
 

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0106390-94.2012.815.2001 — 3ª Vara de Família da Capital.
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
01 Apelante : Ministério Público do Estado da Paraíba.
02 Apelante : Eduardo Sérgio Colaço 
Advogado : Ayesa Calíope Beserra Fragoso OAB/PB 14.847  
Apelado : Salustiana Efigênia Colaço
Advogado : Luciana de Albuquerque Cavalcanti Brito OAB/PB 11.426

AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  CURATELA. 
REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA.  NECESSIDADE  DE 
ESCLARECIMENTOS  NO  LAUDO  PERICIAL.  PEDIDO  DE 
NOVA PERÍCIA. APRECIAÇÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA 
DE  PARECER  CONCLUSIVO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO. 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INTERESSE  DE  INCAPAZ. 
NULIDADE  DA  SENTEÇA.  ACOLHIMENTO  DA 
PRELIMINAR  SUSCITADA  PELO  PRIMEIRO  APELANTE. 
PREJUDICADO O SEGUNDO APELO.

– “Não tendo sido oportunizado ao Parquet emitir parecer conclusivo, resta 
a sentença eivada de nulidade absoluta, sendo imperioso o acolhimento da 
preliminar arguida para anular o provimento combatido, assim como todos 
os  atos  processuais  realizados  desde  o  momento  em  que  era  devida  a 
intervenção  do  Ministério  Público  no  processo  (TJPB  – 
00284078720108152001  –  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega 
Coutinho, 15/02/2016) 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
identificados.

ACORDA a Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba,  à unanimidade, em acolher a preliminar de cerceamento de defesa e 
anular a sentença, nos termos do voto relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Ministério Público do 
Estado da Paraíba e por Eduardo Sérgio Colaço, em face da sentença de fls. 1.699/1.714, 
proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família da Capital que, nos autos da Ação de Prestação 
de Contas ajuizada em face de Salustiana Efigênia Colaço.

A magistrada  a quo indeferiu, na sentença, o pedido do Ministério 
Público  de  renovação  da  perícia  e  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  da  exordial, 



homologando  as  contas  apresentadas  por  Salustiana  Efigência  Colaço,  na  qualidade  de 
curadora da sua genitora a Sra. Stella Albuquerque Colaço. 

Irresignado com a  decisão  singular,  o  Ministério  Público,  atuando 
como  custus  legis por  se  tratar  de  direitos  da  pessoa  curatelada,  apresentou  apelação 
suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, 
alega  que  devem  ser  excluídas  das  contas  prestadas  pela  promovida  as  despesas  não 
comprovadas ou que não se reverteram em benefício da curatelada para que sejam restituídas, 
evitando-se o enriquecimento ilícito da promovida (fls. 1.715/1.723).

O promovente  Eduardo Sérgio Colaço  também apresentou  recurso 
apelatório às fls. 1.738/1.752, afirmando que a ação de prestação de contas tem como fim 
reconhecer a obrigatoriedade de prestar contas e, ainda, apurar a existência ou não de crédito 
em  favor  daquele  que  pleiteia  a  prestação  de  contas.  Pleiteia,  por  fim,  que  não  sejam 
homologadas as contas e que seja especificada a existência de saldo em favor do espólio da 
falecida.

Contrarrazões às fls. 1.754/1.760.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 1.840/1.845, opinou pela 
nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É o Relatório. 

VOTO

O  Ministério  Público,  em  seu  recurso  apelatório,  suscitou, 
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, passo a analisá-la:

Colhe-se dos  autos,  que o autor  ingressou com a presente  ação  de 
prestação de contas em face de Salustiana Efigênia Colaço, curadora de sua genitora a Sra. 
Stella Albuquerque Colaço para que a promovida informasse toda a administração dos bens 
da curatelada, a partir de 06/05/2009 até os dias atuais.

Após a demonstração das contas, foi determinada perícia judicial a fim 
de se esclarecer a respeito da administração dos bens da curatelada. O laudo foi apresentado 
às fls. 1.563/1.634 e as partes foram intimadas para se manifestarem, o que ocorreu às fls. 
1.647/1.656 e às fls. 1.660/1.671.

Em seguida a essas manifestações sobre o laudo pericial, foi aberta 
vista dos autos ao Ministério Público, que possui intervenção obrigatória nos processos que 
envolvam interesses de incapaz (art.178,II do CPC/2015, art.82 do CPC/73) (fl.1.698). 

Naquela  oportunidade,  entendeu o Ministério  Público que a  perícia 
concluiu pela  existência  de irregularidades,  como o pagamento de despesas  pessoais  sem 
comprovação,  não recolhimento de INSS e ISS dos prestadores de serviço,  pagamento de 
produtos  sem notas  fiscais,  realização de empréstimos sem justificativa  etc.  Entretanto,  a 
perícia  não  apontou  os  documentos  que  fundamentaram  essas  conclusões,  tampouco 
especificou  os  valores  decorrentes  dessas  irregularidades  apontadas.  Por  fim,  requereu  o 
parquet a realização de nova perícia de movo que restasse especificado o montante referente a 



cada  irregularidade  apontada  na  perícia  e  indicando  o  ativo  e  o  passivo  envolvendo  a 
administração de bens da curatelada (fls. 1.698).

Esse pedido, contudo, foi apreciado na sentença, impossibilitando o 
Ministério Público de se pronunciar sobre o próprio laudo pericial, pois, até então, o pedido 
de nova perícia objetivava esclarecer pontos que impossibilitavam um parecer conclusivo do 
parquet a respeito da prestação de contas da curadora. Ou seja, a sentença foi proferida sem a 
manifestação  meritória  do  Ministério  Público,  em  evidente  cerceamento  de  defesa 
considerando  a  necessidade  obrigatória  de  sua  intervenção  no  processo  por  se  tratar  de 
interesse de incapaz. Este fato, portanto, torna nula a sentença recorrida.

Assim, caberia, como alegou o primeiro apelante, um pronunciamento 
a  respeito  da nova perícia,  passível de recurso por parte  do Ministério Público,  para,  em 
seguida, haver nova manifestação, de forma conclusiva, sobre o conteúdo do laudo pericial e, 
somente após essas medidas, a prolação da sentença. É evidente que a não observância desse 
procedimento acabou por macular a sentença que se encontra nula de pleno direito.

Nesse sentido:

Não tendo sido oportunizado ao Parquet emitir parecer conclusivo, resta a 
sentença eivada de  nulidade  absoluta,  sendo imperioso  o  acolhimento  da 
preliminar arguida para anular o provimento combatido, assim como todos 
os  atos  processuais  realizados  desde  o  momento  em  que  era  devida  a 
intervenção  do  Ministério  Público  no  processo  (TJPB  – 
00284078720108152001  –  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega 
Coutinho, 15/02/2016) 

Note-se, assim, a necessidade imperiosa de retorno dos autos à vara 
de  origem  para  que  sejam  apreciadas  as  razões  de  fls.  1.698,  a  fim  de  que  haja, 
posteriormente, a emissão de parecer conclusivo do Ministério Público e a prolação de nova 
sentença.

Face  ao  exposto,  ACOLHO  A  PRELIMINAR  DE 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA, arguida  pelo  primeiro  apelante  (Ministério  Público), 
anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à vara de origem para 
que  sejam  apreciadas  as  razões  de  fls.  1.698.  Prejudicado  o  recurso  interposto  por 
Eduardo Sérgio Colaço.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
(relator), o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o Exmo. Des. 
José Aurélio da Cruz, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Alcides  Orlando  de  Moura 
Jansen, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 29 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                     RELATOR
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Ministério Público do 
Estado da Paraíba e por Eduardo Sérgio Colaço, em face da sentença de fls. 1.699/1.714, 
proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família da Capital que, nos autos da Ação de Prestação 
de Contas ajuizada em face de Salustiana Efigênia Colaço.

A magistrada  a quo indeferiu, na sentença, o pedido do Ministério 
Público  de  renovação  da  perícia  e  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  da  exordial, 
homologando  as  contas  apresentadas  por  Salustiana  Efigência  Colaço,  na  qualidade  de 
curadora da sua genitora a Sra. Stella Albuquerque Colaço. 

Irresignado com a  decisão  singular,  o  Ministério  Público,  atuando 
como  custus  legis por  se  tratar  de  direitos  da  pessoa  curatelada,  apresentou  apelação 
suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, 
alega  que  devem  ser  excluídas  das  contas  prestadas  pela  promovida  as  despesas  não 
comprovadas ou que não se reverteram em benefício da curatelada para que sejam restituídas, 
evitando-se o enriquecimento ilícito da promovida (fls. 1.715/1.723).

O promovente  Eduardo Sérgio Colaço  também apresentou  recurso 
apelatório às fls. 1.738/1.752, afirmando que a ação de prestação de contas tem como fim 
reconhecer a obrigatoriedade de prestar contas e, ainda, apurar a existência ou não de crédito 
em  favor  daquele  que  pleiteia  a  prestação  de  contas.  Pleiteia,  por  fim,  que  não  sejam 
homologadas as contas e que seja especificada a existência de saldo em favor do espólio da 
falecida.

Contrarrazões às fls. 1.754/1.760.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 1.840/1.845, opinou pela 
nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É o Relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 04 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                      Relator
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