
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018790-40.2009.815.2001.
Origem : 9ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante     : Hamilton Wagner de Carvalho.
Defensora : Vera Lúcia F. Marques Carreiro (OAB/PB nº 2.263).
Apelado : Banco do Brasil S/A.
Advogado : Rafael Sganzerla Durand (OAB/PB nº 211.648-A).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  POR
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOBSERVÂNCIA
DA  PRERROGATIVA  INSTITUCIONAL  DE
INTIMAÇÃO  PESSOAL DOS  MEMBROS  DA
DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO.
NULIDADE  RECONHECIDA.  PRECEDENTES
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
PROVIMENTO DO APELO.

-  “Nos  termos  da  jurisprudência  desta  Corte
Superior,  constitui  prerrogativa  da  Defensoria
Pública, ou de quem lhe faça as vezes, a intimação
pessoal para todos os atos do processo, sob pena de
nulidade”  (STJ  -  HC:  272248  SP 2013/0192338-5,
Relator:  Ministra  Regina  Helena  Costa,  Quinta
Turma, Data de Publicação: DJe 28/10/2013).

-   Não tendo  o  Defensor  Público  sido intimado
pessoalmente  para  falar  nos  autos  durante  todo  o
trâmite processual, nítido o prejuízo processual, sendo
imperioso,  para  a  boa  prestação  jurisdicional,  o
reconhecimento  da  nulidade  dos  atos  processuais
desde  a  intimação  para  apresentação  de  réplica
impugnatória.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.



Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Hamilton Wagner
de Carvalho, desafiando sentença proferida pelo Juízo da  9ª Vara  Cível da
Comarca  da  Capital,  nos  autos da  Ação de Cobrança ajuizada em face do
Banco do Brasil S/A.

Narra a inicial que  o autor mantinha conta poupança junto ao
Banco do Nordeste S/A, agência 0028, contudo a instituição financeira deixou
de efetuar os rendimentos de capital com base no Plano Verão, razão pela qual
ajuizou a presente demanda, objetivando a cobrança de taos valores com as
devidas atualizações.

Devidamente  citada,  a  parte  promovida  apresentou  peça
contestatória  (fls.  15/19),  alegando,  preliminarmente,  a  sua  ilegitimidade
passiva, tendo em vista que o autor mantinha conta poupança junto ao Banco
do Nordeste S/a, conforme afirmado e comprovado na inicial. Meritoriamente,
defende  a  inexistência  de  conta  perante  a  instituição  financeira/promovida
durante o período dos expurgos inflacionários, conforme consulta realizada no
sistema interno com base no CPF do autor. 

Em seguida, destaca a prescrição do Plano Bresser em 2007 e
do Plano Verão em 2009. Enfatiza ter agido dentro da legalidade, devendo o
pedido ser julgado improcedente.

Foi  procedida  a  intimação  do  autor  por  nota  de  foro  para
apresentação de réplica impugnatória (fls. 22v), mas não houve manifestação
(fls. 23).

Os litigantes foram intimados para especificação de provas, mas
deixaram transcorre o prazo in albis (fls. 25).

Audiência  de  conciliação  realizada,  mas  a  transação  restou
impossibilitada pela ausência da parte autora e de seu patrono, oportunidade
na qual o magistrado determinou a conclusão os autos para sentença, ante a
suficiência da prova documental acostada aos autos (fls. 32).

Fazenda a entrega da prestação jurisdicional, o juiz de primeiro
grau extinguiu o processo sem apreciação do mérito, ante o reconhecimento da
ilegitimidade passiva (fls. 36/38).

Certidão de trânsito  em julgado emitida  pela  Escrivania  (fls.
39).

A parte  autora  requereu o desarquivamento  do processo  (fls.
41).

Posteriormente,  foi  proferido despacho do magistrado  a quo,
reconhecendo  a  nulidade  da  intimação  de  fls.  38v  e  certidão  de  fls.  39  e
determinando, ato contínuo, a intimação pessoal da Defensoria Pública acerca
da sentença (fls. 53).

Inconformado, o autor interpôs Recurso Apelatório (fls. 55/56),
alegando  a  nulidade  processual,  eis  que  a  Defensoria  Pública  tem  a



prerrogativa de ser intimado pessoalmente, razão pela qual os atos processuais
devem  ser  anulados  desde  a  intimação  para  apresentar  impugnação  à
contestação.

Ausência de contrarrazões (fls. 62).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 66/69).

É o relatório.

VOTO.

Tendo a decisão sido publicada quando da vigência do Código
de Processo Civil de 1973, com base nos requisitos deste deve ser realizado o
juízo  de  admissibilidade  recursal.  E  mais,  consoante  Enunciado
Administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça,  “somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Assim sendo, preenchidos os pressupostos de admissibilidade
do apelo, deste conheço, passando à análise de seus argumentos e frisando, de
antemão, que não será cabível a majoração por força dos honorários recursais,
consoante aplicação do Enunciado Administrativo nº 7 acima transcrito.

Consoante  relatado,  a  controvérsia  a  ser  apreciada  por  esta
Corte  de Justiça consiste  em perquirir  a  existência  de nulidade processual,
tendo em vista a alegação de ausência de intimação pessoal do autor desde a
intimação  para  apresentar  impugnação  à  contestação,  mesmo  havendo  a
prerrogativa da Defensoria Pública de intimação pessoal dos atos processuais.

Conforme se infere dos autos,  Hamilton Wagner de Carvalho
ajuizou a presente demanda, com o fito de receber valores não créditos na sua
conta poupança na época dos Planos Econômicos.

Em virtude de sua situação financeira, procurou o auxílio da
Defensoria  Pública  do  Estado  da  Paraíba,  que  patrocinou  sua  causa,
ingressando  com  esta  ação  de  cobrança,  instituição  que,  como  relatado,
subscreveu a peça exordial.

Ocorre que, durante o trâmite processual, não houve intimação
pessoal da Defensoria Pública para falar nos autos, ou seja, nem no momento
da  intimação  para  apresentação  de  réplica  impugnatória  tampouco  para
especificação de provas e audiência de conciliação.

Como  é  cediço,  já  é  entendimento  assente  no  âmbito  da
jurisprudência pátria, havendo posicionamento pacífico pelo Superior Tribunal
de  Justiça  acerca  da  matéria,  que  “constitui  prerrogativa  da  Defensoria
Pública, ou de quem lhe faça as vezes, a intimação pessoal para todos os atos
do processo, sob pena de nulidade”, não lhe suprindo a finalidade a simples
publicação  na  imprensa  oficial (STJ  -  HC:  272248  SP  2013/0192338-5,



Relator:  Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe 28/10/2013).

A  respeito,  confira-se  o  seguinte  aresto  do  Tribunal  da
Cidadania:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DEFENSOR  DATIVO.  FALTA  DE  INTIMAÇÃO
PESSOAL  ACERCA  DA  DATA  DA  SESSÃO  DE
JULGAMENTO  DO  RECURSO  DE  APELAÇÃO.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  CONFIGURADO.
CONCESSÃO DA ORDEM. 
1.  É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o
entendimento  de  que  a  ausência  de  intimação
pessoal da Defensoria Pública ou do defensor dativo
sobre  os  atos  do  processo,  a  teor  do  disposto  no
artigo 370 do Código de Processo Penal e do artigo
5º, § 5º, da Lei 1.060/1950, gera, via de regra, a sua
nulidade. 
2.  No  caso  dos  autos,  consoante  informado  pela
Juíza da 1ª Vara da comarca de Lagoa Santa, não há
qualquer comprovação de que o defensor nomeado
para patrocinar o paciente tenha sido pessoalmente
intimado  da  data  da  sessão  de  julgamento  da
apelação, havendo apenas notícia de que teria sido
enviado e-mail para o seu endereço eletrônico, sem
confirmação de recebimento, bem como a remessa de
carta registrada para endereço diverso do noticiado
no processo. 
3.  Ordem concedida  para  anular  o julgamento  da
Apelação  Criminal  n.1.0148.04.05953-0/002,
determinando-se  que  outro  seja  realizado  com  a
prévia intimação pessoal  a  que  faz  jus  o  defensor
dativo”.
(STJ  -  HC:  288517  MG 2014/0031263-3,  Relator:
Ministro  JORGE  MUSSI,  Data  de  Julgamento:
06/05/2014,  T5  -  QUINTA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 14/05/2014). (grifo nosso).

CIVIL.  AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE  POSSE.
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA.  SÚMULA
211/STJ.  DEFENSORIA  PÚBLICA.  PRAZO.
PRERROGATIVA  LEGAL  DE  INTIMAÇÃO
PESSOAL.  1.  Ação  de  reintegração  de  posse
ajuizada em 07.01.2012. Agravo em Recurso especial
atribuído ao gabinete em 25.08.2016. 2. Cinge-se a
controvérsia  a  definir  o  termo  inicial  para  a
contagem do prazo recursal para parte representada
pela  Defensoria  Pública  do  Estado.  3.   Ausente  o
vício  do  art.  535,  II  do  CPC/73,  rejeitam-se  os



embargos de declaração.  4.  A ausência de decisão
acerca  dos  dispositivos  legais  indicados  como
violados, não obstante a interposição de  embargos
de  declaração,  impede  o  conhecimento  do  recurso
especial.
5.  A Defensoria Pública possui a prerrogativa legal
de  intimação  pessoal  das  decisões  em  qualquer
processo  ou  grau  de  jurisdição,  sendo  que  seus
prazos iniciam-se a partir do dia útil seguinte à data
da entrada dos autos com vista no referido órgão.
Precedentes.  6.  Recurso  especial  parcialmente
conhecido,  e  nessa  parte,  provido.  (STJ/REsp
1636929/MT,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  17/11/2016,  DJe
21/11/2016)

Nesse  mesmo  sentido,  revelam-se  os  julgados  das  demais
Cortes de Justiça nacionais, cujas ementas transcrevo:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL
EM  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  DEFENSORIA
PÚBLICA.  INTIMAÇÃO PESSOAL.  A ausência  de
intimação pessoal do membro da Defensoria Pública
(a quem o réu outorgou poderes para representá-lo
na demanda) acerca da contestação à reconvenção e
do interesse em produzir provas configura nulidade e
impõe  a  renovação  dos  atos  processuais  viciados.
Inteligência do art. 89, I, e art. 128, I, da LC 80/94.
Prejuízo  configurado.  Sentença  desconstituída.
(TJ/RS,  APELAÇÃO PROVIDA.   (Apelação Cível
Nº  70072021033,  Décima  Primeira  Câmara  Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Luiz  Roberto
Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 17/05/2017).

APELAÇÃO  CÍVEL.  CAIXA  SEGURADORA.
INDENIZAÇÃO.  SEGURO  RESIDENCIAL.
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DA
DEFENSORIA  PÚBLICA  PARA  AUDIÊNCIA  DE
CONCILIAÇÃO  (ART.  277 CPC/73).
IRREGULARIDADE  INSANÁVEL.  ERROR  IN
PROCEDENDO.  ANULAÇÃO  DO  PROCESSO.
Ação  de  cobrança  de  indenização  securitária
ajuizada por consumidor contratante de apólice de
proteção  residencial  fundada  na  recusa  de
pagamento do montante necessário para reparo dos
danos sofridos em seu imóvel. Ausência de intimação
pessoal da Defensoria Pública para a audiência de
conciliação a que alude o art. 277 do CPC. Evidente
prejuízo havido para a parte autora, tanto mais que,
em  sendo  a  resposta  do  réu  apresentada  naquela
oportunidade, foi subtraído do d. Defensor Público o
direito de se manifestar sobre a peça contestatória



em  afronta  ao  devido  processo  legal  e  ao
contraditório.  Error  in  procedendo.  Anulação  da
sentença e processo desde a designação da audiência
de  conciliação,  inclusive.  Precedente  do  TJRJ.
PROVIMENTO  AO  RECURSO.  (TJ/RJ,  APL
00937309220138190038,  27ª  Câmara  Cível  do
Consumidor,  Relª.  Desª.  Maria  Luiza  de  Freitas
Carvalho, 14/09/2016).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
AUTOR  REPRESENTADO  PELA  DEFENSORIA
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
DO DEFENSOR PARA AUDIÊNCIA.  NULIDADE.
Constitui prerrogativa da Defensoria Pública a sua
intimação  pessoal  para  que  possa  se  manifestar
sobre todos os atos do processo, nos termos do art.
128, inciso  I,  da Lei Complementar  80 de 1994. É
indispensável  a  intimação  pessoal  Defensoria
Pública  para  a  audiência  designada,  sob  pena  de
ofensa  aos  princípios  constitucionais  do
contraditório e da ampla defesa, mormente se logo
após o juiz  profere sentença terminativa,  causando
prejuízo à parte.  (TJ/MG,  AC 10024082806001001,
14ª  Câmara  Cível,  Rel.  Des.  Estevão  Lucchesi,
julgado em 10/04/2014).

A  prerrogativa  prevista  no  art.  128,  inciso  I,  da  Lei
Complementar nº 80 de 1994, que prescreve normas gerais para a organização
das  Defensorias  Públicas  nos  Estados,  foi  consagrada  para  tentar  suprir  as
eventuais falhas do constituído (pobre na forma da lei) e, assim, exercer uma
plena defesa técnica, capaz de levá-lo ao sucesso processual. 

Ressalte-se  que,  quando  se  fala  em  falha,  pode-se  entender
como a ausência de comunicação do cliente com seu Defensor, a dificuldade
de  deslocamento  do  cliente  até  o  gabinete  do  Defensor,  a  falta  de  outras
eventuais e indispensáveis informações para o prosseguimento do processo,
tudo  por  ser  a  maioria  da  clientela  desinformada  e  de  pequena  formação
educacional, social, política e/ou cultural.

Assim, vê-se claramente que  não houve intimação pessoal do
Defensor  Público  de qualquer  ato  processual  praticado  durante  o  trâmite
processual,  havendo nítido  prejuízo  processual,  sendo,  portanto,  imperioso,
para a boa prestação jurisdicional, o reconhecimento da nulidade da sentença
vergastada. 

Ressalte-se que a decretação de nulidade terá utilidade, eis que,
de acordo com o art.  338, do Novo Código de Processo Civil,  caso o réu
alegue  na  contestação  sua  ilegitimidade  para  figurar  no  polo  passivo  da
demanda, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição
inicial para a substituição do réu.



Por tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação
Cível,  anulando  todos  os  atos  processuais  a  partir  da  intimação  para
apresentação de  réplica  impugnatória,  tendo em vista  o  manifesto  prejuízo
processual ocasionado pela inobservância da prerrogativa de intimação pessoal
dos membros da Defensoria Pública Estadual.

É como VOTO.

Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
relator, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa.
Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira, o Exmo.Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 01 de agosto
de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator


