos ora 
referidos, ou de dispositivos que se restrinjam a reconhecer a legitimidade do 
Ministério Público para a propositura da demanda, mesmo diante da indicação de 
legislação outra que não o CDC, merecerão proporcional decréscimo de nota. 

No que se refere ao item “b”, o candidato deve abordar a 
questão sob o enfoque dos arts. 103 e 104 do CDC, discorrendo sobre suas 

                                                        
1 REsp. 427786/RS, REsp. 544378/MG, REsp. 364339/SP. 
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consequências e esclarecendo que não há que se falar em litispendência, vez que 
mesmo as decisões exaradas pelo E. STJ, no sentido da suspensão automática das 
demandas individuais em prol da solução da lide coletiva, não negam vigência a tais 
dispositivos, regentes da matéria. 

Outrossim, a correção deverá pautar-se pela clareza, raciocínio 
lógico, uso correto do vernáculo, apresentação estética da resposta, o que, contudo, 
isoladamente não indica mérito apto à majorar a avaliação, mas, ao revés, pode 
implicar em seu decréscimo. 

Ademais, pretende-se levar em consideração o nível dos 
candidatos, tomando por parâmetro para balizar a correção as respostas daqueles que 
melhor se aproximem do que se pretende com a avaliação em tela, a fim de conferir-
lhes o tratamento mais isonômico possível e em conformidade com a realidade 
detectada.   

  

Curitiba, 22 de julho de 2014. 

 

Adriana Vanessa Rabelo Câmara 
Promotora de Justiça 

Examinadora do Bloco II 
 

 

 


