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AGRAVANTE: Paróquia  Nossa  Senhora da  Conceição  (Diocese  de

Campina Grande)
ADVOGADAS: Genilda Gouveia da Silva e Vera Luce da Silva Viana
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PROCESSUAL  CIVIL – Agravo  Interno
em ação  rescisória  –  Pedido  liminar –
Concessão  –  Insurgência  –  Decisão
divergente  divulgada  anteriormente  em
“site”  do TJPB  –  Validade – Inexistência –
Ausência de intimação – Hipótese de erro
administrativo – Desprovimento. 

- Em que pese tenha ocorrido a divulgação
equivocada de fundamentação que não foi
tomada nos autos, não se pode considerá-
la válida, tendo sido posteriormente tomada
decisão juntada ao processo e promovida a
respectiva intimação às partes.

V I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados,

A C  O  R  D  A  M,  em  Primeira  Seção
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por
votação unânime, desprover o agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto pela
Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Diocese de Campina Grande),
contra  decisão  liminar  de  fls.  562/566,  proferida  em  sede  de  “ação
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rescisória”, ajuizada por Carlos Antônio Mota e Maria Aparecida Mota.

Na referida decisão liminar, o juiz de direito
convocado,  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  suspendeu  os  efeitos  da  sentença
rescindenda,  a  qual reconhecia  a  posse  do  imóvel  a  ora  recorrente,
determinando que os aluguéis que vêm sendo pagos pela Igreja Evangélica
Verbo da Vida continuem a ser depositados em juízo.

Irresignada, a ré, ora agravante,  Paróquia
Nossa Senhora da Conceição (Diocese de Campina Grande) aduz que
fora “publicizada”  (sic) decisão de minha lavra divergente daquela proferida
pelo  magistrado  convocado,  onde  se  reconhecia  a  identidade  da  área  de
propriedade da  Paróquia como sendo aquela em que os autores detêm a
posse,  indeferindo,  com  isso, o  pedido  liminar  dos  promoventes para
suspensão dos efeitos da sentença rescindenda.

Alega  a  agravante,  em  resumo, que  a
decisão liminar indeferida pelo Desembargador aguardou longos 45 (quarenta
e cinco) dias para que fosse “publicizada” em Diário da Justiça, quando, em
apenas  2 (dois) dias,  fora publicada a decisão divergente pelo magistrado
convocado. 

Por  fim,  aproveita  a  oportunidade  para
transcrever os fundamentos da referida primeira decisão, de minha lavra, que
havia sido “publicizada” em site do Tribunal.

Requer a reforma do despacho,  para que
seja  indeferida  a  antecipação  de  tutela,  mantendo-se  os  fundamentos  da
primeira decisão. 

Junta  cópias  das  interlocutórias  às  fls.
579/588.

É o relato do necessário. 

V O T O

Compulsando  o  presente  caderno
processual,  observa-se  que  a Paróquia  Nossa  Senhora da  Conceição
(Diocese  de  Campina  Grande) narra  a  hipótese  de  mero  equívoco
administrativo/judicial  em  movimentação  do  processo,  quando  havia  sido
tornada pública em “site” deste Tribunal decisão não contida nos autos.

Com  efeito,  verifica-se  que  inexistiu
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intimação  efetivada  para  a  primeira  decisão  “publicizada”  em  endereço
eletrônico  deste  Tribunal,  de  modo  que  não  se  encontra  válida  para  o
processo.

Pelo  princípio  da  publicidade  dos  atos
processuais e a necessária intimação, é essencial para a validade do ato a
informação às partes.

No  caso  vertente,  a mencionada  decisão
tornada pública em sítio eletrônico  é inexistente,  pois não se encontra nos
autos  e  nem  ocasionou  a  regular  intimação das  partes,  ao  passo  que  a
subscrita pelo douto juiz convocado  encontrando-se válida e  regular,  tendo
apresentado os referidos elementos.

De mais a mais, cumpre registrar que o art.
234 do CPC preceitua que a "intimação é o ato pelo qual se dá ciência a
alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe de fazer
alguma coisa". 

Em que pese tenha ocorrido a divulgação
equivocada de fundamentação  de “decisum”  que não foi tomado nos autos,
sob esta perspectiva também não se pode considerá-lo válido,  a fim de que
passe a surtir efeitos,  tendo sido posteriormente tomada decisão juntada ao
processo e promovida a respectiva intimação às partes.

A primeira  decisão foi  apenas  aposta  por
engano em “site”  do Tribunal, que pode ser considerado, neste caso, como
elemento  de  mero  informativo  de  movimentação processual,  sem validade
jurídica.

“Mutatis  mutandis”,  cabe  colacionar  o
seguinte julgado da jurisprudência:

“PROCESSUAL  CIVIL  -  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -
JULGAMENTO MONOCRÁTICO - AGRAVO REGIMENTAL -
AUSÊNCIA PEÇA OBRIGATÓRIA - NÃO CONHECIMENTO
DO  RECURSO  -  EXTRATO  DE  MOVIMENTAÇÃO
PROCESSUAL  -  CARÁTER  NÃO  OFICIAL.
-  Não  se  conhece  do  agravo  de  instrumento  interposto
desacompanhado  de  cópia  da  decisão  agravada.  
-  Simples  extrato  de  movimentação  processual,  extraído  do
SISCOM - Sistema de Informações Processuais -, não tem o
condão de servir como sucedâneo da decisão agravada, por se
tratar  de  mero  informativo,  desprovido,  pois,  de  qualquer
caráter oficial”.
(TJMG,  Agravo  Regimental-Cv   1.0701.11.006133-3/002,
Relator(a):  Des.(a)  Tarcisio  Martins  Costa  ,  9ª  CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 13/12/2011, publicação da súmula em
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30/01/2012) 

Ante  o  exposto,  nego  provimento  ao
presente  recurso  interposto,  mantendo  inalterada  a  decisão  do  juiz  de
direito convocado.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Des.  José
Ricardo  Porto.  Relator:  Exmo.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos.
Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para substituir
o Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque), Maria das Neves do Egito Araújo
Duda Ferreira  e  Leandro dos Santos.  Ausentes, justificadamente,  o Exmo.
Senhor Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

 
Presente  à  sessão,  representando  o

Ministério Público, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora
de Justiça.

 
Primeira Sessão Especializada do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 17 de setembro de 2014. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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