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

ACÓRDÃO

REMESSA OFICIAL Nº 0003844-58.2011.815.0331.
Origem : 5ª Vara da Comarca de Santa Rita. 
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Promoventes : Arminda Portela D’Albuquerque Lima e outros.
Advogado : Marcos dos Anjos Pires Bezerra – OAB/PB 3.994.  
Impetrado : Município de Santa Rita.
Procuradora : Maria das Neves da Cunha Figueiredo – OAB/PB 11.738.

REMESSA  OFICIAL.  NULIDADE
PROCESSUAL.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO
PESSOAL  DA  SENTENÇA.  EXIGÊNCIA  NO
NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
EXISTÊNCIA  DE  PREJUÍZO.
RECONHECIMENTO  DE  NULIDADE  DA
INTIMAÇÃO  E  DE  TODOS  OS
SUBSEQUENTES. RETORNO DOS AUTOS.

-  O Novo Código de Processo Civil trouxe inúmeras
inovações,  dentre  elas,  a  prerrogativa  da  Fazenda
Pública  ser  intimada  pessoalmente,  nas  mesmas
condições  previstas  para  a  Defensoria  Pública  e  o
Ministério Público.

-  Considerando  que  a  Fazenda  Pública  não  fora
intimada pessoalmente da sentença de primeiro grau e
que tal ato importou prejuízo para a edilidade, haja
vista que impediu a apresentação de eventual recurso,
não  há  outro  caminho  a  trilhar  senão  anular  o
julgamento realizado por  esta  Corte,  com o retorno
dos  autos  à  Comarca  de  origem  para  regular
prosseguimento do feito, em observância ao disposto
no artigo 183 do NCPC.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, acolher a preliminar suscitada, anulando o acórdão proferido por
esta Corte e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos
do voto do relator, unânime.

Trata-se de Remessa Necessária encaminhada pelo Juízo da 5ª
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Vara da Comarca de Santa Rita, nos autos da  Ação de Obrigação de Fazer
c/c  Indenização  por  Danos  Morais  e  Lucros  Cessantes ajuizada  por
Arminda Portela D’Albuquerque Lima e outros em face do Município de
Santa Rita.

 
Na peça  de  ingresso  (fls.  02/15),  os  autores  relataram terem

participado do concurso público realizado pelo Município de Santa Rita para o
provimento  de  cargos  do  quadro  de  pessoal  efetivo,  regido  pelo  Edital  nº
01/2010.  Afirmaram terem sido aprovados e classificados dentro das vagas
prevista em edital, contudo, não tendo sido até a data do ajuizamento da ação,
nomeados,  inobstante  a  existência  de  inúmeros  funcionários  contratados
irregularmente.

Ao final, com base nessa situação, pleitearam a condenação do
promovido  à  nomeação  e  posse  dos  autores,  bem como ao  pagamento  de
indenização por danos morais e lucros cessantes.

Antecipação de tutela deferida (fls. 228/230).

O  Município  apresentou  contestação,  aduzindo  que  a
Administração tem a discricionariedade de convocar os aprovados dentre das
vagas, até o prazo final de validade do certame que, no caso, não expirou.
Defendeu a inexistência de danos morais e lucros cessantes.

Réplica impugnatória (fls. 254/257).

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  parcial  (fls.
285/289), cujo dispositivo assim restou redigido:

“ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para
condenar o Município de Santa Rita à obrigação de
nomear e empossar os autores nos respectivos cargos
para os quais foram aprovados no Concurso Público,
regido pelo Edital nº 01/2010, obedecida a ordem de
classificação”

Certificado  o  decurso  do  prazo  recursal  sem  que  as  partes
apresentassem recurso voluntário (fls. 291v), vieram os autos para apreciação
do reexame necessário.

Analisando  a  contenda,  esta  egrégia  Câmara  Cível  negou
provimento  à  remessa  oficial,  mantendo  incólume  a  decisão  de  instância
prima.

Intimado  pessoalmente  sobre  o  teor  da  decisão  colegiada,  o
Município promovido apresentou petitório (fls. 319/326) alegando a nulidade
do julgamento, por ausência de intimação pessoal do Ente Público aos termos
do decreto judicial de primeiro grau. 
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A  parte  autora  apresentou  manifestação  aos  argumentos
expendidos  pelo  ente  municipal,  alegando  que  a  nulidade  em questão  não
poderia ser apresentada por simples petição,  mas em preliminar de recurso
(fls. 331/333).

É o relatório. 

VOTO.

Consoante  relatado,  defende  o  Município  demandado  a
nulidade do acórdão prolatado por este Tribunal, eis que não fora intimado
pessoalmente  para  tomar  conhecimento  da  sentença  de  primeiro  grau,
contrariando o disposto no art. 183, §1º, do Novo Código de Processo Civil.

Pois bem. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil, em
vigor  desde  o  dia  18/03/2016,  trouxe  inúmeras  inovações,  dentre  elas,  a
prerrogativa  da  Fazenda  Pública  ser  intimada  pessoalmente,  nas  mesmas
condições previstas para a Defensoria Pública e o Ministério Público. Vejamos
o dispositivo sobre o tema:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal,
os  Municípios  e  suas  respectivas  autarquias  e
fundações  de direito  público  gozarão de  prazo  em
dobro para todas as suas manifestações processuais,
cuja  contagem  terá  início  a  partir  da  intimação
pessoal.
§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa 
ou meio eletrônico”.

De  acordo  com  o  §1º  do  art.  183  do  CPC/2015,  acima
transcrito,  temos  três  formas  pelas  quais  poderá  ser  efetivada  a  intimação
pessoal dos advogados públicos, sendo que as duas primeiras modalidades,
carga e remessa,  deve ser  observada nos  processos  que tramitam em meio
físico, ficando a última, meio eletrônico, em regra, para os que tramitam pelo
ambiente eletrônico.

Contudo, a intimação pessoal por meio eletrônico não pode ser
efetuada através de Diário da Justiça Eletrônico. Na verdade, para se entender
o real alcance da expressão “meio eletrônico”, faz-se necessária a utilização do
método da interpretação sistemática, confrontando as normas do Código de
Processo Civil com as disposições contidas na Lei nº 11.419/2006, que trata da
informatização do processo judicial e dá outras providências, assim como com
a Resolução nº 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o
Sistema Processo Judicial Eletrônico.

Nos  termos  do  art.  4º,  §2º,  da  Lei  nº  11.419/2006,  as
publicações  veiculadas  no  Diário  da  Justiça  Eletrônico  não  poderão  ser
utilizadas nas hipóteses em que a lei prevê a intimação ou vista pessoal, o que
corrobora a tese de que a intimação pessoal por meio eletrônico não pode ser
feita através do Diário da Justiça Eletrônico. Abaixo transcrevo o dispositivo
acima referido:
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“Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça
eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial
de computadores, para publicação de atos judiciais e
administrativos  próprios  e  dos  órgãos  a  eles
subordinados, bem como comunicações em geral.

(…)  §  2º  A  publicação  eletrônica  na  forma  deste
artigo  substitui  qualquer  outro  meio  e  publicação
oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos
casos  que,  por  lei,  exigem  intimação  ou  vista
pessoal.” 

No caso dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública Municipal
não fora intimada pessoalmente da sentença de primeiro grau, mas apenas por
meio do Diário da Justiça Eletrônico (fls. 291).

Tal  ato  importou  prejuízo  para  a  edilidade,  haja  vista  que  a
ausência de intimação pessoal impediu a apresentação de eventual recurso,
ferindo frontalmente seu direito de defesa.

Estatui  o  art.  280  do  novo  Código  Processual  Civil  que  as
citações  e  as  intimações  serão  nulas  quando  feitas  sem  observância  das
prescrições legais.

Sendo  assim,  patente,  in  casu,  a  violação  dos  princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não há outro caminho a
trilhar senão reconhecer a nulidade da intimação e, por conseguinte de todos
os atos subsequentes, conforme determina o artigo 281 da lei processual.

Consigne-se  que  a  nulidade  absoluta  pode  ser  declarada  a
qualquer tempo, até mesmo de ofício, o que afasta a alegação de preclusão
temporal.

Diante do exposto, ACOLHO a alegação de nulidade, anulando
o  julgamento  realizado  por  esta  egrégia  Câmara  Cível  (fls.  306/313)  e
determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento,
com a observância do disposto no artigo 183 do NCPC.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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