
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
REMESSA NECESSÁRIA N. 0022833-73.2009.815.0011
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
RECORRENTE: Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Campina Grande
RECORRIDO: Poligran – Polimentos de Granitos do Brasil (Adv. Thélio Farias – OAB/PB
9.162)
INTERESSADO: Estado  da  Paraíba,  representado  por  seu  Procurador  Geral,  Gilberto

Carneiro da Gama

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
PEDIDO  DE  ALTERAÇÃO  EM  DADOS  CADASTRAIS.
DEMORA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMPRESA QUE
TEVE  SUA  SEDE  ALIENADA  EM  OUTRO  PROCESSO
JUDICIAL.  NECESSIDADE  DE  MUDANÇA  DE  ENDEREÇO.
DEMORA  DE  MANIFESTAÇÃO  ADMINISTRATIVA.
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART.  7º,  II,  DA LEI  Nº
12.016/2009. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA DEMANDA AO ENTE
PÚBLICO  A  QUE  ESTÁ  VINCULADA  A  AUTORIDADE
COATORA.  INFRAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DO  DEVIDO
PROCESSO  LEGAL  E  DO  CONTRADITÓRIO.  NULIDADE
ABSOLUTA, A PARTIR DO ATO VICIADO. PROVIMENTO DO
RECURSO.

“A  falta  de  cientificação  da  pessoa  jurídica  interessada  no  fato
imputado  de  ilegal  caracteriza  evidente  prejuízo  à  defesa  da
instituição,  sendo  causa  de  nulidade  processual,  acarrretando  a
desconstituição do �decisum”�. (TJPR - 7ª C.Cível - RN - 1589268-3 -
Guarapuava - Rel.: Luiz Antônio Barry - Unânime - - J. 14.02.2017).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por
unanimidade,  dar  provimento  à  remessa  necessária,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando a decisão a certidão de fl. 120.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança



nos autos do writ impetrado por  Poligran – Polimentos de Granitos do Brasil contra ato
supostamente  abusivo  praticado  pelo  Diretor  da  Recebedoria  de  Rendas  de  Campina
Grande.

Na  decisão,  o  magistrado  ressaltou  que  a  empresa  impetrante
demonstrou  a  necessidade  de  alteração  de  endereço,  eis  que  sua  sede  foi  objeto  de
alienação  judicial,  bem  assim  apontou  a  ausência  de  motivos  para  que  a  autoridade
impetrada  tenha  demorado  tanto  para  conceder  a  autorização  para  a  mudança  de
endereço fiscal.  Ao  final,  confirmou a  liminar,  concedendo a  segurança  para  deferir  a
pretensão deduzida na inicial.

Não tendo havido recurso contra a sentença, os autos subiram a esta
instância jurisdicional por força, exclusivamente, da remessa necessária. 

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. 

VOTO

Compulsando-se os autos e analisando-se a casuística em deslinde,
faz-se necessário adiantar que a remessa merece provimento, porquanto o processo padece
de nulidade insanável.

In casu, o autor impetrou a ordem mandamental aduzindo que como
sua sede foi alienada em processo judicial, precisava alterar seu endereço fiscal e outros
dados cadastrais. Partindo dessa premissa, protocolou pedido de autorização para tanto,
tendo a  autoridade coatora,  todavia,  se  omitido quanto  à  pretensão,  o  que motivou a
impetração do remédio constitucional.

Ocorre que, embora exista expressa determinação legal de ciência da
pessoa  jurídica  vinculada  à  autoridade  coatora  (art.  7º,  II),  a  fim de  que  esta  passe  a
intervir na lide, acaso deseje, observa-se que tal formalidade não foi observada nos autos,
eis  que  apenas  a  autoridade  coatora  foi  notificada,  implicando,  para  além  da
desobediência ao rito da lei do mandado de segurança, infração aos princípios do devido
processo legal e do contraditório (CF, art. 5º, LIV e LV).

A necessidade de cientificação da pessoa jurídica se justifica pelo fato
de ser ela quem vai suportar os ônus de eventual concessão da ordem, de maneira que a
ausência  de  oportunidade  para  ingressar  nos  autos  provoca  a  nulidade  absoluta  do
processo. Neste particular, confiram-se os julgados:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO  -  AÇÃO
RESCISÓRIA  FUNDADA  EM  VIOLAÇÃO  A  LITERAL
DISPOSIÇÃO  DE  LEI  (CPC,  ART.  485,  V)-  ERROR  IN
PROCEDENDO - CABIMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -



AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DA  PESSOA  JURÍDICA  DE
DIREITO  PÚBLICO  INTERESSADA  -  NULIDADE  -  AÇÃO
RESCISÓRIA PROCEDENTE.  1.  É  cabível  Ação  Rescisória  com
fundamento no art. 485, V, do CPC, tanto por error in procedendo
quanto  por  error  in  judicando.  2.  Em  mandado  de  segurança  é
necessária a intimação da pessoa jurídica de direito público à qual
vinculada a autoridade dita coatora (art. 3º, da Lei nº 4.348/64 e art.
7º,  II,  da  Lei  nº  12.016/2009).  Nulidade  reconhecida.  3.  Ação
Rescisória  julgada  procedente,  determinando-se  o  retorno  dos
autos  ao  Tribunal  de  origem  para  processamento  do  recurso
ordinário em mandado de segurança”. (STJ - AR 3976 GO – Rel.
Min. Moura Ribeiro – S3 – j. 11/06/2014 - DJe 17/06/2014)

“Não  tendo  sido  notificada  a  autoridade  coatora  e  tampouco
intimado o órgão incumbido da representação judicial da pessoa
jurídica  a  que  está  vinculada  a  autoridade  impetrada,
cientificando-os do ajuizamento da ação mandamental, impõe-se a
decretação  da  nulidade  do  processo  desde  o  momento  em  que
deveria ter sido efetivada, a teor dos 7º, I e II da Lei 12.016/09. 2 -
Cassar a sentença”. (TJ-MG - AC: 10518140076093001 MG , Relator:
Rogério  Coutinho,  Data  de  Julgamento:  28/05/2015,  Câmaras
Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2015) 

“PROCESSUAL  CIVIL.  REEXAME  NECESSÁRIO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  AUSÊNCIA  DE
CIENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL
DA  PESSOA  JURÍDICA  DE  DIREITO  PÚBLICO  INTERNO  À
QUAL  É  VINCULADA  A  AUTORIDADE  COATORA.
NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O
mandado  de  segurança  foi  impetrado  contra  ato  tido  por  ilegal
praticado  pela  Secretária  de  Educação,  Cultura  e  Desporto  do
Município  de  Cedro,  a  qual  foi  devidamente  notificada  para
prestar informações.
2.  Ocorre  que  o  Município  de  Cedro  não  foi  cientificado  do
ajuizamento  do  writ,  tampouco  da  sentença  concessiva  da
segurança, em flagrante violação aos arts. 7º, II, e 13, caput, da Lei
nº  12.016/2009.  3.  Configurada  a  nulidade  absoluta  por
contrariedade  aos  princípios  constitucionais  do  devido  processo
legal,  da ampla defesa e do contraditório.  4.  Vício que constitui
matéria de ordem pública, podendo ser conhecido de ofício e em
qualquer  grau  de  jurisdição.  5.  Anulação,  ex  officio,  do
procedimento desde a concessão da medida liminar, exclusive, até a
prolação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de primeiro
grau para que promova o regular andamento do feito. ACÓRDÃO:



Acordam os integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de
Justiça  do  Estado  do  Ceará,  por  uma  de  suas  Turmas,
unanimemente, em declarar, de ofício, a nulidade de todos os atos
processuais, desde a concessão da medida liminar, exclusive, até o
proferimento da sentença, devendo os autos retornarem ao juízo de
primeiro grau para que imprima regular tramitação ao mandamus,
nos  termos  do  voto  do  Relator”.  (TJCE  -  REEX
00038446320108060066 CE – Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite –
2ª C. Cível – DJE 24/02/2016)

O  art.  7.º,  inc.  II,  da  novel  Lei  do  Mandado  de  Segurança  (n.
12.016/09) passou a exigir, além da notificação da (s) autoridade (s)
impetrada  (s),  a  cientificação  da  pessoa  jurídica  interessada,
oportunizando-se-lhe também a defesa do ato impugnado. Tendo
ela  inexistido  no  caso  dos  autos,  resta  patenteado  o  prejuízo
sofrido, no caso, pelo Estado de Santa Catarina, razão pela qual se
faz imperioso reconhecê-la e proclamar a nulidade do feito, a partir
da decisão concessiva da liminar, exclusive, devendo-se promover
dita cientificação com o envio de cópia da inicial do mandamus e
do reportado provimento liminar. 

REEXAME  NECESSÁRIO  -  MANDADO  DE  SEGURANÇA  -
MATRÍCULA EM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ART. 7º,
I E II DA LEI 12.016/09 - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO
AGENTE  COATOR  E  DE  CIÊNCIA  AO  ÓRGÃO  DE
REPRESENTAÇÃO  JUDICIAL  -  AUSÊNCIA  DE
CIENTIFICAÇÃO  DA  PESSOA  JURÍDICA  INTERESSADA  -
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  -  PREJUÍZO  PROCESSUAL  -
DESCUMPRIMENTO  DE  NORMA  PROCESSUAL  ESPECIAL  -
SENTENÇA  ANULADA  EM  SEDE  DE  REEXAME
NECESSÁRIO.1.  A  falta  de  cientificação  da  pessoa  jurídica
interessada  no  fato  imputado  de  ilegal  caracteriza  evidente
prejuízo  à  defesa  da  instituição,  sendo  causa  de  nulidade
processual, acarrretando a desconstituição do �decisum�. 2. O art. 7º,
inc. II, da novel Lei do Mandado de Segurança (n.12.016/09) passou
a exigir, além da notificação da (s) autoridade (s) impetrada (s), a
cientificação da pessoa jurídica interessada, oportunizando-se-lhe
também a defesa do ato impugnado. Tendo ela inexistido no caso
dos  autos,  resta  patenteado  o  prejuízo  sofrido,  no  caso,  pelo
Município  de  Paranavaí,  razão  pela  qual  se  faz  imperioso
reconhecê-la e proclamar a nulidade do feito, a partir da decisão
concessiva  da  liminar,  exclusive,  devendo-se  promover  dita
cientificação com o envio de cópia da inicial do mandamus e do
reportado provimento liminar. 3. "[...] a pessoa jurídica interessada



(que o coator integra ou à qual se ache vinculado) é litisconsorte
necessário, não se identificando com o impetrado, mas sofrendo os
efeitos da sentença que vier a ser proferida. O não chamamento do
litisconsorte passivo necessário nos autos acarreta a nulidade do
julgamento,  e  essa  nulidade pode ser  arguida  e  reconhecida  até
mesmo em recurso extraordinário" [...] (Gilmar Ferreira Mendes in
"Mandado de Segurança e Ações Constitucionais". Malheiros: São
Paulo, 2010, p. 79). (TJPR - 7ª C.Cível - RN - 1589268-3 - Guarapuava
- Rel.: Luiz Antônio Barry - Unânime - - J. 14.02.2017).

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE
SEGURANÇA  -  NULIDADE  DE  ATO  ADMINISTRATIVO  -
LITISCONSÓRCIO  PASSIVO  NECESSÁRIO  -  ARTIGO  47  DO
CPC - INOBSERVÂNCIA DO ART. 7º, INC. II DA LEI Nº 12.016/09.
NULIDADE.

“Nítida é a necessidade de intimação do consumidor beneficiado
com  o  ato  emanado  pela  autoridade  coatora,  quando  verificado
que, se confirmada a sentença, aquele poderá sofrer os efeitos da
condenação,  conforme  artigo  47  do  CPC.  A  ausência  de
cientificação da pessoa jurídica interessada configura desrespeito
ao rito processual estabelecido pelo art. 7º, inc. II, da Lei Federal nº
12.016/09,  ensejando  a  nulidade  do  processo”.  (TJMG  -  AC
10394110088793001 MG – Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes – 4ª C.
Cível – j. 02/07/2015 – DJ 08/07/2015)

Não  fosse  isso  suficiente,  uma  segunda  nulidade,  agora  após  a
sentença, também macula o feito. É que a intimação da sentença foi dirigida à autoridade
coatora, não havendo menção ao Estado da Paraíba na nota de foro, deixando de intimar o
ente público respectivo.

No contexto posto, há evidente nulidade do processo, reclamando
que o magistrado dê ciência ao Estado da Paraíba acerca do writ impetrado, com posterior
seguimento do trâmite processual, inclusive observando a necessidade de intimação do
referido ente da sentença, seja ela concessiva ou não da segurança.

Expostas estas considerações, dou provimento ao recurso oficial para
anular o processo, nos moldes acima indicados, preservando, todavia, a liminar deferida,
que  poderá  ser  objeto  de  recurso  acaso  o  Estado  da  Paraíba,  após  cientificado,  assim
entender. É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  dar  provimento  à  remessa
necessária, nos termos do voto do relator.



Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo.
Dr.  Gustavo  Leite  Urquiza,  Juiz  de  Direito  Convocado,  com  jurisdição  plena  para
substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, e o Exmo. Des. Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 09 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


