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E M E N T A 
 
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCAPACIDADE DA 
EMBARGANTE. DOENÇA DE PARKINSON. CURADORIA POR MEIO DE SEU 
MARIDO PARA DEFENDER A SUA MEAÇÃO SOBRE O IMÓVEL PENHORADO 
NO FEITO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. NULIDADE. SENTENÇA SEM EFEITO.     
1. “Nulo é o julgamento da apelação quando há fundada suspeita da incapacidade 
da parte no curso do processo, e não foi observado o disposto no art. 218, §§1º e 2º, 
nem interveio o MP (STF, RTJ 88/285 e RT 521/281)”. 
2. No caso em comento, devem ser declarados nulos todos os atos praticados no 
feito executivo, após a penhora do imóvel, seja pela necessidade de intervenção do 
Ministério Público, sejam pelos vícios existentes na curatela exercida pelo marido da 
Apelante, que não reunia condições de assumir ou, ao menos, prosseguir, o encargo 
legal.  
3. Na hipótese vertente, trata-se de interesses conflitantes, pois o próprio marido, 
que é executado na execução que originou os embargos em análise, foi nomeado 
curador especial para defender a meação da embargante, em razão da existência de 
penhora sobre o bem imóvel do casal.     
4. Apelo provido. Sentença sem efeito.  
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A C Ó R D Ã O 
 

Acordam os Senhores Desembargadores da 1ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FLAVIO ROSTIROLA - Relator, VERA  
ANDRIGHI - Vogal, FÁBIO EDUARDO MARQUES - Vogal, sob a Presidência da 
Senhora Desembargadora VERA  ANDRIGHI em proferir a seguinte decisão: 
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO, 
UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 

Brasília (DF), 25 de junho de 2008 

 
Certificado nº: 443568D8 

25/06/2008 - 19:55 
Desembargador FLAVIO ROSTIROLA 

Relator 



 
APELAÇÃO CÍVEL 2008 01 1 022771-9 APC 

Código de Verificação: S9FG.2008.0LT2.CN1S.F3PU.IAD2 

GABINETE DO DESEMBARGADOR FLAVIO ROSTIROLA 3  
 

R E L A T Ó R I O 

 

Cuida-se de apelação interposta por MARIA IVONNE CARRARO DE 
MENDONÇA contra a r. sentença de fl. 68, proferida pelo MM. Juiz da Sexta Vara 
Cível de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução opostos por essa contra 
o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, os rejeitou liminarmente, ante a suposta 
intempestividade. 

Em suas razões de apelo, às fls.71/79, a Embargante alega vícios 
de ilegalidade no processo executivo, diante da não observância das disposições 
legais quanto à nomeação de curador, bem assim em face da ausência de 
intervenção do Ministério Público, que entende ser necessária, face às disposições 
contidas no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03). Pontua que, à época da intimação 
da penhora do imóvel, o seu curador, no caso, marido, encontrava-se doente. 
Outrossim, afirma que o mesmo não poderia figurar como seu curador, sim, como 
litisconsorte passivo no feito executivo, haja vista a colisão de interesses.  

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo à apelação e a 
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 

Ao julgar o pedido de antecipação de tutela formulado no agravo de 
instrumento nº 2008.00.2.003505-6, interposto pela ora Apelante, concedi efeito 
suspensivo à apelação (fl. 97).  

Contra-razões do banco às fls. 103/112. Argüi a preliminar de 
ilegitimidade ativa da Apelante, ante a existência de curador especial.  Reforça a 
incidência do artigo 655-B, do Código de Processo Civil, ao caso em tela. Salienta a 
regularidade da intimação da penhora. Dessa feita, pugna pela manutenção da r. 
sentença hostilizada. 

À fl. 123, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público, que, 
em seu parecer de fls. 125/137, manifestou-se pela nulidade do processo de 
execução a partir da penhora do imóvel, inclusive, quanto à intimação questionada, 
que ocorreu ao arrepio do artigo 218 do Código de Processo Civil.    

Sem revisor, nos termos do artigo 71, § 1º, do RITJDFT, haja vista o 
indeferimento liminar dos embargos à execução.  

É o relatório. 

 

 

V O T O S 

 

O Senhor Desembargador FLAVIO ROSTIROLA - Relator 
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Prima facie, esclareço que ao apreciar o pedido liminar formulado no 
agravo de instrumento nº 2008.00.2.003505-8, concedi à ora Embargante o 
benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual o estendo ao presente feito.  

Dessa forma, CONHEÇO do apelo, pois satisfeitos os seus 
pressupostos de admissibilidade. 

Por oportuno, registro que a preliminar de ilegitimidade ativa 
confunde-se com o próprio mérito da lide.  

Note-se que a questão levantada em sede de preliminar é o cerne 
da discussão travada na presente apelação, que, dentre os pontos questionados, há 
a suposta irregularidade na curatela deferida ao marido da Recorrente, executado no 
feito principal.  

Destarte, com supedâneo na teoria da asserção, passo à análise do 
cerne da presente lide.   

Os argumentos expendidos pelas partes giram em torno de três 
pontos: (i) validade da intimação da penhora realizada nos autos do feito executivo; 
(ii) ilegalidade da curadoria exercida pelo marido da Apelante e (iii) necessidade de 
intervenção do Ministério Público, nos termos do Estatuto do Idoso (Lei nº 
10.741/03).    

De fato, restou incontroverso que a embargante encontrava-se 
acometida de doença grave, no caso, doença de Parkinson, nos termos dos 
documentos de fls. 19/20, não impugnados pelo embargado.  

De acordo com as informações extraídas em sites especializados no 
assunto1: 

“A Doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema 
nervosos central, crônica e progressiva.    

Ela ocorre pela perda de neurônios do SNC em uma região 
conhecida como substância negra (ou nigra). Os neurônios dessa região sintetizam 
o neurotransmissor dopamina, cuja diminuição nessa área provoca sintomas 
principalmente motores. Entretanto, também podem ocorrer outros sintomas, como 
depressão, alterações do sono, diminuição da memória e distúrbios do sistema 
nervoso autônomo. Os principais sintomas motores se manifestam por tremor, 
rigidez muscular, diminuição da velocidade dos movimentos e distúrbios do equilíbrio 
e da marcha. 

 

Vê-se, portanto, que não se trata de “um problema de saúde 
corriqueiro”, de acordo com a infeliz colocação do Apelado (fl. 109).   

A Embargante alega que o seu marido encontrava-se debilitado à 
época da penhora.  

                                                           
1 Academia Brasileira de Neurologia (www.abneuro.org); Ministério da Saúde (www.saude.gov.br); Associação 

Brasileira de Parkinson (www.parkinson.org.br)  

http://www.abneuro.org/
http://www.abneuro.org/
http://www.saude.gov.br/
http://www.saude.gov.br/
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Conquanto o i. Oficial de Justiça, que realizou a intimação do Senhor 
Ferdinando de Mendonça (curador especial), não tenha certificado qualquer 
debilidade deste (fl. 114), suscitando, apenas, dúvidas quanto ao procedimento da 
intimação, entendo que a irregularidade processual recai exatamente na nomeação 
do marido da Apelante como seu curador na causa, fato que veio por estender os 
efeitos da referida intimação à embargante.  

É certo que a norma do artigo 218 do Código de Processo Civil veda 
a citação nas hipóteses em que o réu é demente ou estiver impossibilitado de 
recebê-la. Por tais motivos, designou-se curador especial à Embargante/Apelante.  

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 
lecionam que: 

“Se, no curso do processo, restar demonstrada a incapacidade de 
fato de idoso que nele tenha interesse, o juiz deverá proceder da forma descrita no 
CPC 218. Comprovada a incapacidade, deverá ser-lhe nomeado curador especial 
(CPC 9º I), que será seu representante de direito material no processo2.” 

O banco Apelado poderia até suscitar a má-fé da Embargante, por 
apenas informar essa situação em sede de embargos à execução, mas o fato é que 
após a intimação realizada em 20/02/2006, a Embargante e seu representante 
restaram silentes por quase 02 (dois) anos, o que, a meu sentir, evidencia que o 
Senhor Ferdinando (curador) não reunia condições de assumir ou, ao menos, 
prosseguir o encargo legal.  

Acrescento, ainda, que, in casu, trata-se de interesses conflitantes, 
pois o próprio marido, que é executado no feito executivo que originou os presentes 
embargos, foi nomeado curador especial para defender a meação da embargante, 
em razão da existência de penhora sobre o bem imóvel do casal.   

Outrossim, seria o caso de intervenção do Ministério Público, nos 
termos do artigo 82, incisos I e II, do CPC, fato que acarreta a nulidade do processo 
desde o momento em que esse deveria intervir (art.246 do CPC).     

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal: 

“Nulo é o julgamento da apelação quando há fundada suspeita da 
incapacidade da parte no curso do processo, e não foi observado o disposto no art. 
218, §§1º e 2º, nem interveio o MP (STF, RTJ 88/285 e RT 521/281)”. 

 

Esclareço, ainda, que à época da intimação da penhora vigorava a 
norma do artigo 669, parágrafo único, do CPC, que tornava imprescindível a 
intimação do cônjuge da parte devedora nos casos de constrição realizada sobre os 
bens imóveis do casal.  

A i. Procuradora de Justiça bem analisou a questão, que, por refletir 
o meu posicionamento sobre o tema, destaco como minhas razões de decidir: 

                                                           
2 In código de processo civil comentado e legislação extravagante: 9. Ed. São Paulo: RT. p. 406. 
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“O imóvel é de propriedade de Ferdinando Jardim de Mendonça e 
Maria Ivone Carraro de Mendonça que são casados pelo regime de comunhão 
universal de bens conforme consta dos autos. 

Inicialmente há de ser ressaltado que ao contrário do colocado pelo 
Apelado quando foi determinada e efetivada a intimação da Apelante na execução 
estava em pleno vigor o art. 669 do Código de Processo Civil que previa a intimação 
do cônjuge do devedor para apresentar embargos à execução, tendo este somente 
sido revogado pela Lei nº 11.382 em 06/12/2006. 

Deve se considerar principalmente que o teor do dispositivo 
revogado foi reeditado no parágrafo segundo art. 655, pela mesma Lei nº 11.382/06 
que prevê expressamente que “recaindo a penhora em bens imóveis, será 
intimado também o cônjuge do executado”.  

 

Ora, o escopo da norma era exatamente oportunizar o exercício dos 
princípios da ampla defesa e do contraditório, que não podem ser afastados da 
prestação jurisdicional. 

Destarte, ante as diversas irregularidades apontadas acima, entendo 
que são nulos todos os atos praticados no feito executivo, após a penhora do imóvel, 
seja pela necessidade de intervenção do Ministério Público, sejam pelos vícios 
existentes na curatela exercida pelo marido da Apelante.   

Com essas considerações, ao acatar o parecer ministerial de fls. 
125/137, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa e DOU PROVIMENTO ao apelo 
da Embargante para, ao acolher os embargos à execução, declarar a nulidade de 
todos os atos praticados após a penhora realizada no feito executivo, inclusive, em 
relação à intimação da referida constrição, devendo o Ministério Público ser intimado 
de todos os atos processuais, enquanto perdurar a incapacidade da Apelante.       

É o meu voto.  

 

A Senhora Desembargadora VERA  ANDRIGHI - Vogal 

 

Com o Relator 

 

O Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES - Vogal 

 

Com o Relator 

 

 

D E C I S Ã O 
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CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR 
PROVIMENTO, UNÂNIME. 


