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ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0072902-51.2012.815.2001
ORIGEM: Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
EMBARGANTE: Claro S/A (Adv. Cícero Pereira de L. Neto - OAB/PB 15.401)
EMBARGADA: Interpel Comércio Varejista e Atacadista de Papel Ltda. (Adv. Diego

Wallace da Silva Nascimento – OAB/PB n. 17.071)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.  ACÓRDÃO
ATACADO QUE NEGOU CONHECIMENTO A APELO, POR
INTEMPESTIVIDADE.  NECESSÁRIA  INTEGRAÇÃO  DO
DECISUM.  AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO  DA  EMPRESA
EMBARGANTE  NA  NOTA  DE  FORO  RELATIVA  À
SENTENÇA. INTIMAÇÃO POSTERIOR. TERMO INICIAL.
PRIMEIRO  MOMENTO  PARA  FALAR  NOS  AUTOS.
TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS
EMBARGOS.  EFEITOS  INFRINGENTES,  A  FIM  DE  DAR
TRÂMITE REGULAR AO RECURSO APELATÓRIO.

- Constatada a omissão quanto ao enfrentamento da validade
da  intimação  da  sentença,  é  necessária  a  manifestação  do
colegiado sobre o tema, a fim de integrar a decisão recorrida.

- Nos termos do § 2º do art. 272 do Código de Processo Civil,
“Sob pena de  nulidade,  é  indispensável  que  da  publicação
constem  os  nomes  das  partes  e  de  seus  advogados,  com  o
respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do
Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”. 

- Desta feita, comprovado o vício na nota de foro que intimou
as partes da sentença, com a omissão do nome da Claro S.A. e
de seu causídico,  assiste  razão ao recorrente quando afirma
que a intimação se deu na primeira oportunidade em que teve
acesso aos autos, quando de sua intimação para contrarrazões
ao apelo da OI Móvel S.A. Disso, resulta a tempestividade do
recurso apelatório, merecendo trânsito regular nesta Corte.

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



ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, acolher os embargos, nos termos
do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 369.

RELATÓRIO

Trata-se de aclaratórios opostos pela Claro S.A. contra acórdão
que, dentre outros pontos, negara conhecimento ao apelo da empresa ora insurgente,
por  reconhecer  sua  intempestividade,  considerando  o  decurso  de  prazo  recursal
entre a publicação da sentença no DJ (08/04/2016) e a protocolização do recurso.

Inconformada com o provimento  em menção, a concessionária
demandada  ofertou  suas  razões  recursais,  argumentando,  em apertada  síntese,  a
omissão do julgado atacado quanto ao exame do prazo para recorrer, tendo em vista
que da nota de foro tomada como marco inicial do apelo não constou o nome da
Claro S.A. ou de seus causídicos, sendo, pois, nula, o que impõe a contagem do prazo
recursal apenas a partir da intimação empreendida no DJ do dia 27/10/2016.

Ao final, pede o acolhimento dos embargos para, sanando-se o
vício indicado, dar os devidos trâmite e conhecimento ao recurso apelatório.

Mesmo intimada, a parte embargada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Com  efeito,  revendo  o  acórdão  que  antecedeu  os  presentes
embargos de declaração, creio que a pretensão do embargante merece acolhida.

A  esse  respeito,  frise-se  que,  ao  adentrar  na  análise  da
tempestividade do apelo da Claro S.A., o colegiado considerara como termo inicial
do prazo a nota de foro veiculada no Diário da Justiça de 08/04/2016, sem perceber,
contudo, que a mesma deixara de fazer referência à parte ora embargante e ao seu
causídico, não se prestando à contagem do prazo para aquela insurgência.

Neste cenário, debruçando-me sobre tal questão nessa ocasião,
exsurge  que,  diante  da  omissão  da  intimação  acerca  da  litisconsorte  passiva  ora
recorrente, houve infração ao disposto no artigo 272, § 2º, do Código de Processo
Civil, o que reclama, consectariamente, a nulidade do ato, nos termos seguintes:

Art.  272.  Quando  não  realizadas  por  meio  eletrônico,
consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos
no órgão oficial.
[…]



§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação
constem  os  nomes  das  partes  e  de  seus  advogados,  com  o
respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do
Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

Assim, constatada a omissão quanto aos dois elementos a que
se refere o CPC/2015, nos termos acima transcritos, penso que assiste razão ao polo
embargante quando afirma que a intimação ocorreu na primeira oportunidade em
que tivera acesso aos autos, precisamente em 27/10/2016, quando fora intimado para,
querendo, ofertar contrarrazões à apelação interposta pela da OI Móvel S.A.

Nesse particular, tomando referida data como termo a quo para
interposição do apelo, o protocolo do recurso no dia 08/11/2016 torna induvidosa a
tempestividade da apelação, devendo haver a reforma do acórdão embargado.

Sendo assim, hei por bem acolher os embargos de declaração,
atribuindo-lhes efeitos modificativos, a fim de, reconhecendo a tempestividade do
apelo interposto pela Claro S.A., dar-lhe trâmite e conhecimento regulares.

Após as medidas legais cabíveis, voltem-me os autos conclusos
para julgamento do referido recurso.

É como voto. Decisão.

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, acolher os embargos,  nos
termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des.  Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento o Exmo Dr. José Raimundo de Lima,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 17 de abril de 2018.

João Pessoa, 18 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


