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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 
ACERCA DO  TEOR  DA SENTENÇA  E PARA FINS  DE 
APRESENTAÇÃO  DE  CONTRARRAZÕES  AO  APELO 
INTERPOSTO. PREJUÍZO PARA A PARTE AGRAVANTE. 
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 
DA AMPLA DEFESA.  REFORMA DA INTERLOCUTÓRIA 
COMBATIDA.  PROVIMENTO  DO  RECURSO 
INSTRUMENTAL. 

O  Código  de  Processo  Civil  dispõe  expressamente  a 
respeito da necessidade de intimação das partes sobre os 
atos processuais (arts. 234 e 238), principalmente para fins 
de contagem do prazo para interposição de recursos (arts. 
242 e 506).  Assim, embora a moderna ciência processual 
coloque em evidência o princípio da instrumentalidade e o 
da ausência de nulidade sem prejuízo  (pas de nullité sans 
grief), na hipótese, ele é evidente, pois a agravante, ante a 
ausência  de  sua  intimação,  se  viu  tolhida  do  direito  de 
recorrer  da  sentença que a  condenou ao pagamento  das 
taxas condominiais, bem como de apresentar contrarrazões 
ao apelo do autor/agravado, em clara afronta aos princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela 
recursal interposto por Michelle Maciel da Cunha, contra decisão exarada pelo Juízo de 



Direito, fls. 22, nos autos da Ação de Cobrança de Taxa Condominial aviada pelo
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 Condomínio Residencial Valle do Mirante, que considerou a petição interposta pela 

agravante, a qual reclamava de irregularidades na publicação da sentença, meramente 

protelatória, sob o argumento de que a intimação da decisão ocorreu corretamente, não 

havendo que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo. Ademais, não conheceu dos 

seus embargos, ante a intempestividade. 

Nas razões à irresignação, alega a recorrente a presença do  fumus boni  

iuris  e periculum in  mora,  ao  argumento  de  que  a  sentença de  fls.  238/240,  não  foi 

publicada, em evidente afronta ao contraditório e à ampla defesa, já que impedira de 

interpor eventual recurso. 

Aduz,  ainda,  que  a  intimação  para  contrarrazões  ao  apelo,  aviado  pelo 

agravado, também encontra-se irregular, porquanto publicada em nome dos advogados 

do apelante.

Ante o exposto, pugna pela concessão da tutela recursal, devolvendo-se os 

prazos processuais suprimidos. No mérito, requer o provimento da irresignação, com a 

confirmação da medida de urgência. 

Pedido de tutela antecipada recursal deferido, às fls. 105/107. 

Ausência de contrarrazões, conforme atesta a certidão de fls. 112. 

Informações prestadas pelo Juiz a quo, às fls. 103. 

A Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  114/116,  opinou  pelo  acolhimento  das 

alegações recursais.

É o breve relatório. 
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VOTO

Mantenho-me fiel  à posição esposada por ocasião da apreciação do 
pedido  liminar.  Por  isso,  permito-me  reproduzir  o  que  foi  afirmado  naquela 
oportunidade. 

“Segundo a exegese do art. 527, III, do Código de Processo Civil,  
o  relator  poderá,  desde  que  haja  requerimento  do  agravante,  
conceder efeito suspensivo ativo  ao  Agravo  de Instrumento, mas 
condiciona  o  deferimento  do  pedido  à  relevância   da 
fundamentação  (fumus boni juris) e à possibilidade de ocorrência  
de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora).

Em  um  juízo  de  cognição  sumária,  verifico  a  presença  dos 
pressupostos ao atendimento ao pleito recursal. Explico.

Analisando detidamente os autos, vê-se que, de fato, a sentença  
de fls. 59/61 (fls. 238/240 dos autos principais), a qual condenou a 
agravante ao pagamento das taxas condominiais em atraso, não  
foi publicada, em qualquer oportunidade, tanto que o juiz a quo,  
nas suas informações de fls. 103, apenas se referiu a publicação  
da sentença de fls. 69/71 (fls. 255/257 dos autos principais), que  
rejeitou os embargos opostos pelo autor, ora agravado. 

Assim, infiro que o prejuízo para a agravante está evidente, já que  
foi  condenada  e  não  teve  sequer  oportunidade  para  interpor  
eventual recurso, como os embargos de declaração. 

Do mesmo modo, vejo, ainda, que a publicação de fls. 92, que  
intimou  a  parte  para  contrarrazoar  a  apelação  foi  realizada  
irregularmente,  porquanto  publicada  em  nome  do  Condomínio  
Residencial Valle do Mirante, que na verdade é o apelante, e não  
o apelado. 

Segundo as disposições do Código de Processo Civil, “Intimação  
é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do  
processo,  para que faça ou deixe de fazer  alguma coisa.” (art.  
234).  Portanto,  os  prazos  recursais  começarão  a  correr  da  
intimação da parte, sendo indispensável, sob pena de nulidade,  
que  constem  na  publicação  o  nome  dos  litigantes  e  seus 
respectivos advogados. 

Vejamos:

Art. 236 - (...)

§ 1º - É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação 
constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes  
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para sua identificação.

Art.  240  -  Salvo  disposição  em  contrário,  os  prazos  para  as  
partes, para a Fazenda Pública e para o Ministério Público contar-
se-ão da intimação.

(…) 
Art.  242 -  O prazo para a interposição de recurso conta-se da  
data,  em  que  os  advogados  são  intimados  da  decisão,  da 
sentença ou do acórdão. 

Ante  o  exposto,  vê-se  que  o  Juízo  a  quo  não  atendeu  aos  
pressupostos legais no que diz respeito à intimação das decisões.

Ora,  a  sentença  de  fls.  59/61  (238/240  dos  autos  principais)  
sequer foi publicada. Quanto à intimação de fls. 92 (fls. 282 dos  
autos principais), esta foi efetivada de forma viciada, já que não  
consta o nome da parte e advogados que devem contrarrazoar o  
apelo, o que demonstra a evidente nulidade. 

Percebe-se,  portanto,  que  não  foram observados  os  princípios  
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com prejuízo  
para  a  agravante,  que  se viu  tolhida  do  direito  de  recorrer  da  
sentença que a condenou ao pagamento das taxas condominiais,  
bem  como  de  apresentar  contrarrazões  ao  apelo  do 
autor/agravado.

Neste sentido, segue o recente julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE 
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO 
JUIZ.  NÃO  ACOLHIMENTO.  INTIMAÇÃO.  INCIDÊNCIA  DE  
VÁRIOS ERROS DE GRAFIA NA PUBLICAÇAO DO AVISO DE  
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. O NOME DO ADVOGADO E A OAB 
DA PARTE RÉ, NOME DA PARTE AUTORA E NOME DA PARTE  
DEMANDADA  CONSTAM  GRAFADOS  INCORRETOS.  
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  AGRAVO  CONHECIDO  E 
PROVIDO.  1.  Para  que  o  relator  não  conheça  do  recurso  de  
agravo de instrumento por inobservância do art. 526 do CPC, é  
imprescindível que o agravado se manifeste a respeito, quando da  
apresentação  de  suas  contrarrazões,  caso  contrário,  estando 
preenchidos os demais  requisitos de admissibilidade,  o tribunal  
julgará o mérito do agravo. 2. Estabelece o artigo 247 do código  
de processo civil  que as citações e as intimações serão nulas,  
quando  feitas  sem  observância  das  prescrições  legais,  como 
ocorreu no caso em questão.  3.  É indispensável,  sob pena de  
nulidade, que da publicação do aviso de intimação da sentença  
constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes  
para sua identificação, posto que, a inobservância impede o curso  
normal dos prazos legais, por cerceamento de defesa. 4. No caso,  
viu-se  frustrada  a  intimação  através  do  diário  da  justiça,  em  
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decorrência da constatação de vários erros quando da publicação  
do aviso de intimação da sentença. Percebe-se, portanto, que não 
foram observados os princípios constitucionais do contraditório e  
da  ampla  defesa,  com  prejuízo  para  a  agravante,  que  se  viu  
tolhida do direito de recorrer da sentença. 5. Agravo conhecido e  
provido.  (TJPI;  AI  2014.0001.004371-0;  Quarta  Câmara  
Especializada Criminal; Rel. Des. Fernando Lopes e Silva Neto;  
DJPI 17/11/2014; Pág. 15)

Assim,  a  fumaça do bom direito  e o  periculum in mora estão  
evidentes, essenciais ao deferimento da medida de urgência. 

Com  essas  considerações,  DEFIRO  o  pedido  de  tutela  
antecipada  recursal,  para  devolver  os  prazos  recursais  à  
agravante,  determinando-se  que  o  juiz  a  quo  proceda  a  
intimação  da  sentença  de   fls.  59/61  (238/240  dos  autos 
principais), bem como nova intimação do despacho que abriu  
prazo para contrarrazões ao apelo, agora constando o nome  
da agravante/demandada e seus advogados.” (fls. 105 v/106).

Com essas considerações, apesar de não ser obrigatória a publicação do 

inteiro teor dos atos processuais na imprensa oficial, o mínimo de informação não pode 

ser dispensado, sob pena de violação do princípio da publicidade das decisões judiciais e 

do próprio contraditório, conforme já afirmado quando da apreciação da liminar. 

Nesse sentido, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:

No  que  diz  respeito  ao  conhecimento  pelas  partes  e  seus  
patronos, as garantias constitucionais da publicidade dos autos do  
processo  (Const.  ,  art.  5º,  inc.  LX;  art.  93,  inc.  IX)  constituem 
apoio  operacional  à  efetividade  do  contraditório,  dado  que  as  
reações das partes são condicionadas à ciência dos autos que 
lhes dizem respeito” (Instituições de Direito Processual Civil, v. I,  
2ª ed., São Paulo: Malheiros, 2002, p. 234).

O Código de Processo Civil dispõe expressamente sobre a necessidade de 

intimação das partes sobre os atos processuais (arts. 234 e 238), principalmente para fins 

de contagem do prazo para interposição de recursos (arts. 242 e 506). 

Embora a moderna ciência processual coloque em evidência o princípio da 

instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), na 

hipótese, ele é evidente, pois a recorrente não pode sequer embargar de uma sentença 
Desembargador José Ricardo Porto
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que lhe condenou ao pagamento das taxas condominiais,  tampouco contra-arrazoar o 

apelo interposto pela parte autora/agravada. 

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ e desta Corte não destoam:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  APELAÇÃO.  
TERCEIRO  PREJUDICADO  SENTENÇA.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO.  PUBLICAÇÃO.  INTIMAÇÃO  DA  SENTENÇA 
POSTERIOR.  INÍCIO  DO  PRAZO.  PUBLICIDADE.  CIÊNCIA 
INEQUÍVOCA.  NULIDADE.  PREJUÍZO.  TEMPESTIVIDADE.  
ARTS. 234; 238; 242; 247; 506, CAPUT, II, 508 DO CPC.
1.  Recurso  especial,  concluso  ao  Gabinete  em 28.11.2011,  no  
qual discute a tempestividade do recurso de apelação, haja vista  
que  a  publicação  da  decisão  dos  embargos  de  declaração  foi  
anterior à publicação da própria sentença. Ação de retificação de  
registro imobiliário proposta em 2005.
2. Na hipótese, a publicação da sentença somente ocorreu após a  
publicação da decisão proferida nos embargos de declaração.
3.  Não  se  pode  considerar  que  a  intimação  da  sentença  está  
implícita na publicação da decisão dos embargos; nem se pode  
presumir  que  a  parte  ou  seus  advogados  tomaram  ciência  
inequívoca da sentença independentemente da sua publicação.
4.  As  partes  não  podem  ser  prejudicadas  pela  inversão  
equivocada dos atos processuais, ocorrida sem sua participação.
5.  "A razoabilidade  deve  ser  aliada  do  Poder  Judiciário  nessa  
tarefa,  de forma que se alcance efetiva distribuição de Justiça.  
Não se deve, portanto, impor surpresas processuais, pois estas só  
prejudicam a parte que tem razão no mérito da disputa"  (Resp  
963.977/RS).
6. Embora a moderna ciência processual coloque em evidência o  
princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem 
prejuízo (pas de nullité sans grief),  na hipótese, ele é evidente,  
pois o recurso de apelação dos recorrentes não foi conhecido pelo  
Tribunal de origem.
7. Recurso especial provido.
(REsp 1303528/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 19/09/2013)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.  VALIDADE  DE  
NOTA  DE  FORO.  QUESTÃO  VENTILADA  NO  AGRAVO 
INTERNO  E  NÃO  APRECIADA  NA  DECISÃO  EMBARGADA. 
VÍCIO  CONFIGURADO.  NECESSIDADE  DE  MANIFESTAÇÃO.  
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. NOTA DE FORO. AUSÊNCIA DO 
NOME DO RÉU E DE SEU PROCURADOR. NULIDADE DO ATO.  
CPC,  ART.  236,  § 1º.  CARGA DOS AUTOS. TERMO INICIAL.  
PRIMEIRA  OPORTUNIDADE  PARA  FALAR  NOS  AUTOS.  
TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.  
EFEITOS  INFRINGENTES,  PARA  DAR  TRÂNSITO  À  
APELAÇÃO. Constatada a omissão quanto ao enfrentamento da  
validade da intimação da sentença, necessária a manifestação do  
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colegiado sobre o tema, a fim de integrar a decisão recorrida. Nos  
termos  do  §  1º,  do  art.  236,  do  código  de  processo  civil,  é  
indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem 
os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua  
identificação. Comprovado o vício na nota de foro que intimou as  
partes  da  sentença,  com  a  omissão  do  nome  do  estado  da  
Paraíba e do seu procurador, assiste razão ao recorrente quando  
afirma que a intimação se deu na primeira oportunidade em que  
teve  acesso  aos  autos,  quando  fez  carga  do  processo.  
Tempestividade  demonstrada.  Acolhimento  dos  embargos  com 
efeitos infringentes, para permitir o trânsito ao recurso na corte.  
(TJPB;  EDcl  0002799-52.2009.815.0181;  Quarta  Câmara  
Especializada Cível; Rel. Des. Miguel de Britto Lyra Filho; DJPB 
09/12/2014; Pág. 17) 

Ante o exposto, provejo o presente agravo de instrumento,  para devolver 
os  prazos  recursais  à  agravante,  determinando-se  que  o  juiz  a  quo proceda  à 
intimação da sentença de  fls. 59/61 (238/240 dos autos principais), bem como nova 
intimação  do  despacho  que  abriu  prazo  para  contrarrazões  ao  apelo,  agora 
constando o nome da agravante/demandada e seus advogados. 

É como voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Leandro dos Santos. 
Participaram do  julgamento,  além deste  relator  (com jurisdição  limitada),  o  Exmº.  Dr. 
Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria de  
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti) e o Exmo. Des. Leandro dos Santos.

Presente  à  sessão  Dr.  Amadeu  Lopes  Ferreira,  Promotor  de  Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 07 de abril de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
  RELATOR    
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