
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000768-43.2013.815.0141 – 1ª Vara de Catolé do Rocha.
RELATOR   : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE : Maria Julia Neves, representada por sua curadora Celia Maria das Neves

Reinaldo.
ADVOGADO    : Ilan Saldanha de Sá (OAB/PB 1400)
APELADOS   : José Heine de Almeida Targino e outros.
ADVOGADO    : Gerson Dantas Soares (OAB/PB 17.696)

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À QUALIDADE DE HERDEIRO.
PROCEDÊNCIA.  DECLARAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DA
CONDIÇÃO  DE  HERDEIRA.  PARTE  INCAPAZ.  AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO
GRAU.  DETERMINAÇÃO  LEGAL.  NULIDADE  DO
PROCESSO.  RETORNO  À  PRIMEIRA  INSTÂNCIA.
ACOLHIMENTO  DA  PRELIMINAR  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

—  “(…) existe  a  necessidade  de  intimação  do  representante  do
Ministério Público para oficiar nas demandas em que há interesse de
pessoa que sofreu interdição e foi declarada incapaz ou em que haja
interesse de menores incapazes.”

Vistos etc.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Maria  Julia  Neves,
representada por sua curadora Celia Maria das Neves Reinaldo contra sentença de fls. 73/73v,
proferida nos autos da Ação Ordinária de Impugnação à Qualidade de Herdeiro ajuizada por
José  Heine  de  Almeida  Targino  e  outros,  que  julgou  procedente  o  pedido  inicial  para
declarar  que  Maria  Julia  Neves  não  apresenta  qualidade  de  herdeira  de  Aldina  Pires  de
Almeida.

Nas razões recursais (fls. 77/81), a apelante pugna pela nulidade da
sentença  haja  vista  que  não foi  produzida  prova  pericial  para  afastar  a  sua  qualidade  de
herdeira.  No  mérito,  aduz  que  a  sua  qualidade  de  herdeira  encontra-se  devidamente
comprovada,  devendo prevalecer a tese de que o pai da apelante e o irmão da autora da
herança são a mesma pessoa.
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Contrarrazões às fls. 84/92, pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pela nulidade da
sentença,  ante  a  ausência  de  manifestação  do  Ministério  Público,  com  o  seu  retorno  à
instância a quo para o regular processamento (fls. 109/116).

É o relatório. 

Decido.

A demandante,  Maria  Julia  Neves,  passou por  processo judicial  de
interdição, no qual coube a sua curatela à filha Celia Maria das Neves Reinaldo. 

A referida Senhora ajuizou ação de inventário e partilha alegando ser
sobrinha e única herdeira da Senhora Aldina Pires de Almeida, falecida que não deixou filhos.

No curso da demanda, foi ajuizada ação de impugnação à qualidade de
herdeiro, na qual os autores José Heine de Almeida Targino e outros, afirmam que são filhos
de Avany de Almeida Targino, uma das irmãs da Senhora Aldina Pires de Almeida.

Após o processamento da ação de impugnação, o magistrado  a quo
julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, para declarar que Maria Julia Neves
não apresenta qualidade de herdeira de Aldina Pires de Almeida.

 
Pois bem.

Como se observa no caderno processual, mesmo havendo interesse de
incapaz (Sra. Maria Julia Neves), não houve participação e/ou pronunciamento do Ministério
Público na instrução processual no primeiro grau de jurisdição.

É  sabido  que  o  Ministério  Público  atuará  como  fiscal  da  Lei  nos
processos que envolva interesse de incapaz,  devendo ser intimado para se manifestar  nos
autos, sob pena de nulidade, a partir do momento que deveria ter havido a intervenção, nos
termos dos arts. 178 e 279 do CPC.

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta)
dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei
ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: 

II – interesse de incapaz;  

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não
for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. 

Como  ressaltado  no  parecer  ministerial,  “existe  a  necessidade  de
intimação do representante do Ministério Público para oficiar  nas  demandas em que há
interesse de pessoa que sofreu interdição e foi declarada incapaz ou em que haja interesse de
menores incapazes. Nessas ações, o Parquet atua como fiscal da lei – intervindo como fiscal
da ordem jurídica, em observância à manutenção do equilíbrio da relação processualmente
instaurada” (fl. 111).
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Ademais, é evidente a existência de prejuízo para a Sra. Maria Julia
Neves, pois foi declarada na sentença a inexistência de sua condição de herdeira. 

No mesmo sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  ABERTURA  DE  INVENTÁRIO  E  PARTILHA.
PRIMEIRAS  DECLARAÇÕES  DO  INVENTARIANTE.  HERDEIROS
MENORES  E  INCAPAZES.  AUSÊNCIA  DE  INTERVENÇÃO  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  NA  PRIMEIRA  INSTÂNCIA.  PREJUÍZO
CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DOS  ARTIGOS 82, I,  83 E  246 DO
CPC/1973.  VÍCIO  INSANÁVEL.  PRECEDENTES  NO  STJ  E  NAS
CORTES  DE  JUSTIÇA  ESTADUAIS.  NULIDADE  DE  SENTENÇA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM.
APELO PREJUDICADO.  O Ministério Público, nos termos dos  artigos
82, I, 83 e 246 do CPC/1973 deverá intervir nas demandas que envolvam
interesse de incapaz, sob pena de nulidade, tendo vista dos autos após
manifestação das partes.  No caso dos autos, o Ministério Público,  em
grau recursal, destacando que a situação dos autos configura hipótese de
intervenção ministerial, haja vista presença de incapaz no polo ativo da
demanda, bem como salientando que houve prejuízos, a sentença deve
ser  desconstituída. (Apelação  Cível  nº  0007883-83.2014.815.0011,  3ª
Câmara  Especializada  Cível  do  TJPB,  Rel.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque. DJe 21.08.2017) 
 
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO. INTERESSE DE INCAPAZ.
INTERVENÇÃO  OBRIGATÓRIA  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DO  PROCESSO  ACOLHIDA.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.  1.  É  obrigatória  a  intervenção  do
Ministério  Público  na  lide  em  que  há  interesse  de  incapaz  a  ser
preservado. 2. Sendo a sentença desfavorável ao incapaz, a ausência de
manifestação do órgão ministerial não pode ser convalidada no segundo
grau de jurisdição, o que implica na nulidade absoluta de todos os atos
processuais  praticados  a  partir  do  momento  em  que  o  Ministério
Público deveria ter sido intimado a intervir. 3. Preliminar de nulidade
absoluta  da  sentença  acolhida  suscitada  pelo  Ministério  Pública
acolhida.  Apelação  dos  Autores  prejudicada.  Unânime. (Processo  nº
20161310055922 (1088859), 3ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Fátima Rafael.
j. 04.04.2018, DJe 18.04.2018) 

Feitas  estas  considerações,  ACOLHO  A  PRELIMINAR  DE
NULIDADE PROCESSUAL arguida pelo Ministério Público, para decretar a nulidade do
processo, determinando o retorno dos autos à comarca de origem, a fim de que seja concedida
vista dos autos ao representante do Ministério Público. PREJUDICADA A APELAÇÃO.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 23 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
Relator
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