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-  O  julgamento  antecipado  da  lide
caracteriza cerceamento de defesa quando
se  vislumbra  a ausência  de  intimação  da
parte  para  especificar  as  provas  que
pretenderia produzir.

-  Configurado o cerceamento de defesa da
parte ré, impõe-se a anulação da sentença
hostilizada,  com  o  retorno  dos  autos  à
instância originária para que se proceda  a
regular instrução probatória.

- Nos termos do art. 236, § 1º, do CPC, nas
intimações feitas por publicação em órgão
oficial, devem constar o nome das partes e
de seus advogados, sob pena de nulidade.

-  O art.  557,  §  1º-A,  do  CPC permite  ao
relator dar provimento ao recurso quando a



decisão  recorrida  estiver  em  manifesto
confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Reexame  necessário e
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SOUSA, em face da sentença
prolatada pela MM. Juíza de Direito da 5ª  Vara da Comarca de Sousa, que
julgou procedente o pleito exordial da ação de cobrança movida por  MARIA
GORETE TAVARES ESTRELA.

Perante a Vara do Trabalho da Comarca de
Sousa, a autora qualificada na exordial de fls. 02/03, ingressou com ação de
reclamação trabalhista em face da edilidade ré.

Em apertada síntese, aduziu a autora, ora
primeira  apelada,  que fora contratada em 2003 para  exercer  a  função de
agente comunitário de saúde, auferindo a remuneração de um salário-mínimo.
E, por trabalhar em ambiente insalubre, requereu o percentual previsto em lei,
bem como o FGTS, de todo o período não prescrito.

Documentos às fls. 04/13.

Regularmente  citado  para  audiência  una
(fl.14), o demandado ofereceu contestação (fls. 18/27). 

Fora  anexado  aos  autos,  fls.38/45,  laudo
técnico  pericial  de  insalubridade  da  função  de  agente  comunitário  do
Município de Sousa.

Em sentença exarada às fls. 50/56, a MM.
Juíza do Trabalho de primeiro grau julgou procedente em parte os pedidos
formulados na inicial.  Entrementes, em grau de recurso (fl.121),  o Tribunal
Regional  do  Trabalho  da  13ª  Região  anulou  a  decisão  proferida,
reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho e remetendo o caderno
processual para o processamento na Justiça Comum.

Distribuído  os  autos  para  5ª  Vara  da
Comarca de Sousa fora deferida a gratuidade processual  e determinada a
citação do Município (fl.130).

Contestação  apresentada  às  fls.  132/143,
requerendo, em síntese, a improcedência da ação.

Impugnação a contestação às fls. 166/168.



Intimação  realizada,  fl.169,  decorrido  o
prazo sem que houvesse manifestação da  parte  ré,  conforme certidão  de
fl.171.

Em sentença prolatada às fls.  172/179,  a
MM. Juíza “a quo” julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na
inicial.

Embargos  de  declaração  interposto  pela
demandante, fls.181/182.

Acolhimento  dos  embargos  e  modificação
da sentença, onde foi julgado totalmente procedentes os pleitos, fls. 183/185.

O Município interpôs recurso de apelação,
fls. 187/195, requerendo, em síntese, que seja acatada a preliminar de mérito,
tornando  nula  e  sem  efeito  a  notificação/intimação  às  fls.  170,  e
consequentemente todos os atos posteriores.

Devidamente  intimada  a  autora/recorrida,
fls.197, não apresentou contrarrazões. 

Instada  a  se  manifestar  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  proferiu  parecer  (fls.  203/207),  opinando  pelo
provimento  do  recurso,  sem  manifestações  de  mérito,  por  ausência  de
interesse público que torne necessária a intervenção Ministerial.

É o relatório. Decido.

“Ab  initio”,  cumpre  registrar  que  a  Lei
9.756/98  introduziu  no  sistema  processual  civil  brasileiro  o  dispositivo
constante no artigo 557, §1º que assim preceitua: 

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante do respectivo tribunal,  do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.” 

§  1o-A  Se  a  decisão  recorrida estiver em manifesto
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso” (grifei)

A  citada  norma  consagra  a  hipótese  de
imediato provimento ao recurso quando a decisão vergastada encontra-se em
manifesto  confronto com súmula ou entendimento dominante dos tribunais
superiores.

Assim,  é  autorizado,  em  casos



excepcionais,  aos relatores dos tribunais  civis  do país  dar provimento aos
recursos  diante  de  casos  onde  se  vislumbre  incompatibilidade  da  decisão
recorrida  com  súmula,  ou  com  entendimento  dominante  dos  Tribunais
Superiores. É a hipótese destes autos.

Verifica-se que a questão posta em debate
versa sobre a nulidade da intimação  publicada, às fls. 170, que não consta
nome do Procurador do Município de Sousa, implicando assim na nulidade de
todos os atos praticados posteriores, inclusive da sentença.

Compulsando os autos,  verifica-se que no
despacho às fls. 169 a MM. “a quo” determinou a intimação das partes para
que elas, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestassem sobre a possibilidade
de conciliação, bem como do interesse de produzir novas provas. Ocorre que,
na nota de foro publicada consta apenas o nome das partes e do advogado
do demandante.

Logo,  não  há  dúvida  de  que  a  falha
cartorária  acarretou  efetivo  prejuízo  à  demandada,  uma  vez  que  seu
Procurador não teve conhecimento da intimação e lhe foi cerceado a possível
produção de provas indispensáveis para solução da lide.

Nos termos do art. 236, § 1º, do CPC, nas
intimações feitas por publicação em órgão oficial, devem constar o nome das
partes e de seus advogados, sob pena de nulidade.

Nesse  sentido,  entendeu  o  Superior
Tribunal de Justiça, veja-se:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DIVERGÊNCIA  EM  RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA  DE  COTEJO  ANALÍTICO.
DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL  NÃO
COMPROVADA  NOS  TERMOS  DO  ART.  255  DO
RISTJ.  ART.  236,  §  1º  DO  CPC.  INTIMAÇÃO.
PROCURADOR  DO  ESTADO.  NECESSÁRIA  A
INDICAÇÃO  DO  NOME  DAS  PARTES  E  DOS
ADVOGADOS  SOB  PENA  DE  NULIDADE.
PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
II - Nos termos do art. 236, § 1º do Código de Processo
Civil, é indispensável, sob pena de nulidade, que conste
na publicação das intimações os nomes das partes e de
seus advogados, suficientes para a sua identificação. III
Os  Procuradores  são  advogados  legalmente  habilitados
para  prestar  assistência  profissional  ao  Estado,
defendendo-lhe os interesses. Assim, nas publicações de
suas  intimações  deve  constar  o  nome  do  Procurador
atuante no feito, não podendo ser dado tratamento diverso
apenas  pelo  fato  de  existir  um corpo de  Procuradores,
sendo inviável fazer distinção onde a legislação não o fez.
IV - Na hipótese dos autos, havendo a atuação de mais de
um Procurador e não existindo indicação prévia em nome



de  qual  deveria  ocorrer  a  intimação,  correta  seria  a
publicação  com o  nome  de  qualquer  dos  Procuradores
atuantes, e não da expressão "Procurador do Estado". V -
Embargos acolhidos. (EREsp 131.9131.900/RJ, Rel. Min.
GILSON DIPP, Corte Especial, DJ 6/12/2004, p. 182)

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC.  INOCORRÊNCIA.  INTIMAÇÃO.  AUSÊNCIA
DO NOME DO ADVOGADO. NULIDADE. CPC, ART.
245 DO CPC. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE. 
1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal
de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma
clara  e  suficiente  sobre  a  questão  posta  nos  autos.
Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a
um,  os  argumentos  trazidos  pela  parte,  desde  que  os
fundamentos  utilizados  tenham  sido  suficientes  para
embasar  a  decisão.  2.  É  nula  a  intimação  pelo  órgão
oficial  quando  da  publicação  não  consta  o  nome  do
advogado da parte (art. 236, § 1º, do CPC). Precedentes
da  Corte:  REsp  316.297/SP,  4ª  T.,  Rel.  Min.  Aldir
Passarinho Junior, DJ 19/08/2002; EDREsp 19225/MG,
4ª  T.,  Rel.  Min.  Sálvio  de  Figueiredo  Teixeira,  DJ
19/12/2002;  REsp 166.633/RS,  3ª  T.,  Rel.  Min.  Carlos
Alberto  Menezes  Direito,  DJ  04/10/99;  REsp
174.327/SE, 2ª T., Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 26/04/99;
REsp  82.822/PA,  3ª  T.,  Rel.  Min.  Ari  Pargendler,  DJ
14/02/2000.  3.  O  art.  245  do  CPC,  que  impõe  seja
alegada a nulidade dos atos na primeira oportunidade em
que couber à  parte falar  nos  autos,  não tem incidência
quanto  às  nulidades  decretáveis  de  ofício  pelo  juiz.
Precedentes do STJ: REsp 161.458/MG, 2ª T., Rel. Min.
Adhemar Maciel, DJ 20/10/1998; REsp 29.852/PR, 4ªT.,
Rel.  Min.  Fontes  de  Alencar,  DJ  17/06/1996.  4.
Impossibilidade  de  aplicação  ao  caso  do  princípio  da
instrumentalidade  das  formas,  pelo  qual  somente  a
inutilidade que  sacrifica  os  fins  de justiça  do processo
deve ser  declarada,  uma vez que a  intimação levada a
efeito não atingiu o seu objetivo, tendo havido prejuízo
para a recorrida, que ingressou com o pedido de vista dos
autos quando já havia ocorrido o trânsito em julgado do
decisum.5. Ausência de prequestionamento dos arts. 154
e  248  do  CPC.  6.  Recurso  especial  parcialmente
conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp 615.696/DF,
Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 29/11/2004, p.
246)

Por fim:

“DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  NULIDADE.
INTIMAÇÃO  INCORRETA DE  ATO  PROCESSUAL.
ARTIGO  236,  §  1º,  DO  CPC.  PROCESSO
NULIFICADO  DESDE  O  SUBSTABELECIMENTO
DO  CAUSÍDICO.  ‘É  indispensável,  sob  pena  de
nulidade, que da publicação constem os nomes das partes
e de seus advogados, suficientes para sua identificação.’



(Art.  236,  §  1º,  CPC).  Não havendo sido  observada  a
substituição  do  causídico,  por  substabelecimento  sem
reserva de poderes, com publicações em nome do antigo
causídico  da  parte,  impõe-se  a  nulificação  dos  atos
processuais  a  partir  da  intimação  incorreta.
Apelação Cível provida.” (20010610042739APC, Relator
ANGELO  PASSARELI,  5ª  Turma  Cível,  julgado  em
30/08/2006, DJ 09/11/2006 p. 153)

Assim,  configurada  a  nulidade  da
mencionada intimação, de acordo com o art. 236, §1º, do Código de Processo
Civil e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve o feito ser anulado
a partir  da publicação  da nota de foro (fls.170), com a restituição do prazo
para manifestação, em nova publicação.

Diante  desse  delineamento  jurídico,  nos
termos  do  art.  557,  §1-A,  do  CPC,  dou  PROVIMENTO  AO  REEXAME
NECESSÁRIO  E  À  APELAÇÃO,  para  declarar  a  nulidade  dos  atos
processuais  praticados  após  a  publicação  da  intimação  (fl.  170),  com
restituição do prazo para  manifestação de  conciliação ou de  produção de
provas.  Determina-se,  por  conseguinte,  o  retorno  dos  autos  à  instância
ordinária para seu regular prosseguimento.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 20 de fevereiro de 2015.

         Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
     Relator


