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DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO CIVIL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER  AJUIZADA  POR  ABSOLUTAMENTE 
INCAPAZ REPRESENTADA POR CURADOR – 
IMPROCEDÊNCIA  –  APELAÇÃO  CÍVEL – 
PRELIMINAR  DE  NULIDADE,  EM  RAZÃO  DA 
AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ART. 82, I, DO CPC 
– PREJUÍZO – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES 
DO STJ – INTELIGÊNCIA DO ART. 557, §1º-A, 
DO CPC – ACOLHIMENTO.

-  Ainda que a intervenção do Ministério Público 
seja obrigatória em face de interesse de incapaz, 
é necessária a demonstração de prejuízo a este 
para que se reconheça a referida nulidade.

- No caso dos autos, resta patenteado o prejuízo 
da autora/apelante interditada, eis que a sentença 
objurgada lhe foi desfavorável.

Vistos, etc.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  Maria  do  Carmo 
Rocha  Madruga  contra  sentença,  proferida  pela  MM.  Juíza  da  3ª  Vara  da 
Comarca de Guarabira que, nos autos da obrigação de fazer ajuizada em face 
de Suênia Shirley Madruga Cândido, julgou improcedente o pedido.

Suscita  a  apelante,  em  sede  de  preliminar,  a  nulidade 
processual  decorrente da ausência de intervenção do Ministério Público. No 
mérito,  afirma que a prolatora da sentença incorreu em equívoco,  pois  não 
analisou a lide nos termos do art. 992, IV, do CPC. Por fim, pede o provimento 
do recurso.
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Devidamente  intimada,  a  apelada  apresentou  contrarrazões 
rechaçando a tese recursal e pugnando pela manutenção do decisum.

Nesta instância, o Parquet Estadual opinou pelo acolhimento da 
prefacial.

É o relatório. 

DECIDO.

Assim como restou destacado no parecer da Procuradoria de 
Justiça,  a preliminar  de nulidade merece ser  acolhida,  pois,  como pode se 
observar do caderno processual, a autora/apelante é absolutamente incapaz 
(fl. 12), o que ensejaria a intervenção do Parquet nos atos processuais, assim 
como destaca o art. 82, I, do CPC, in verbis:

“Art. 82. Compete ao Ministério Público intervir:

I - nas causas em que há interesses de incapazes; […].”

Também deve ser ressaltado que a mencionada intervenção do 
órgão ministerial é necessária mesmo que o incapaz tenha o representante 
legal”1, assim como restou configurado nos autos.

Ainda sobre o tema, é importante salientar que a jurisprudência 
dominante do STJ é no sentido de que a falta de intervenção do Ministério 
Público somente gera a nulidade em caso de prejuízo ao incapaz, vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO 
REGIMENTAL.  AGRAVO.  RECURSO  ESPECIAL.  PARTE 
INCAPAZ.  AUSÊNCIA  DE  INTERVENÇÃO  DO  MINISTÉRIO 
PÚBLICO.  PREJUÍZO.  OCORRÊNCIA.  1.  Ainda  que  a 
intervenção do Ministério Público seja obrigatória em face 
de  interesse  de  menor,  é  necessária  a  demonstração  de 
prejuízo a este para que se reconheça a referida nulidade 
(AgRg  no  AREsp  n.  138.551/SP,  Ministro  Luis  Felipe 
Salomão,  Quarta  Turma,  Dje  23/10/2012).  2.  Agravo 
regimental  improvido.  (AgRg  no  AREsp  74186/MG  – 
Relator(a) Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - Órgão Julgador 
T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento 05/02/2013 - Data da 
Publicação/Fonte DJe 22/02/2013)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
CONTRA  ESPÓLIO.  HERDEIRO  INCAPAZ.  AUSÊNCIA  DE 
INTERVENÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  EM  1ª 
INSTÂNCIA.  MANIFESTAÇÃO  DA  PROCURADORIA  DE 
JUSTIÇA  ARGÜINDO  A  NULIDADE  DO  PROCESSO. 
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1.- Segundo precedentes 
desta Corte, até mesmo nas causas em que a intervenção 
do Parquet é obrigatória em face a interesse de menor, é 
necessária a demonstração de prejuízo deste para que se 
reconheça a referida nulidade.  2.-  Agravos Regimentais  a 

1 Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery – Código de Processo Civil Comentado – 13ª 
edição – Editora Revista dos Tribunais – 2010 – p. 326 
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que se nega provimento.”  (AgRg no REsp 1196311 /  DF – 
Relator(a)  Ministro  SIDNEI  BENETI  -  Órgão  Julgador  T3  - 
TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 26/06/2012 - Data da 
Publicação/Fonte DJe 29/06/2012)

No caso vertente, resta patenteado o prejuízo da recorrente pela 
falta  de  intervenção  do  Parquet,  eis  que  vencida  na  lide,  devendo  ser 
acrescentado que o órgão sequer participou da audiência de fl. 71, o que, sem 
sombra de dúvidas, corrobora a nulidade do decisum e dos atos processuais 
dos quais aquele deveria participar.

Ante todo o exposto, respaldado na jurisprudência dominante do 
STJ  e  no  art.  557,  §1º-A,  do  CPC, acolho  a  preliminar  suscitada  pela 
apelante,  para  que seja  anulada a sentença,  bem como todos os atos 
praticados  sem  a  intervenção  necessária  do  Ministério  Público  na 
instância primeva.

P.I.

João Pessoa, 07 de agosto de 2014.

Des. José Aurélio da Cruz
               Relator
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