
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037182-86.2013.815.2001 – 5ª Vara Cível da Capital.
RELATOR   : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE : K.L. B., representado por sua genitora Anete Karol de Luna Barreto.
ADVOGADO    : Eduardo Monteiro Dantas (OAB/PB 9.312)
APELADO   : Bradesco Vida e Previdência S/A.
ADVOGADO    : João Alves Barbosa Filho (OAB/PB 4246-A), Camilla Barbosa Pessoa de

Melo (OAB/PE 30.701)

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  INDENIZAÇÃO  DE  SEGURO  DE
VIDA. IMPROCEDÊNCIA. PARTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  EM  PRIMEIRO
GRAU.  DETERMINAÇÃO  LEGAL.  ACOLHIMENTO  DA
PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO.  NULIDADE DO
PROCESSO.  RETORNO  À  PRIMEIRA  INSTÂNCIA.
APELAÇÃO PREJUDICADA.

—  “(…)  existe  a  necessidade  de  intimação  do  representante  do
Ministério Público para oficiar nas demandas em que há interesse de
menores incapazes.”

Vistos etc.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por  K.L.B,  representado por
sua genitora Anete Karol de Luna Barreto contra sentença de fls. 159/162, proferida nos
autos da Ação Ordinária de cobrança ajuizada em face de Bradesco Vida e Previdência S/A,
que  julgou  improcedente  o  pedido  inicial,  afastando  a  obrigatoriedade  da  cobertura
securitária.

Nas razões recursais (fls. 166/173), o apelante aduz que as provas dos
autos confirmam que o seu genitor não foi o responsável pelo acidente. Afirma que o estado
de  embriaguez,  por  si  só,  não  impede  a  cobertura  do  seguro  se  não  restar  devidamente
comprovado que foi a causa determinante do sinistro. Pleiteia, por fim, a reforma da sentença.

Contrarrazões às fls. 179/193, pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pela nulidade da
sentença, ante a ausência de intervenção do Ministério Público por se tratar de interesse de
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menor de idade,  com o seu retorno à  instância  a quo para  o regular  processamento (fls.
204/207).

É o relatório. 

Decido.

O demandante, K.L.B., representado por sua genitora, Anete Karol de
Luna Barreto, ajuizou a presente ação de cobrança em face de Bradesco Vida e Previdência
S/A a  fim de  perceber  indenização de  seguro  de  vida  em decorrência  do  falecimento  do
segurado Nelson Barreto Oliveira de Souza Junior, seu genitor.

Proferida  sentença,  o  pedido  foi  julgado  improcedente,  sob  o
fundamento de que foi devidamente apurada a embriaguez do segurado, fato este que não
autoriza a cobertura securitária conforme previsão contratual.

Pois bem.

Como se observa no caderno processual, mesmo havendo interesse de
incapaz, o menor K.L.B., 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 do art. 82 e 246 do CPC/73, vigentes à época do ajuizamento, e reproduzido nos arts.
178 e 279 do CPC/15 cuja vigência se deu no curso do processo. Senão vejamos:

Art. 82. Compete ao Ministério Público intervir:

I - nas causas em que há interesses de incapazes;

Art. 246. É nulo o processo, quando o Ministério Público não for intimado a
acompanhar o feito em que deva intervir. 

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. 

Ademais, como  ressaltado  no  parecer  ministerial,  “não  há  como
invocar o entendimento de que a atuação do órgão ministerial  no 2º  grau de jurisdição
supriria a anomalia ocorrida no primeiro, isto porque é patente o prejuízo ao interesse do
incapaz, tendo em vista que em nenhum momento da marcha processual foi o representante
do  Parquet  intimado  pessoalmente  para  atuar  no  feito,  tendo  este  sido  julgado
improcedente.”  (fl. 205).
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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, 21 de maio de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
Relator
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https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CLeg%5Cleg03cod.nfo&d=LEI-0005869%20Art%20246&sid=46735b66.75a28130.0.0#JD_LEI-0005869Art246
https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CLeg%5Cleg03cod.nfo&d=LEI-0005869%20Art%2083&sid=46735b66.75a28130.0.0#JD_LEI-0005869Art83
https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CLeg%5Cleg03cod.nfo&d=LEI-0005869%20Art%2082&sid=46735b66.75a28130.0.0#JD_LEI-0005869Art82
https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CLeg%5Cleg03cod.nfo&d=LEI-0005869%20Art%2082&sid=46735b66.75a28130.0.0#JD_LEI-0005869Art82
https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CLeg%5Cleg03cod.nfo&d=LEI-0005869%20Art%20246&sid=46735b66.75a28130.0.0#JD_LEI-0005869Art246
https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CLeg%5Cleg03cod.nfo&d=LEI-0005869%20Art%2083&sid=46735b66.75a28130.0.0#JD_LEI-0005869Art83
https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CLeg%5Cleg03cod.nfo&d=LEI-0005869%20Art%2082&sid=46735b66.75a28130.0.0#JD_LEI-0005869Art82
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