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Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0037197-60.2010.815.2001
Relator:  Des. José Aurélio da Cruz.
Embargante: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.
Advogado: José Wilson Germano de Figueiredo.
Embargado: Luiz Antônio do Nascimento.
Advogado: Marcos Antônio Inácio da Silva.

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
NULIDADE. INSS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL 
DO  PROCURADOR  FEDERAL.  EMBARGOS 
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

− “Nos  processos  em  que  atuem  em  razão  das  
atribuições de seus cargos, os ocupantes dos cargos das 
carreiras  de  Procurador  Federal  e  de  Procurador  do 
Banco  Central  do  Brasil  serão  intimados  e  notificados 
pessoalmente." (art. 17, da Lei 10.910/04)

- A ausência de intimação pessoal do Procurador Federal 
do  INSS  sobre  a  sentença,  ainda  que  submetida  ao 
reexame necessário, acarreta nulidade processual, eis que 
viola o direito de defesa da autarquia.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os integrantes da 3º Câmara Cível desse Egrégio 

Tribunal de Justiça da Paraíba, em acolher os embargos declaratórios, nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fls.127.

RELATÓRIO
Trata-se de  embargos de declaração opostos pelo  Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, contra o v. acórdão de fls.69/71 que, no 
julgamento  do  agravo  interno,  manteve  inalterada  a  decisão  que  negou 
seguimento ao recurso apelatório.

Às fls.116/118v, alega o INSS nulidade da sentença, eis que a 
d.  Procuradoria  Federal  não  foi  pessoalmente  intimada  da  sentença,  nos 
termos  do  art.  17,  da  Lei  10.910/2004,  ficando,  portanto,  impedida  de 
apresentar recurso de apelação.
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Sem contrarrazões, nos termos da certidão de fls. 122.
Parecer  da  D.  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  123/124, 

opinando pelo prosseguimento dos embargos sem manifestação de mérito.

É o Relatório.
Voto.
Da nulidade processual
Alega o INSS a ausência de intimação da Procuradoria Federal 

sobre a sentença de fls.27/30, o que enseja nulidade do feito, por violação ao 
direito de defesa.

Registro, inicialmente, que a decisão monocrática que negou 
seguimento ao  recurso voluntário  foi  proferida  pelo  Des.  Genésio  Gomes 
Pereira Filho e o Acórdão do Agravo Interno foi da relatoria do Dr. Aluizio 
Bezerra Filho  (Juiz convocado), que teve a participação no julgamento dos 
Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos e Saulo Henriques de Sá e 
Benevides.

Analisando detidamente os autos,  verifico assistir razão ao 
INSS,  vez que  a sentença recorrida foi publicada no Diário da Justiça, 
para fim de intimação das partes (fls.  31),  não tendo havido, contudo, a 
intimação pessoal do procurador da autarquia.

O art. 17, da Lei 10.910/04, dispõe sobre a obrigatoriedade de 
intimação pessoal dos integrantes das carreiras de Procurador Federal, como 
é o caso do procurador do INSS, in verbis:

"Art. 17. Nos processos em que atuem em razão 
das atribuições de seus cargos, os ocupantes dos 
cargos das carreiras de Procurador Federal e de  
Procurador  do  Banco  Central  do  Brasil  serão  
intimados e notificados pessoalmente."

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  elucidou  que  a  autarquia 
previdenciária  só  pode  ser  considerar  efetivamente  intimada  quando 
pessoalmente cientificado um de seus representantes:

"PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS 
DE  DIVERGÊNCIA.  CONTAGEM  DO  PRAZO 
RECURSAL. DATA DA JUNTADA AOS AUTOS DO 
MANDADO  CUMPRIDO.  ENTENDIMENTO 
FIRMADO  POR  ESTA  CORTE  SUPERIOR. 
DECISÃO  QUE  NÃO  CONHECEU  DOS 
ACLARATÓRIOS  RECONSIDERADA.  AUSÊNCIA 
DE  CONTRADIÇÃO.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Esta Corte Superior  
consolidou posicionamento no sentido de que o prazo  
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recursal  começa  a  fluir  para  a  União  a  partir  da  
juntada  do  mandado  de  intimação  pessoal,  
devidamente cumprido, aos autos, estendendo-se tal  
prerrogativa ao INSS, por ser órgão da União. (...)"  
(STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp nº 319.831/SP, rel.  
Min.  Hélio  Quaglia  Barbosa,  j.  em  28.9.2005,  DJ  
5.10.2005, p. 160).

Com efeito, não há qualquer dúvida quanto à prerrogativa de 
intimação  pessoal  do  Procurador  Federal  responsável  por  defender  os 
interesses do INSS, prerrogativa esta que, sendo descumprida, gera nulidade 
processual,  sendo evidente que o instituto previdenciário teve obstado seu 
direito  a  apresentar  recurso  voluntário,  em  virtude  da  falta  de  intimação 
pessoal  da  sentença,  que  acarretou,  portanto,  dano  à  defesa  de  seus 
interesses.

Nesse sentido:
"AÇÃO  ORDINÁRIA  -  BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO  -  INSS  -  NULIDADE 
PROCESSUAL  -  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO 
PESSOAL  -  PROCURADOR  FEDERAL  -  
PRERROGATIVA  LEGAL  -  ATOS  NULOS  -  
PRELIMINAR  A QUE SE  ACOLHE.  A ausência  de  
intimação  pessoal  do  procurador  federal  ofende  o 
disposto  na  Lei  10.910,  de  2004,  e  representa  
nulidade  processual,  dando  ensejo  à  repetição  dos  
atos para garantia do devido processo legal." (TJ-MG;  
APELAÇÃO  CÍVEL  Nº  1.0024.09.679164-5/001  -  
REL. DES. MARCELO RODRIGUES - 11ª CÂMARA 
CÍVEL - PUB. 19.07.2013 - g.n.)

"EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  -  REVISÃO  DE  
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  -  PROCURADOR 
FEDERAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE  
- CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO -  
PROCESSO  PARCIALMENTE  ANULADO  -  
SENTENÇA CASSADA. - Os Procuradores Federais  
devem ser pessoalmente intimados de todos os atos  
processuais,  nos  termos  do  art.  17  da  Lei  nº  
10.910/04.  -  A  ausência  de  intimação  pessoal  do  
Procurador  Federal  caracteriza  cerceamento  de  
defesa,  e  acarreta  a anulação do processo a partir  
dos atos praticados sem observância da formalidade 
legal.  -  É  inquestionável  o  prejuízo  da  parte  não  
intimada  para  se  manifestar  sobre  prova  pericial.  
SEGUNDO  RECURSO  PROVIDO.  SENTENÇA 
CASSADA. PRIMEIRO RECURSO PREJUDICADO."  
(TJ-MG;  AP  CÍVEL/REEX  NECESSÁRIO  Nº  
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1.0707.10.007742-9/001 - REL. DES. GUTEMBERG 
DA MOTA E  SILVA -  10ª  CÂMARA CÍVEL -  PUB.  
09.11.2012 - g.n.)

Assim sendo, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 
atribuindo-lhes  efeitos  infringentes,  para  reconhecer  a  nulidade  do 
processo  e  anular  o  acórdão(fls.  69/71)  e  a  decisão  monocrática 
(fls.56/59), determinando que o juiz “a quo” promova a intimação pessoal do 
procurador do INSS, sobre a sentença de fls.27/30, reabrindo-se o prazo para 
interposição de recurso em relação ao INSS. Quanto a apreciação do recurso 
voluntário  do  autor  deve  ser  julgado  após  efetivada  a  diligência  acima 
indicada.

É como voto.
Presidiu a Sessão o Exmo Srª.  Desª.  Maria  das Graças de 

Morais Guedes. Participaram do julgamento, a Exma. Desª. Maria das Graças 
de Morais Guedes,  o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado 
para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo Des. 
José Aurélio da Cruz

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Seráphico Ferraz da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 23 de setembro de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz
Relator
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