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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO.  DETERMINAÇÃO  DE  EMENDA  À
EXORDIAL.  SUPOSTO  DESCUMPRIMENTO.
EXTINÇÃO,  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
CONSTATAÇÃO  DE  QUE  A  INTIMAÇÃO  DO
DESPACHO  QUE  DETERMINOU  A  EMENDA  FOI
DIRECIONADA A ADVOGADO DISTINTO DAQUELE
APONTADO  EM  PLEITO  DE  INTIMAÇÃO
EXCLUSIVA.  NULIDADE  DA  INTIMAÇÃO.
CASSAÇÃO DA SENTENÇA, COM RETORNO DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIMENTO DO
APELO. 

Segundo  orientação  proclamada  no  STJ,  "havendo
requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula
a intimação em nome de outro advogado, ainda que
conste  dos  autos  instrumento  de  procuração  ou
substabelecimento”1.

Nula  a  intimação,  não  há  que  se  falar  em
descumprimento do despacho de emenda à exordial,
pelo  que  deve  ser  cassada  a  sentença  prolatada
nesses termos.

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A,
buscando a reforma da sentença do Juízo de Direito da 4º Vara da Comarca de
1 STJ - AgRg no REsp 1119797/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016.



Sousa, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo apelante
em face de Edlandia Pereira dos Anjos, extinguiu o feito, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, I, c/c art. 284 do CPC de 1973, por não ter a
parte cumprido a determinação de emenda à exordial.

Nas razões de seu apelo (fls. 63/70), o autor/apelante aduz que
não há que se falar em descumprimento ao despacho de emenda à exordial,
pois a intimação do referido ato judicial é nula, na medida em que procedida
em nome de advogado distinto  daquele em nome do qual  se requereu,  na
inicial, que fossem, exclusivamente, direcionadas as intimações.  

Às fls.  112/113, a douta Procuradoria de Justiça absteve-se de
opinar,  por  considerar  ausentes  as  situações  ensejadores  de  intervenção
ministerial obrigatória.

É o relatório.
Decido.

Esclareço,  inicialmente,  que,  como a  sentença foi  publicada,  e
este  recurso  interposto,  antes  da  entrada  em vigor  do  novo  CPC (  Lei  nº
13.105/2015),  o  presente  julgamento  deverá  ser  norteado  pelo  Código  de
Processo Civil  anterior  (Lei  nº  5.869/1973),  levando em conta,  inclusive,  as
interpretações jurisprudenciais dadas, até então, conforme orientação emanada
do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  Enunciado  Administrativo  nº  2,
proclamado em sessão plenária realizada em 02 de março de 2016. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 02: Aos recursos interpostos
com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça. 

Feito esse registro, passo à análise do apelo.

O autor/apelante ajuizou a presente ação, pleiteando a busca e
apreensão do veículo financiado à promovida/apelada, que, segundo a inicial,
tornou-se inadimplente.  

À fl. 57, o magistrado a quo determinou a emenda à exordial, para
fins  de  correção  do  valor  da  causa  e  de  complementação  das  custas
processuais.

À fl. 59, foi certificado que, após a aludida intimação, o autor não
se pronunciou, razão pela qual o juiz  a quo  proferiu sentença, extinguindo o
feito sem resolução do mérito. 

Ocorre que, conforme sustentado pelo autor, no presente apelo, a
intimação do despacho que determinou a emenda exordial  é nula, pelo que
merece guarida a súplica recursal.



É  que,  na  petição  inicial,  o  autor/apelante  requereu,
expressamente, que todas as intimações fossem direcionadas, exclusivamente,
para o advogado Wilson Sales Belchior (fl. 06).

Da nota de foro de fl. 59, extrai-se que, apesar do aludido pedido,
a  intimação  do  despacho  de  emenda  à  exordial  foi  direcionada  a  outra
advogada do autor, a Dra. Larridja Araújo Cabral. 

De  acordo  com  os  precedentes  do  STJ,  quando  há  pedido
expresso de intimação exclusiva a determinado advogado, é nula a intimação
direcionada a outro causídico da parte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL.  CUMPRIMENTO  DE
SENTENÇA.   INTIMAÇÃO.  REQUERIMENTO  PARA
INTIMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NO NOME DE DOIS
DOS  ADVOGADOS  DA  PARTE.  INOBSERVÂNCIA.
NULIDADE.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  EM  SINTONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I.   A   jurisprudência  desta  Corte  consolidou-se  no
sentido  de  que  "havendo  requerimento  expresso  de
publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de
outro  advogado,  ainda  que  conste  dos  autos
instrumento de procuração ou substabelecimento,  haja
vista   o  cerceamento   de  defesa  (art.  236,  §  1º,  do
CPC)" (STJ, AgRg nos EDcl no  AREsp  314.781/RS,
Rel.   Ministro   RICARDO   VILLAS   BÔAS  CUEVA,
TERCEIRA  TURMA,  DJe  de  11/12/2015).  Nesse
sentido:  STJ,  AgRg  no  REsp  1.496.663/MS,   Rel.
Ministro  MAURO CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA
TURMA, DJe  de  28/08/2015;  STJ,  AgRg no REsp
1.382.719/MG,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2014; STJ, EDcl no
AREsp  571.034/ES,   Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  DJe  de  07/10/2014;
STJ,   AgRg  no  REsp  1.292.984/RJ,  Rel.  Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
06/10/2014.
II. Agravo Regimental improvido.2

Destarte,  sendo  nula  a  intimação  de  fl.  59,  não  há  como  se
considerar descumprido o despacho de emenda à exordial,  razão pela qual

2 STJ  -  AgRg  no  REsp  1119797/DF,  Rel.  Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016.



também não se sustenta a sentença que extinguiu o feito em razão do suposto
descumprimento. 

Em sendo assim, deve ser provido o recurso, para que, cassando-
se a  sentença vergastada,  retornem os autos  ao juízo  a quo,  para  regular
tramitação. 

Ressalte-se  que,  estando  o  recurso  em  consonância  com
jurisprudência  dominante  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  prescinde-se  da
remessa  do  recurso  ao  órgão  colegiado,  sendo  possível  o  julgamento
monocrático previsto no art. 557, §1º-A, do CPC de 1973, aplicável, repito, ao
presente  caso,  por  estar  em vigor  à  época da prolação  da  sentença  e  da
interposição do recurso.

Face ao exposto,  DOU PROVIMENTO  ao presente apelo, para,
cassando a sentença recorrida,  determinar  o  retorno dos autos ao juízo de
origem, para regular tramitação do feito, desta feita, observando-se o pleito de
intimação exclusiva constante à fl. 06.

P.I.

João Pessoa, 15 de junho de 2016.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
                                Relatora 

G/07


