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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011786-97.2012.815.0011
RELATOR  : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
APELANTE  : Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não  

               Padronizados NPL1
ADVOGADO : Alexandre de Almeida, OAB-RS nº 43.621
APELADA : Severina Avila Costa
ORIGEM : Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
JUIZ  : Leonardo Sousa de Paiva Oliveira

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  MONITÓRIA.
EXTINÇÃO  POR  ABANDONO.  IRRESIGNAÇÃO.
HABILITAÇÃO  DA  CESSIONÁRIA  COMO
LITISCONSORTE  ASSISTENCIAL.
POSSIBILIDADE.  PEDIDO  DE  ALTERAÇÃO  DO
POLO  ATIVO.  AUSÊNCIA  DE  APRECIAÇÃO.
SOLICITAÇÃO  DE  INTIMAÇÃO  DE  ADVOGADO
ESPECÍFICO.  NÃO  ATENDIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.  RETORNO  DOS
AUTOS  AO  JUÍZO  A  QUO. PROVIMENTO DO
RECURSO. 

-   Como não houve apreciação  do  pedido  de
substituição processual do polo  ativo, cabe a
inclusão do Apelante  como assistente litisconsorcial
na Ação Monitória em tela, a fim de garantir o direito
ao recurso interposto.  

- A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça,  de  forma  pacífica,  nos  ensina  que  em
havendo designação prévia e expressa do advogado
que receberá as intimações,  o nome deste deverá
constar  das  publicações  posteriores  sob  pena  de
nulidade e cerceamento do direito de defesa, ainda
que existam outros patronos constituídos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER o Apelo, nos termos do voto do Relator e
da certidão de julgamento de fl. 181.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Fundo  de

Investimento  em  Direitos  Creditórios  Não  Padronizados  NPL1,  atacando

Sentença  de  fls.  149/149v.  que,  nos  autos  da  Ação  Monitória  movida  pelo

Banco Santander S/A em desfavor de Severina Avila Costa, julgou extinto o

feito por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

Nas razões de fls. 151/156, o Apelante, preliminarmente, pede

a  habilitação  como  assistente  litisconsorcial,  na  forma  dos  art.  109,  §2º

combinado  com  art.  119  do  NCPC,  ante  a  cessão  do  crédito.  No  mérito,

sustenta que não foram realizadas intimações exclusivas em nome do patrono

Alexandre de Almeida, OAB-RS nº 43.621, conforme pedido de fl. 60, salvo,

quando da intimação da Sentença.

Sem Contrarrazões.

A  Procuradoria de Justiça, às  fls.  171/175,  opinou  pelo  não

conhecimento do Apelo.

É o relatório.

VOTO 

Analisando o caderno processual, vê-se que se trata de Ação

Monitória ajuizada pelo Banco Santander S/A em face de Severina Avila Costa

Após tentativas frustradas de citação da demandada, o Fundo de Investimento

em  Direitos  Creditórios  Não  Padronizados  NPL1  peticionou,  requerendo  a

substituição  processual  do  polo  ativo,  considerando que firmou contrato  de

cessão de direitos com o Autor (fls. 60/97), inclusive, com pedido de intimação

exclusiva de advogado.

Contudo, o julgador de primeiro grau não apreciou tais pedidos,

culminando com a extinção do feito por abandono do Banco Santander S/A.
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Pois bem.

Cumpre referir que o §2º do artigo 109 do Código de

Processo Civil de 2015 reza que o cessionário poderá intervir no

processo como assistente litisconsorcial do cedente. 

De outro lado, não há nos autos razão plausível para ser

refutada a existência da aludida cessão de crédito, notadamente porque

comunicada espontaneamente pela instituição financeira envolvida, além

de ser crível fazer parte, o crédito em questão, do  “Termo de Cessão”

acostado.

Nessa senda, como não houve apreciação do pedido de

substituição processual do polo ativo, cabe a inclusão do Apelante como

assistente litisconsorcial na Ação Monitória em tela, a fim de garantir o

direito ao recurso interposto. 

Ademais,  o  Recorrente,  quando  pediu  a  substituição

processual,  à fl. 60, requereu, também,  que todas as intimações publicadas

no Diário da Justiça fossem feitas, exclusivamente, em nome  do  patrono

Alexandre de Almeida, OAB-RS nº 43.621.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, de

forma pacífica, nos ensina que em havendo designação prévia e expressa do

advogado que receberá as intimações, o nome deste deverá constar das

publicações posteriores sob pena de nulidade e cerceamento do direito de

defesa, ainda que existam outros patronos constituídos.

Nesse sentido, vejamos os seguintes arestos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL  -
AUTOS  DE  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  DIRIGIDO
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CONTRA  A  REJEIÇÃO  DO  PEDIDO  DE
RECONHECIMENTO  DE  NULIDADE  DE  ATOS
PROCESSUAIS,  EM  RAZÃO  DA  INTIMAÇÃO  DE
ADVOGADO DIVERSO DAQUELES EXPRESSAMENTE
INDICADOS  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DANDO
PROVIMENTO  AO  RECLAMO  DO
PARTICIPANTE/ASSISTIDO,  DECRETADA  A
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES
AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INSURGÊNCIA DA
ENTIDADE  DE  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  1.  Nulidade
dos  atos  processuais  posteriores  ao  julgamento  do
recurso  de  apelação,  em  razão  da  inobservância  de
pedido  expresso  de  intimação  de  procuradores
específicos.  1.1.  Havendo  requerimento  expresso  de
intimação exclusiva de advogado indicado pela parte,
restará  configurado  cerceamento  de  defesa  com  a
publicação da comunicação processual em nome de
qualquer  outro  causídico,  ainda  que  também
constituído  nos  autos. Caracterização  da  causa  de
nulidade  prevista  no  artigo  236,  §  1º,  do  CPC.
Precedentes da Corte Especial. 1.2. O vício existente na
regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa
do  ato  processual,  deve  ser  alegado  na  primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob
pena  de  preclusão  (artigo  245  do  CPC).  Precedentes.
Hipótese  em  que  constatada  a  oportuna  alegação  do
vício, bem como o prejuízo causado à parte (trânsito em
julgado da decisão que lhe foi desfavorável), afigurando-
se  imperiosa  a  proclamação  da  nulidade.  2.  Agravo
regimental desprovido. (AgRg no REsp 1416618/RS, Rel.
Ministro MARCO BUZZI,  QUARTA TURMA, julgado em
06/05/2014, DJe 13/05/2014)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. EXISTÊNCIA DE
SUBSTABELECIMENTO. PEDIDO EXPRESSO.
NULIDADE RECONHECIDA. 1. Os embargos de
declaração são cabíveis quando o provimento
jurisdicional padece de omissão, contradição ou
obscuridade, bem como quando há erro material a ser
sanado. 2. Havendo, na petição de recurso, pedido
expresso para que as intimações futuras sejam feitas
em nome de advogado substabelecido, é nula a
intimação expedida em nome de outro advogado
também constituído nos autos. 3. Embargos de
declaração acolhidos com efeitos infringentes. (EDcl no
REsp 1401198/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013,
DJe 14/11/2013)
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In casu, as intimações publicadas no Diário continuaram a ser

feita em nome do advogado do Banco Santander, como se vê às fls. 104, 145.

Portanto, sem a devida forma legal, caracterizando cerceamento de defesa.

Face ao exposto,  PROVEJO o Apelo, para,  DESCONSTITUIR

a Sentença e anular os atos praticados a partir da fl. 98, devendo os autos

serem  devolvidos  ao  Juízo  de  origem,  para  que  aprecie  o  pedido  de

substituição  do  polo  ativo  da  demanda,  observando-se  que  as  intimações

futuras devem ser realizadas em nome do causídico Alexandre de Almeida,

OAB-RS nº 43.621.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator,  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos, o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho da Costa lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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