
  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002799-52.2009.815.0181
RELATOR           : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
EMBARGANTE: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, Roberto Mizuki
EMBARGADA  : Andréa Maria de Lima ME (Adv. Stepheson Alexandre Viana Marreiro)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.  VALIDADE  DE
NOTA  DE  FORO.  QUESTÃO  VENTILADA  NO  AGRAVO
INTERNO E NÃO APRECIADA NA DECISÃO EMBARGADA.
VÍCIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO.
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. NOTA DE FORO. AUSÊNCIA DO
NOME  DO  RÉU  E  DE  SEU  PROCURADOR.  NULIDADE  DO
ATO.  CPC,  ART.  236,  §  1º.  CARGA  DOS  AUTOS.  TERMO
INICIAL.  PRIMEIRA  OPORTUNIDADE  PARA  FALAR  NOS
AUTOS.  TEMPESTIVIDADE  DA  APELAÇÃO.  EMBARGOS
ACOLHIDOS.  EFEITOS  INFRINGENTES,  PARA  DAR
TRÂNSITO À APELAÇÃO.

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

Nos termos do § 1º,  do art.  236,  do Código de Processo Civil,  é
indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem
os  nomes  das  partes  e  de  seus  advogados,  suficientes  para  sua
identificação. Comprovado o vício na nota de foro que intimou as
partes da sentença, com a omissão do nome do Estado da Paraíba e
do seu procurador, assiste razão ao recorrente quando afirma que a
intimação se deu na primeira oportunidade em que teve acesso aos
autos, quando fez carga do processo. Tempestividade demonstrada.
Acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para permitir
o trânsito ao recurso na Corte.



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

ACORDA a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 180.

Relatório

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  contra  acórdão  que
negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora recorrente.

Na  decisão  recorrida,  manteve-se  o  reconhecimento  da
intempestividade da apelação interposta pelo Estado da Paraíba, atual embargante, sob o
argumento de que “diversamente do que sustenta o Estado agravante, em se tratando de
Procuradores do Estado, à exceção de processos relativos a execução fiscal, não fazem jus
ao benefício da intimação pessoal, a qual é deferida aos Procuradores Federais, Advogados
da  União,  Procuradores  da  Fazenda  Nacional,  Defensores  Públicos  e  membros  do
Ministério Público”.

Inconformado, recorre o Estado da Paraíba, aduzindo, em apertada
síntese, que a intimação da sentença teria sido viciada, na medida em que constaria apenas
o número do processo, o nome do autor e do advogado respectivo, não havendo qualquer
menção quanto ao embargante, tampouco quanto ao procurador que atua no feito.

Segundo alega, não se discute a prerrogativa de intimação pessoal
dos Procuradores do Estado, mas a própria validade da nota de foro destinada a intimá-lo,
daí porque o prazo para a interposição da apelação somente teria ocorrido a partir da
carga  dos  autos  (22/01/2014),  primeira  oportunidade  em  que  tomou  conhecimento  da
sentença, devolvendo os autos com a apelação em 30/01/2014.

Ao  final,  pede  o  acolhimento  dos  embargos  para  sanar  os  vícios
indicados.

Em sede de contrarrazões, o embargado alega não existir omissão ou
contradição a serem sanados, não sendo possível reexaminar a matéria discutida. Afirma
ter o recurso pretensão procrastinatória, pedindo sua rejeição e a fixação de multa.

É o relatório.

VOTO

Revendo as decisões que antecederam os embargos de declaração,
creio que a pretensão do embargante merece acolhida.

Com efeito, tanto no agravo interno quanto na decisão monocrática



que negou seguimento à apelação deixou-se de observar e enfrentar a validade da nota de
foro  constante  à  fl.  127.  A teor  do  texto  da  referida  intimação,  constaram  apenas  as
informações alegadas pelo embargante, sendo a nota de foro omissa não somente quanto
ao nome do embargante (Estado da Paraíba), mas quanto ao seu representante legal.

Neste cenário, entendo que houve infração ao disposto no art. 236, §
1º, do CPC, implicando a nulidade do ato1, nos termos do dispositivo indicado:

Art.  236.  No  Distrito  Federal  e  nas  Capitais  dos  Estados  e  dos
Territórios, consideram-se feitas as intimações pela só publicação
dos atos no órgão oficial.

§  1º  É  indispensável,  sob  pena  de  nulidade,  que  da  publicação
constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para
sua identificação.

Constatada,  pois,  a  omissão  quanto  aos  dois  elementos  a  que  se
refere  o  CPC,  penso  que  assiste  razão  ao  recorrente  quando  afirma  que  a  intimação
ocorreu na primeira  oportunidade em que o Estado da Paraíba teve acesso  aos autos,
precisamente em 22/01/2014, quando fez carga do processo.

Tendo  a  referida  data  como  termo  inicial  para  interposição  do
recurso, o protocolo do recurso no dia 28/01/2014 torna induvidosa a tempestividade da
apelação.

Expostas  estas  razões,  acolhe  os  embargos  de  declaração  para
reconhecer  a  omissão  quanto  ao  enfrentamento  da  nulidade  da  nota  de  foro  e,  por
consequência,  empresto  efeitos  infringentes  aos  embargos  para  permitir  o  trâmite  da
apelação. É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do voto
do relator.

Presidiu  a  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo Desembargador
João Alves da Silva. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Dr. Miguel de Britto
Lyra Filho (com jurisdição limitada para substituir o Exmo. Des. João Alves da Silva), o
Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o  Excelentíssimo  Dr.  João

1 Nos termos do § 1º, do art. 236, do Código de Processo Civil, é indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os
nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação. 2. Constatado que o nome dos advogados constituídos
pelos réus não constou da publicação referente ao despacho que facultou a especificação de provas, tem-se por configurada a
violação literal à regra inserta nos artigos 236, § 1º, e. 247 do Código de Processo Civil, a justificar o reconhecimento da nulidade do
processo, ante o cerceamento de defesa. 3. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença
cassada.  (TJ-DF  -  APC:  20070110833432  DF  0054517-39.2007.8.07.0001,  Relator:  NÍDIA CORRÊA LIMA,  Data  de  Julgamento:
08/10/2014, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/10/2014 . Pág.: 180)



Batista  Barbosa  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho).

Presente representante do Ministério Público,  na pessoa da Exma.
Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, em 02 de dezembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 04 de dezembro de 2014.

        Miguel de Britto Lyra Filho
                 Juiz Convocado


