
Escritório Regional do Ministério Público 
Av. Getúlio Vargas, n. 1347, Centro 

Feira de Santana/BA 
 

 

COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA 

PROCESSO N° -XxXxXxX.805.0080 

AÇÃO – INDENIZAÇÃO 

AUTORA/ APELANTE – XxXxXxxXxXxx 

RÉU/APELADO– XxXxXxXxXxxXxXxXxXxXxXX 
 

 

 

Parecer na Apelação 
 

 
 

 Egrégio Tribunal; 

 Colenda Câmara; 

 

 

 Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela autora/recorrente acima epigrafada, 

inconformada com a respeitável sentença de fls. 50/51, que ao julgar improcedente a ação, 

frustrou o pedido constante na exordial. 

 Interposto o recurso e instado a se manifestar, o apelado não apresentou contrarrazões 

dentro do prazo legal, conforme certidão de fl. 71-v. 

 Vieram-nos os autos apenas nesta fase para ciência da sentença, tendo sido determinada a 

remessa dos autos à Superior Instância sem a intimação do  Ministério Público, atuando como 

custos legis neste processo, para o seu parecer nesta fase processual, a respeito do recurso 

interposto. Não obstante, uma vez necessária  a intervenção ministerial , aproveitamos o ensejo, 

em observância aos interesses do menor, para manifestarmos da forma seguinte. 

            Salientamos inicialmente que  em consonância ao disposto no artigo 2° do Ato Normativo 

n° 015/2006 do Procurador Geral de Justiça, publicado no DPJ de 20/12/2006,   procederemos  ao 

exame dos pressupostos processuais recursais de admissibilidade, restando o mérito a ser 

analisado pela Ilustre Procuradoria de Justiça Cível, atuante perante o Egrégio Tribunal. 

 Assim, verificamos que o recurso apresentado obedeceu aos pressupostos objetivos e 

subjetivos, uma vez que, interposto pela parte que teve sucumbência total, no que concerne à 

matéria aqui tratada, bem como é tempestivo.  
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 Na peça recursal há qualificação das partes, conforme exigido pelo art. 514, I do CPC. 

 A recorrente é beneficiária da assistência judiciária, conforme se depreende às fls. 11 dos 

autos, desta feita não há necessidade de efetuar o preparo. 

 A Apelante apresentou suas razões devidamente fundamentadas, requerendo ainda a 

reforma da decisão de 1° grau, com a procedência total do pedido. 

 Regularmente intimidada a apresentar contrarrazões de Apelação, o Apelado não se 

manifestou no prazo cabível, conforme comprovam certidões de fls. 71-v. 

 Face ao exposto, entendemos pela admissibilidade do recurso, haja vista a inexistência de 

irregularidades quanto aos pressupostos processuais recursais de admissibilidade exigidos, 

opinando pelo recebimento da Apelação, salvo melhor juízo. 

  

 

             Feira de Santana/Ba, 15 de fevereiro de 2013. 
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Promotora de Justiça 
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