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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL. REEXAME
NECESSÁRIO  NULIDADE.  INSS.  AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR
FEDERAL  DA  SENTENÇA.  QUESTÃO  DE
ORDEM ACOLHIDA. REEXAME NECESSÁRIO
PREJUDICADO.

A ausência de intimação pessoal do Procurador
Federal  do INSS sobre a sentença,  ainda que
submetida  ao  reexame  necessário,  acarreta
nulidade processual,  eis  que viola o direito  de
defesa da autarquia.

VISTOS, ETC.

Trata-se  de  Reexame  Necessário  de  sentença  (fls.
130/133) que julgou parcialmente procedente ação para concessão de
benefício  previdenciário  ajuizada  por  IRANILDO  RIBEIRO  DE  LIMA
contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

O juízo sentenciante somente entendeu comprovados os
requisitos autorizadores para a concessão de “auxílio-acidente”, ante a
incapacidade parcial para o trabalho.

Não houve oferta de recurso voluntário (fls. 121).

Os autos subiram para reexame necessário.
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Decisão monocrática  às fls.  142/145,  dando provimento
parcial  à  remessa  necessária,  no  sentido  de  reformar  a  sentença  na
parte referente à correção monetária.

O  promovente  apresentou  petição  às  fls.  147/147v,
informando que interpôs recurso apelatório, contudo até a presente data
não havia sido juntado aos autos, apresentando cópia da apelação às fls.
147/152.

É o relatório.

DECIDO

Da nulidade processual 

Alega o INSS a ausência  de intimação da Procuradoria
Federal sobre a sentença de fls.130/133, o que enseja nulidade do feito,
por violação ao direito de defesa.

Analisando detidamente os autos, verifico assistir razão ao
INSS, vez que a sentença recorrida foi publicada no Diário da Justiça,
para fim de intimação das partes (fls. 135), não tendo havido, contudo, a
intimação pessoal do procurador da autarquia.

O  art.  17,  da  Lei  10.9107/04,  dispõe  sobre  a
obrigatoriedade de intimação pessoal  dos integrantes das carreiras de
Procurador Federal, como é o caso do procurador do INSS, "verbis":

"Art. 17. Nos processos em que atuem em razão
das atribuições  de  seus cargos,  os  ocupantes
dos cargos das carreiras de Procurador Federal
e  de  Procurador  do  Banco  Central  do  Brasil
serão intimados e notificados pessoalmente."

O Superior Tribunal de Justiça já elucidou que a autarquia
previdenciária  só  pode  ser  considerar  efetivamente  intimada  quando
pessoalmente cientificado um de seus representantes:

"PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL
NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.  CONTAGEM
DO PRAZO RECURSAL. DATA DA JUNTADA
AOS  AUTOS  DO  MANDADO  CUMPRIDO.
ENTENDIMENTO  FIRMADO  POR  ESTA
CORTE  SUPERIOR.  DECISÃO  QUE  NÃO
CONHECEU  DOS  ACLARATÓRIOS
RECONSIDERADA.  AUSÊNCIA  DE
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CONTRADIÇÃO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  REJEITADOS.  1.  Esta  Corte
Superior consolidou posicionamento no sentido
de que o prazo recursal  começa a fluir para a
União  a  partir  da  juntada  do  mandado  de
intimação pessoal,  devidamente  cumprido,  aos
autos, estendendo-se tal  prerrogativa ao INSS,
por  ser  órgão da União.  (...)"  (STJ,  AgRg nos
EDcl nos EREsp nº 319.831/SP, rel. Min. Hélio
Quaglia Barbosa, j. em 28.9.2005, DJ 5.10.2005,
p. 160).

Com efeito, não há qualquer dúvida quanto à prerrogativa
de intimação pessoal do Procurador Federal responsável por defender os
interesses  do  INSS,  prerrogativa  esta  que,  sendo  descumprida,  gera
nulidade processual, sendo evidente que o instituto previdenciário teve
obstado seu direito a apresentar recurso voluntário, em virtude da falta
de  intimação  pessoal  da  sentença,  que  acarretou,  portanto,  dano  à
defesa de seus interesses.

Nesse sentido:

"AÇÃO  ORDINÁRIA  -  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO  -  INSS  -  NULIDADE
PROCESSUAL  -  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO
PESSOAL  -  PROCURADOR  FEDERAL  -
PRERROGATIVA  LEGAL  -  ATOS  NULOS  -
PRELIMINAR A QUE SE ACOLHE. A ausência
de  intimação  pessoal  do  procurador  federal
ofende  o  disposto  na  Lei  10.910,  de  2004,  e
representa nulidade processual, dando ensejo à
repetição  dos  atos  para  garantia  do  devido
processo legal." (TJ-MG; APELAÇÃO CÍVEL Nº
1.0024.09.679164-5/001  -  REL.  DES.
MARCELO RODRIGUES - 11ª CÂMARA CÍVEL
- PUB. 19.07.2013 - g.n.)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  -
PROCURADOR  FEDERAL  -  INTIMAÇÃO
PESSOAL - NECESSIDADE - CERCEAMENTO
DE DEFESA CARACTERIZADO - PROCESSO
PARCIALMENTE  ANULADO  -  SENTENÇA
CASSADA. - Os Procuradores Federais devem
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ser  pessoalmente  intimados  de  todos  os  atos
processuais,  nos  termos  do  art.  17  da  Lei  nº
10.910/04. - A ausência de intimação pessoal do
Procurador Federal caracteriza cerceamento de
defesa,  e  acarreta  a  anulação  do  processo  a
partir  dos atos praticados sem observância  da
formalidade legal. - É inquestionável o prejuízo
da parte não intimada para se manifestar sobre
prova  pericial.  SEGUNDO  RECURSO
PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PRIMEIRO
RECURSO PREJUDICADO." (AP CÍVEL/REEX
NECESSÁRIO  Nº  1.0707.10.007742-9/001  -
REL. DES. GUTEMBERG DA MOTA E SILVA -
10ª CÂMARA CÍVEL - PUB. 09.11.2012 - g.n.)

Assim sendo,  ACOLHO A QUESTÃO DE ORDEM, para
reconhecer a nulidade do processo e anular a decisão monocrática de
fls.  142/145,  determinando  que  o  Magistrado  “a  quo”  promova  a
intimação  pessoal  do  procurador  do  INSS,  sobre  a  sentença  de  fls.
130/133, reabrindo-se o prazo para interposição de recurso, bem como
seja juntado o recurso apelatório indicado pelo autor às fls. 148/152. Ante
esse resultado,  JULGO PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do art. 932, III, do CPC/15.

P. I.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2016.

Juiz Ricardo Vital de Almeida 

             RELATOR
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