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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.  INSURREIÇÃO.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE  DA SENTENÇA POR  AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO  DE  LITISCONSORTE  PASSIVO.  RÉ
DEMENTE,  IMPOSSIBILITADA  DE  RECEBER  A
CITAÇÃO.  NECESSIDADE  DE  NOMEAÇÃO  DE
MÉDICO A FIM DE EXAMINAR A CITANDA (ART.
218,  PAR.  1.  DO  CPC/73).  RECONHECIDA  A
IMPOSSIBILIDADE  DE  O  RÉU  RECEBER
CITAÇÃO, O JUIZ DARÁ AO MESMO CURADOR
ESPECIAL.  OBRIGATORIEDADE  DE
INTERVENÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DO  PROCESSO
ACOLHIDA.  PREJUDICADO  O  MÉRITO  DO
RECURSO. 

- Embora  não  haja  interdição  judicial,  a
incapacidade  de  fato  da  litisconsorte  passiva  foi
certificada  por  oficial  de  justiça,  que  goza  de  fé
pública.  Logo,  deveria  o  magistrado ter  adotado o
rito  previsto  no  artigo  218  do  CPC/73  (a  época
vigente – atual art. 245, CPC/15), que determina a
nomeação de um médico para examinar a citanda, e,
se confirmada a incapacidade, um curador especial
para patrocinar  sua defesa.  Nulidade da Sentença
por ausência de citação de litisconsorte, nomeação
de  curador  especial  e  intervenção  obrigatória  do
Ministério Público reconhecida. 
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- Precedente  do  Superior  Tribunal  de  Justiça:
“Se por qualquer meio verificar-se ser o réu demente
ou estar impossibilitado de receber a citação deve o
juiz nomear médico a fim de examinar o citando (art.
218, par. 1. do CPC). Reconhecida a impossibilidade
de  o  réu  receber  citação,  o  juiz  dará  ao  mesmo
curador,  cabendo intervenção do Ministério  Público,
sob pena de nulidade do processo. Recurso Especial
conhecido e provido.” (REsp 9.996/SP, Rel. Ministro
Claudio Santos, DJ 16/12/1991, p. 18534).

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  ACOLHER  A PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA
SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE LITISCONSORTE E
INTERVENÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO,  FICANDO  PREJUDICADO  O
MÉRITO  DO  APELO,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  certidão  de
julgamento de fl.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelações  Cíveis   (fls.  398/406  e  419/421)

interpostas  por  Rosa  Maria  da  Cruz  Ramos  Pivovar  e  seu  esposo,  Amyr

Pivovar, contra a Sentença proferida pelo Juiz da 11ª Vara Cível da Capital, que

julgou procedente a Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por  Epitácio

Ribeiro Filho, determinando ao Cartório de Registro de Imóveis que adjudique o

bem descrito na inicial em favor do Autor, condenando os Réus ao pagamento

das  custas  e  despesas  processuais,  bem  como  honorários  advocatícios

arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais) (fls. 336/341). 

Os  Apelantes  alegam,  preliminarmente:  1)  a  nulidade  da

sentença por falta de intervenção do Ministério Público; 2) carência de ação,

pela  ausência  da  esposa  do  Autor  no  pólo  ativo  da  demanda,  bem  como

ausência  de  indicação  dos  Apelantes  e  demais  herdeiros  da  falecida  Maria

Eunice da Cruz Ramos para compor o pólo passivo; 3) Cerceamento de defesa,

em razão do indeferimento da oitiva do Senhor Luiz Lucena Beltrão, bem como

ausência  de  intimação  para  apresentar  alegações  finais  e  ausência  de

apreciação do pedido de revogação da gratuidade judiciária. 
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No mérito, sustenta que o Apelado não demonstrou a quitação

das 40 (quarenta) parcelas mensais, mas apenas de 19 (dezenove) destas.

Requer,  assim, o acolhimento das preliminares para anular  a

Sentença ou,  no  mérito,  seja  provido  o  Recurso,  no  sentido  de ser  julgada

improcedente a Ação de Adjudicação Compulsória de Imóvel (fls. 398/406). 

Contrarrazões às fls. 427/429. 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou

pela  rejeição  das  preliminares,  não  se  manifestando  quanto  ao  mérito  (fls.

436/444). 

É o relatório. 

VOTO

1.  Nulidade  por  Ausência  de  Intervenção  Obrigatória  do

Ministério Público

Os  Apelantes  pugnam  pela  nulidade  do  feito,  em  virtude  da

ausência de intervenção do Ministério Público, afirmando que seria obrigatória a

atuação do Órgão Ministerial, em razão da presença no polo passivo da Sra.

Valdete Macedo Ramos, que seria portadora do “mal de alzheimer” e estaria em

adiantado estado de câncer. 

A intervenção do Ministério Público é obrigatória nos processos

que envolvem interesse de incapaz (art. 178, II, do NCPC). 

Constata-se haver nos autos certidões dos Oficiais de Justiça

informando que deixaram de citar a Sra. Valdete Macedo Ramos, em virtude

desta não ter condições de saúde,  ser  debilitada e não ter  consciência dos

fatos,  sendo  inclusive  portadora  do  mal  de  Alzeheimer,  não  reconhecendo

pessoas ou fatos (fls. 225v e 292v).
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A Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer pela rejeição da

preliminar, afirmando que inexiste nos autos qualquer laudo médico indicativo

do  real  estado  de  saúde  da  Sra  Valdete  Macedo  Ramos,  ou  qualquer

comprovação de que a mesma foi interditada. 

Pois bem. 

Embora não haja interdição judicial, a incapacidade de fato da

Sra. Valdete Macedo Ramos foi certificada por oficial de justiça, que goza de fé

pública. Logo, deveria o magistrado ter adotado o rito previsto no artigo 218 do

CPC/73 (a época vigente – atual art. 245, CPC/15), que determina a nomeação

de um médico para examinar a citanda, e, se confirmada a incapacidade, um

curador especial para patrocinar sua defesa, in verbis: 

Art.  218.  Também não  se  fará  citação,  quando  se
verificar que o réu é demente ou está impossibilitado
de recebê-la. 
§  1o  O  oficial  de  justiça  passará  certidão,
descrevendo  minuciosamente  a  ocorrência.  O  juiz
nomeará um médico, a fim de examinar o citando. O
laudo será apresentado em 5 (cinco) dias.

§ 2o Reconhecida a impossibilidade, o juiz dará ao
citando  um  curador,  observando,  quanto  à  sua
escolha,  a  preferência  estabelecida  na  lei  civil.  A
nomeação é restrita à causa.

§ 3o A citação será feita  na pessoa do curador,  a
quem incumbirá a defesa do réu.

Com efeito,  verifica-se que a citação da Ré restou frustrada,

ocasião em que o meirinho, que goza de fé pública, certificou (fl. 225v): 

“Certifico  que,  em  cumprimento  ao  presente
mandado,  dirigi-me ao endereço indicado,  e sendo
ali, deixei de citar a parte mencionada, em virtude da
mesma não ter condições de saúde, pois a mesma é
debilitada  não  tendo  consciência  dos  fatos,  em
seguida entreguei cópia do mandado e da exordial
ao seu filho, o Sr. Eduardo Macedo Ramos”. 
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No entanto, constata-se que embora frustrada a citação, não foi

adotado o rito do artigo 218 do CPC, tampouco nomeado curador especial para

patrocinar a defesa da litisconsorte passiva. 

Adiante,  nova  certidão  do  oficial  de  justiça  atesta  a

impossibilidade de intimação da Ré (fl. 292), afirmando que esta não apresenta

esboço de entendimento, sendo portadora de mal de Alzeheimer: 

“Certifico que deixei de intimar a parte em virtude de,
diante  da  leitura  deste  mandado,  a  mesma  não
apresentar esboço de entendimento. De acordo com
os filhos Eduardo Macedo Ramos e Andreia Macedo
Ramos, a mesma é portadora do mal de Alzeheimer
há mais de dois anos, não reconhecendo pessoas ou
fatos.  Sendo  assim,  devolvo  este  para  os  fins
devidos”. 

Posteriormente,  à  fl.  320,  os  Promovidos,  ora  Apelantes

pugnaram pela intimação do Ministério Público para atuar no feito em razão da

incapacidade da  litisconsorte  passiva  Valdete  Macedo  Ramos,  não havendo

nenhum pronunciamento do Juiz a respeito.  

Sobre o tema, oportuno transcrever os seguintes julgados:  

REIVINDICATÓRIA.  CITANDO  DEMENTE.
AUSÊNCIA  DE  NOMEAÇÃO  DE  CURADOR
ESPECIAL.  NÃO  INTERVENÇÃO  DO
REPRESENTANTE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 218, 82, I e 246 DO
CPC.  NULIDADE  PROCESSUAL.  No  caso  de
demência  ou  de  impossibilidade  de  receber  a
citação, estabelece o art. 218 e seus §§ do CPC,
que  esta  não  se  fará.  Certificando  o  oficial  de
justiça  minuciosamente  a  ocorrência,  o  juiz
nomeará médico, a fim de examinar o citando. 
Reconhecida  a  impossibilidade  será  dado  ao
citado curador. 
A citação será feita na pessoa do curador a quem
incumbirá a defesa do réu. Em havendo interesse
de incapaz, deve o Ministério Público ser intimado
a integrar o feito, sob pena de nulidade. 
(TJSC  –  AC:  748878  SC  1988.074887-8,  Relator:
Alcides  Aguiar,  Data  de  julgamento:  05/09/1996,
Segunda  Câmara  de  Direito  Comercial,  data  de
Publicação: Apelação Cível n. 46.309, de Tubarão)
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PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO.
INDEFERIMENTO  DA  INICIAL.  EXTINÇÃO  SEM
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  RÉU  INCAPAZ.
NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DAS
PROVIDÊNCIAS  DESCRITAS  NO  ART.  218  DO
CPC.  APELAÇÃO  PROVIDA.  SENTENÇA
CASSADA.
1.  Inexistindo  interdição  judicial,  mas  se
verificando  que  o  réu  é  demente  ou  está
impossibilitado de receber citação, aplica-se o §
1º do art. 218 do CPC, que dispõe que o oficial de
justiça  passará  certidão,  descrevendo
minuciosamente  a  ocorrência,  devendo  o  juiz
nomear um médico, a fim de examinar o citando e
apresentar laudo em cinco dias.
1.1. No caso de ser reconhecida a impossibilidade
de citação, o juiz nomeará curador, observando a
ordem de  preferência  da  legislação  civil,  sendo
que  a  nomeação  será  restrita  à  causa.  Neste
particular,  a  citação  será  feita  na  pessoa  do
curador, a quem incumbirá a defesa do réu (art.
218, §§ 2º e 3º, CPC). Note-se ainda que a ordem de
preferência  para  a  nomeação  de  curador  está
estabelecida no art.1.775 do Código Civil.
2.  Precedente  do  Superior  Tribunal  de  Justiça:  “Se
por qualquer meio verificar-se ser o réu demente ou
estar impossibilitado de receber a citação deve o juiz
nomear médico a fim de examinar o citando (art. 218,
par. 1. do CPC). Reconhecida a impossibilidade de o
réu receber citação, o juiz dará ao mesmo curador,
cabendo intervenção do Ministério Público, sob pena
de nulidade do processo. Recurso Especial conhecido
e  provido.”  (REsp  9.996/SP,  Rel.  Ministro  Claudio
Santos, DJ 16/12/1991, p. 18534).
3. A ausência de interdição prévia não impossibilita o
ajuizamento de ação de consignação em pagamento.
Não  é  dever  da  autora  entrar  em  contato  com  o
Ministério Público para que promova a ação cabível
em defesa do interdito.
3.1.  Precedente  desta  Colenda  Corte:  “[...]  2.3-  A
interdição  é  procedimento  judiciário  para  constatar
fato  preexistente.  Não  é  a  interdição  que  cria  a
incapacidade, ela já existe antes. A Justiça apenas a
torna  pública.  É  um  ato  pro  interdito  não  contra
interdicendum.  2.4-  Querê-la  previamente,  para
legitimar  o  Curador,  é  provocar  a  morosidade  da
Justiça, tornando serôdio e oneroso o direito do filho
adotando.  [...]”  (Acórdão  n.106150,  AGI891797,
Relator: Valter Xavier, 1ª Turma Cível, DJU Seção 3:
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24/06/1998. Pág.: 111).
4. Apelação provida.
(TJ-DF  –  APC:  20130111589303  DF  0040325-
91.2013.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de
Julgamento:  19/02/2014,  5ª  Turma  Cível,  Data  de
Publicação:  Publicado  no  DJE:  26/02/2014.  Pág.:
147)

Nesse sentido, eis o precedente do STJ: 

RECURSO  ESPECIAL.  ALEGAÇÃO  DE
INSANIDADE  DO  RÉU.  EXAME  MÉDICO.
CURADORIA.  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  NULIDADE.
RECURSO PROVIDO.  SE POR QUALQUER MEIO
VERIFICAR-SE SER O RÉU DEMENTE OU ESTAR
IMPOSSIBILITADO  DE  RECEBER  A  CITAÇÃO
DEVE  O  JUIZ  NOMEAR  MÉDICO  A  FIM  DE
EXAMINAR  O  CITANDO  (ART.  218,  PAR.  1.  DO
CPC). RECONHECIDA A IMPOSSIBILIDADE DE O
RÉU  RECEBER  CITAÇÃO,  O  JUIZ  DARÁ  AO
MESMO CURADOR, CABENDO INTERVENÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE NULIDADE
DO  PROCESSO. RECURSO  ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO. 
(STJ  –  RESP:  9996  SP  1991/0006887-0,  Relator:
Ministro  CLAUDIO  SANTOS,  Data  de  Julgamento:
25/11/1991, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação:
DJ 16.12.1991 p. 18534) 

Desse  modo,  diante  da  ausência  de  nomeação  de  curador

especial e da intervenção obrigatória do Ministério Público (artigo 82, inciso I,

do  CPC/73),  imperioso  reconhecer  a  nulidade  da  Sentença  e  dos  atos

decisórios e audiências realizadas após a certidão do Oficial de Justiça de fl.

225v. 

Ante o exposto,  ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA

SENTENÇA,  BEM  COMO  DOS  ATOS  DECISÓRIOS  E  INSTRUTÓRIOS

PRATICADOS APÓS ÀS FLS. 225V, DEVIDO A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE

LITISCONSORTE  PASSIVO  E  INTERVENÇÃO  OBRIGATÓRIA  DO

MINISTÉRIO PÚBLICO. 

É o voto. 
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“Acolhida a preliminar de nulidade do processo. No mérito

do apelo, recurso prejudicado, nos termos do voto do relator. Unânime.

Usou da palavra, pelo apelado, o advogado Luiz do Nascimento Guedes”. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos  Santos.  Participaram do  julgamento,  além do  Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 20 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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