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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.  RECEBIMENTO  DO
RECURSO COMO PETIÇÃO DE CHAMAMENTO
À  BOA  ORDEM   PROCESSUAL.  PAUTA  DE
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE VEICULAÇÃO DO
NOME DE ADVOGADO COM PEDIDO DEFERIDO
PARA  PUBLICAÇÃO  EXCLUSIVA.  RESULTADO
DESFAVORÁVEL  AO  EMBARGANTE.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  CONFIGURADO.
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  NULIDADE  DO
JULGAMENTO.  MEDIDA  QUE  SE  IMPÕE.
MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.
ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

- Muito embora haja o vislumbre da intempestividade dos
aclaratórios, foi pugnado pela embargante que, na hipótese
de não conhecimento do recurso, seja este recebido como
petição de chamamento à boa ordem diante da ausência de
intimação  dos  causídicos  com  pedido  deferido  de
publicação  exclusiva  em  seus  nomes,  para
comparecimento  à  sessão  de  julgamento  do  apelo
interposto pelo Município de João Pessoa.

-   Formulado pleito de publicação exclusiva em nome de
determinado  advogado,  a  sua  inobservância  resulta  na
nulidade do ato processual.

- “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico,
consideram-se  feitas  as  intimações  pela  publicação  dos
atos no órgão oficial.
(...)
§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as
comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome
dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará
nulidade.” (§5º, do art. 272, do NCP)
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- “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.” (STJ.  AgRg no REsp 1119797 /
DF. Relª Minª Assusete Magalhães. J. em 01/03/2016).

-  “É  firme  a  orientação  jurisprudencial  no  sentido  da
nulidade do julgamento efetivado sem que da publicação da
pauta constasse o nome do advogado da parte.” (STJ. AgRg
no  AgRg  no  AREsp  371316  /  SC.  Rel.  Min.  Humberto
Martins. J. em 19/11/2013).

- “Estando a parte representada por mais de um advogado,
em  princípio,  bastaria  que  a  intimação  se  realizasse  em
nome  de  apenas  um  deles  para  a  validade  dos  atos
processuais. Entretanto, se os procuradores substabelecidos
já  haviam requerido  inclusão  dos  seus  nomes  nas  futuras
publicações, para acompanhar o processo, inclusive visando
à  sustentação  oral,  ocorrendo  omissão  na  publicação  da
pauta,  é  nulo  o  julgamento  proferido,  por  vulneração  ao
disposto  no  art.  236,  §1º,  do  CPC,  e  aos  princípios  do
contraditório e da ampla defesa.” (TJPB. ED nº 0018741-
62.2010.815.2001. Rel. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz de
Direito convocado. J. em 07/02/2017). 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de  Justiça  da  Paraíba,  à unanimidade  de  votos,  ACOLHER  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos  por Maria  do Socorro
Furtado de Oliveira em face do Acórdão de fls. 348/352-verso, que negou provimento ao
reexame necessário e deu provimento parcial ao recurso apelatório manejado pelo Município
de João Pessoa, para minorar o valor fixado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda
Pública desta Comarca da Capital, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e
Materiais  c/c  Obrigação de  Fazer”,  reduzindo o montante  de R$50.000,00 (cinquenta  mil
reais), arbitrado a título de prejuízos extrapatrimoniais, para R$10.000,00 (dez mil reais).

Em  suas  alegações  (fls.  356/363),  o  embargante  apontou  que  seja
devolvido o prazo recursal em favor da ora recorrente, tendo em vista que este era comum
entre as partes e,  na respectiva contagem, o procurador da Edilidade fez carga dos autos,
impossibilitando a manifestação dos patronos da parte autora.
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Pugnou pela nulidade do julgamento da Apelação Cível, sob o argumento
de que os seus advogados, com pedido deferido de publicação exclusiva de seus nomes, não
foram intimados para a respectiva sessão, em total descompasso com o §5º, do art. 272, do
Código de Processo Civil de 2015.

Sustentou,  ainda,  que,  caso não haja o conhecimento dos aclaratórios,
que os mesmos sejam recebidos como petição de chamamento à boa ordem.

Ao  final,  pleiteou  a  revisão  do  quantum ressarcitório,  majorando  ou
mantendo a parte  dispositiva da sentença (fls.  309/312),  em sua totalidade,  bem assim os
honorários sucumbenciais recursais.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco que os requisitos de admissibilidade deste recurso
obedecerão as regras e entendimentos jurisprudenciais do Código de Processo Civil de 2015,
porquanto a irresignação foi interposta em face de decisum publicado após a vigência do novo
CPC.

Vejamos o que dispõe o Enunciado Administrativo  nº  03 do Superior
Tribunal de Justiça:

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (re-
lativos  a decisões  publicadas a partir  de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recur-
sal na forma do novo CPC.” (Enunciado Administrativo nº
03 do Superior Tribunal de Justiça).

Conforme se infere dos autos, a embargante foi intimada do Acórdão em
19.05.2017, dessa forma, o termo final para a interposição do declaratório foi em 26.05.2017. 

Porém, consoante se observa, o recurso somente foi protocolado em data
de 07.06.17, mediante se percebe do protocolo lançado às fls.356, fato que contraria o dispos-
to no Art. 1.023, do CPC/2015, que assim dispõe:

“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cin-
co) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro,
obscuridade,  contradição ou omissão, e não se sujeitam a
preparo.”  (grifei)

Ressalte-se, por oportuno, que na contagem dos prazos processuais, se-
gundo a sistemática do Novel Codex, será levado em conta apenas os dias úteis.

Portanto, sendo extemporânea, a insurgência não pode ser conhecida.
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Ocorre que, muito embora haja o vislumbre da intempestividade dos
aclaratórios, foi pugnado pela embargante que, na hipótese de não conhecimento do re-
curso, seja este recebido como petição de chamamento à boa ordem diante da ausência
de intimação dos causídicos (Bel. José Gomes da Veiga Pessoa Neto – OAB/PB 2.769 e
Belª. Maria Auxiliadora de Brito Veiga Pessoa Neto – OAB/PB 4.291) para compareci-
mento à sessão de julgamento do apelo interposto pelo Município de João Pessoa, tendo
aqueles pedido deferido de publicação exclusiva em seus nomes às fls. 215 e 216.

Diante do novo quadro fático trazido à cognição deste Julgador, há a pos-
sibilidade do chamamento do feito à boa ordem processual, para tornar sem efeito o acórdão
proferido em momento predecessor e proferir outro em seu lugar, ante o patente prejuízo oca-
sionado à ora recorrente, imputado, tão somente, por equívoco do Poder Judiciário.

O §5º, do art. 272, do novo Código de Processo Civil, leciona que:

“Art.  272.  Quando  não  realizadas  por  meio  eletrônico,
consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos
no órgão oficial.
(...)
§  5º  Constando  dos  autos  pedido  expresso  para  que  as
comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome
dos advogados indicados,  o seu desatendimento implicará
nulidade.” Grifei.

Portanto, uma vez formulado pleito de publicação exclusiva em nome de
determinado advogado, a sua inobservância resulta na nulidade do ato processual.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou, inclusive, o entendimento no
sentido de que, em havendo pluralidade de patronos constituídos, apresenta-se, de modo váli-
do, a intimação efetuada apenas em nome de um ou de alguns deles, quando não houver pe-
dido expresso para publicação exclusiva referente a advogados específicos.

Por oportuno, trago à baila julgados da referida Corte Superior quanto à
matéria em pauta:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.   INTIMAÇÃO.
REQUERIMENTO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NO
NOME DE DOIS DOS ADVOGADOS DA PARTE. INOBSERVÂN-
CIA. 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
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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 TUR-
MA, 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 BE-
NEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/10/2014.
II.  Agravo Regimental  improvido.  (AgRg no REsp 1119797/DF,
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, jul-
gado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016) (Grifei)

“RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  PENAL.  SUPOSTA
OFENSA  A  DISPOSITIVOS  CONSTITUCIONAIS.  VIA
INADEQUADA.  ART.  370,  §  1º,  DO  CPP.  PEDIDO  DE
INTIMAÇÃO  EXCLUSIVA.  FALTA  DE  OBSERVÂNCIA.
REITERAÇÃO  EM  GRAU  RECURSAL.  DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE
CONFIGURADA.   JULGADO   DA   APELAÇÃO   ANULADO.
DEMAIS TEMAS RECURSAIS PREJUDICADOS.
1.  A  via  especial não se presta à análise da alegação de ofensa a
dispositivo da Constituição da República.
2.  Se, quando da juntada do substabelecimento, houve expresso
pedido  de  intimação  exclusiva  em  nome  dos  advogados
substabelecidos, embora não fosse necessário que na intimação
constasse o nome de todos, ao menos o de um deles deveria ter
figurado na publicação que intimou os causídicos da sessão em
que foi julgada a apelação.
3.  Situação  concreta  em  que,  conforme afirmado pelo Tribunal
de origem,  na  intimação  não  constou  o nome de nenhum dos
advogados  substabelecidos,   mas   apenas   o   do  advogado
substabelecente, o que caracterizou nulidade, por cerceamento de
defesa,  sendo  irrelevante,  diante   do   pedido   de   intimação
exclusiva,  que  o  substabelecimento  tenha  sido  com  reserva  de
poderes.
4. Realizado o pedido de intimação exclusiva durante a tramitação
do processo  em primeiro grau, não há necessidade de que seja
reiterado ou  ratificado  quando  os  autos chegam ao Tribunal.
Além disso, no caso,  embora  o  processo estivesse em primeiro
grau, já havia sido interposta  a apelação quando houve o pedido
de intimação exclusiva, razão pela qual, mais ainda, deveria ter
sido observado.
5.   Anulado   o   julgamento  dos  embargos  de  declaração,
ficam  prejudicados  os  demais  temas  suscitados  no  recurso
especial.
6.  Recurso  especial  parcialmente  conhecido  e,  nessa  exten-
são, provido  para anular o julgamento da apelação e determinar
que outro seja proferido, com a devida intimação do recorrente.”
(STJ. REsp 1385536 / PE. Rel. Min. Sebatião Reis Júnior. J. em
26/04/2016). Grifei.

Em casos  recentíssimos, de cristalina similitude,  os Tribunais Pátrios
assim já decidiram:
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“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  PEDIDO DE DECRETA-
ÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE RE-
GULAR INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. REQUE-
RIMENTO  DE  INTIMAÇÃO  EXCLUSIVA.  AUSÊNCIA  DE
PUBLICAÇÃO  EM  NOME  DA  ADVOGADA  QUE  REQUE-
REU.  NULIDADE RECONHECIDA.  ACLARATÓRIOS  ACO-
LHIDOS. I Tendo em vista que a intimação não foi realizada em
nome da advogada que requereu expressamente a intimação ex-
clusiva, ocorre nulidade processual. II. A jurisprudência do STJ
é pacífica no sentido de que, havendo pedido expresso de exclusi-
vidade da intimação em nome de um dos causídicos, é inválida a
intimação se esta não for feita em nome do advogado que expres-
samente requereu. Aclaratórios acolhidos para devolver o prazo
recursal. EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  CONHECIDOS  E
ACOLHIDOS.” (TJBA; EDcl 0002138-12.2013.8.05.0052/50000;
Salvador; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Carmem Lucia Santos
Pinheiro; Julg. 11/07/2017; DJBA 17/07/2017; Pág. 497) – Grifos
nossos.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CONEXA COM AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO EXPRESSO DE INTI-
MAÇÃO EXCLUSIVA  EM NOME DE NOVO(S)  PROCURA-
DOR(ES) DO AUTOR. DESATENDIMENTO. NULIDADE DE
ATO(S) DO PROCESSO. Existindo requerimento expresso para
que  toda  e  qualquer  intimação  fosse  procedida  em  nome  de
novo(s)  procurador(ES)  constituído(s)  nos  autos,  sem ressalva
acerca da manutenção de poderes ao patrono anterior, a inobser-
vância ao pleiteado acarreta a nulidade da intimação bem como
dos ato(s) subseqüente(s). Precedentes desta corte, do STF e do
STJ.  Recurso  provido.”  (TJRS;  AI  0409701-85.2015.8.21.7000;
Canoas; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Miriam Andréa
da  Graça  Tondo  Fernandes;  Julg.  29/06/2017;  DJERS
10/07/2017) – Grifos nossos.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO PROCESSUAL.
PAUTA DE JULGAMENTO.  AUSÊNCIA DE VEICULAÇÃO
DO  NOME  DE  ADVOGADO  COM  PEDIDO  DEFERIDO
PARA PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. RESULTADO DESFAVO-
RÁ- VEL AO EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SU-
PERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DO JULGA-
MENTO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. Formula-
do pleito de publicação exclusiva em nome de determinado advo-
gado, a sua inobservância resulta na nulidade do ato processual.
“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, conside-
ram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão
oficial. (...) § 5º Constando dos autos pedido expresso para que as
comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos ad-
vogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. ”
(§5º, do art. 272, do NCP). “A jurisprudência desta Corte conso-
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lidou-se no sentido de que “havendo requerimento expresso de
publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro ad-
vogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração
ou  substabelecimento,  haja  vista  o  cerceamento  de  defesa.  ”
(STJ. AgRg no REsp 1119797 / DF. Relª Minª Assusete Maga-
lhães. J. Em 01/03/2016). “É firme a orientação jurisprudencial
no sentido da nulidade do julgamento efetivado sem que da pu-
blicação da  pauta  constasse  o  nome do advogado da  parte.  ”
(STJ. AgRg no AgRg no AREsp 371316 / SC. Rel. Min. Humber-
to Martins.  J.  Em 19/11/2013).  “Estando a parte representada
por mais de um advogado, em princípio, bastaria que a intimação
se realizasse em nome de apenas um deles para a validade dos
atos processuais. Entretanto, se os procuradores substabelecidos
já haviam requerido inclusão dos seus nomes nas futuras publi-
cações, para acompanhar o processo, inclusive visando à susten-
tação oral, ocorrendo omissão na publicação da pauta, é nulo o
julgamento proferido,  por  vulneração ao disposto no  art.  236,
§1º, do CPC, e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
” (TJPB. ED nº 0018741-62.2010.815.2001. Rel. Dr. Ricardo Vital
de  Almeida,  Juiz  de  Direito  convocado.  J.  Em  07/02/2017).
(TJPB; EDcl 0000874-54.2009.815.0461; Primeira Câmara Espe-
cializada Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB 15/05/2017;
Pág. 11).Grifei.

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  –  PROCESSUAL  CIVIL  –
PROTOCOLO DE INSTRUMENTO DE SUBSTABELECIMENTO
DE  PODERES  CONFERIDOS  AOS  NOVOS  PROCURADO-
RES –  PEDIDO DE QUE INTIMAÇÕES E PUBLICAÇÕES
FOSSEM  DIRIGIDAS  AOS NOVOS  ADVOGADOS  –  ERRO
JUDICIÁRIO  –  AUSÊNCIA  DE  CADASTRAMENTO  DOS
PROCURADORES DA PARTE RECORRENTE – FALTA DE
INTIMAÇÃO  DA  PAUTA  DE  JULGAMENTO  –  CERCEA-
MENTO DE DEFESA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA –
NULIDADE DO JULGAMENTO – ACOLHIMENTO.  - Estando
a parte representada por mais de um advogado, em princípio, bas-
taria que a intimação se realizasse em nome de apenas um deles
para a validade dos atos processuais. Entretanto, se os procurado-
res substabelecidos já haviam requerido inclusão dos seus nomes
nas futuras publicações, para acompanhar o processo, inclusive
visando à sustentação oral, ocorrendo omissão na publicação da
pauta, é nulo o julgamento proferido, por vulneração ao disposto
no art. 236, §1º, do CPC, e aos princípios do contraditório e da
ampla  defesa.”  (TJPB.  ED  nº  0018741-62.2010.815.2001.  Rel.
Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz de Direito convocado.  J. em
07/02/2017). Grifei.

Ademais,  a  referida  temática  foi  objeto  do  Informativo  de
Jurisprudência do STJ, de nº. 0491, cujo julgamento, abaixo descrito, foi proferido pela
Sexta Turma daquela Corte:
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“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
JULGAMENTO. NULIDADE. DEFENSOR CONSTITUÍDO.
INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO OBSERVÂNCIA. SUBSTA-
BELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. REITERA-
ÇÃO. DESNECESSIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. PRE-
JUÍZO PRESUMIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
havendo substabelecimento com reserva de poderes, é válida
a intimação de qualquer dos causídicos - substabelecente ou
substabelecido -, desde que não haja pedido expresso de in-
timação exclusiva.
2. Hipótese na qual havia pedido de intimação exclusiva de
um dos advogados constituídos pela paciente, o qual não foi
observado nem na intimação da pauta da sessão de julga-
mento da apelação, nem na publicação do acórdão proferi-
do.
3. O fato de ter sido apresentado substabelecimento com re-
serva de poderes não torna sem efeito o pedido de intima-
ção exclusiva anteriormente formulado pela defesa, já que
o advogado ao qual deveriam ser dirigidas as intimações
continua a atuar nos autos.
4. Não é exigível que, a cada substabelecimento apresenta-
do, seja renovado o pedido de intimação exclusiva, sob pena
de tornar sem efeito aquele anteriormente formulado.
5. O erro na intimação da defesa torna o ato inexistente,
constituindo nulidade absoluta, na qual o prejuízo é presu-
mido.
6.  Ordem concedida para anular o acórdão proferido na
Apelação Criminal n. 00937717.3/0-0000-000, bem como o
respectivo trânsito em julgado, devendo ser outro proferido,
com a correta intimação da defesa e observância da veda-
ção à reformatio in pejus indireta, devendo ainda ser sus-
pensos os atos de execução da pena.”
(HC 129.748/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 11/04/2012) –
Grifos nossos.

De acordo com os termos da irresignação em análise, requer a recorrente
a nulidade dos atos praticados em segundo grau, por cerceamento de defesa, uma vez que os
atos intimatórios, desde a publicação da pauta da sessão de julgamento, bem como do teor do
acórdão proferido, teriam sido feitos em nome da advogada, Belª. Anna Stephanie de Brito
Veiga Pessoa, sem observância do requerimento expresso dos advogados,  Bel. José Gomes
da Veiga Pessoa Neto e Belª. Maria Auxiliadora de Brito Veiga Pessoa Neto.

Após proceder a um exame perfunctório do encarte processual, observo
que o substabelecimento com reserva de poderes conferido à causídica intimada limita-se à
assinatura de petições e realização de carga em cartório (fl.  217).  O fato de ter  havido a
apresentação de tal documento não torna sem efeito o pedido de intimação exclusiva.
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Outrossim, em ocasião alguma do processo, foi solicitada a modificação
do nome dos advogados concernente às notificações vindouras.

Por derradeiro, depois de efetuada consulta no sítio deste Tribunal, no
campo destinado à busca dos Diários da Justiça Eletrônicos, observo que, de fato, a pauta de
julgamento, realizada pela assessoria da Primeira Câmara Especializada Cível, foi publicada
em data de 08 de maio do corrente ano, sendo a  intimação direcionada, apenas, de modo
equivocado, à pessoa da Belª. Anna Stephanie de Brito Veiga Pessoa – OAB/PB 14.970.

Tal conjuntura evidencia a impossibilidade de os advogados,  Bel. José
Gomes da Veiga Pessoa Neto – OAB/PB 2.769 e Belª.  Maria Auxiliadora de Brito Veiga
Pessoa  Neto  –  OAB/PB  4.291,  terem  obtido  ciência  da  data  da  sessão  designada  para
apreciação do apelo do ente  municipal,  que foi  provido parcialmente,  sem que lhes fosse
oportunizado o direito à sustentação oral, caracterizando, assim, prejuízo e cerceamento de
defesa.

Por essas razões, a nulidade do julgamento da apelação cível é medida
que se impõe, devendo ser publicada nova pauta, agora constando o nome do Bel. José Gomes
da Veiga Pessoa Neto – OAB/PB 2.769 e da Belª. Maria Auxiliadora de Brito Veiga Pessoa
Neto – OAB/PB 4.291, como advogados da apelada.

Diante do exposto, recebo os Embargos de Declaração como petição de
chamamento do feito à boa ordem processual, para declarar a nulidade do julgamento da
Apelação Cível de fls. 313/319, realizado no dia 16/05/2016 (fls. 347) e, consequentemen-
te, do acórdão de fls. 348/352-verso, restando prejudicada a análise das demais questões
veiculadas nos aclaratórios. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento,  além do relator,  Excelentíssimo Desembargador José Ricardo
Porto, o Excelentíssimo Doutor Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição ao
Exmo. Des. Leandro dos Santos), e o Excelentíssimo Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa
(Juiz convocado em substituição a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti).

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert
Douglas Targino, Procurador de Justiça.

 
Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível

“Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,
em João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

 
Des. José Ricardo Porto

RELATOR

J/16
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