
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração nº 0005945-28.2013.815.2003 — 4ª Vara Regional de Mangabeira.
Relator :Dr.  João  Batista  Barbosa,  Juiz  Convocado  para  substituir  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides.
Embargante :Companhia Brasileira de Distribuição – Extra Hipermercado. 
Advogado :Antônio Ferro Ricci OAB/SP 61.143. 
Embargado :José Ferreira Marques. 
Advogado :Wilson Furtado Roberto OAB/PB 12.189. 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  OMISSÃO  —  AUSÊNCIA  DE
INTIMAÇÃO DOS PATRONOS ACERCA DA PAUTA DE JULGAMENTO
— NULIDADE ABSOLUTA —ACOLHIMENTO.

— Enunciado n.º 84 do FPPC: A ausência de publicação da pauta gera nulidade
do acórdão que decidiu o recurso, ainda que não haja previsão de sustentação
oral, ressalvada, apenas, a hipótese do § 1º do art. 1.024, na qual a publicação da
pauta é dispensável.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  antes
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado, à unanimidade, em acolher os embargos, nos termos do voto relator. 

RELATÓRIO

Cuida-se de  Embargos Declaratórios opostos pela  Companhia Brasileira
de  Distribuição  –  Extra  Hipermercados,  contra  o  acórdão  proferido  nos  autos  em tela  (fls.
413/419), que deu provimento ao recurso, para:

1) Condenar a Companhia Brasileira de Distribuição – Extra Supermercados em
danos materiais no valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), acrescidos
de  correção  monetária  e  juros  de  mora  de  1%  ao  mês  a  partir  da  primeira
reprodução indevida da fotografia. (Súmulas 43 e 54 do STJ)
2) Determinar que divulgue a autoria da fotografia, nos moldes do art. 108 da Lei
de Direitos Autorais.
3) Condenar a Companhia Brasileira de Distribuição – Extra Supermercados em
danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a
partir da data do Acórdão.
4)  Condenar  a  Companhia  Brasileira  de  Distribuição  –  Extra  Supermercados a
excluir do seu site a fotografia de autoria do apelante no prazo de 72h (setenta e
duas horas), sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais por dia) no
limite de R$ 9.000,00 (nove mil reais).



5)  Condenar,  ainda,  a  Companhia  Brasileira  de  Distribuição  –  Extra
Supermercados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os
quais, foram arbitrados em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação,
conforme art. 20, § 3º, observado o Enunciado 07 do Superior Tribunal de Justiça.

A empresa embargante, em síntese, suscita a nulidade absoluta da sessão de
julgamento  e  do  acórdão  embargado  publicado  no  dia  11.04.2017,  em virtude  da  ausência  de
intimação dos  patronos da Embargante acerca  da  inclusão do recurso de apelação na  pauta de
julgamento dos dias 21 e 28.03.2017, determinando, em ato contínuo, que o recurso seja incluído
em nova  sessão  de  julgamento  e,  ainda,  que  os  atuais  patronos  sejam doravante  regularmente
intimados  das  publicações  e  demais  atos  processuais.  Subsidiariamente,  alegou obscuridade  no
acórdão sobre a forma de divulgação da titularidade da obra.

Em que  pese  ter  sido  devidamente  intimada  para  contrarrazões,  a  parte
embargada não se manifestou, conforme certidão de fls. 450.

A Coordenadoria Judiciária, instada a se manifestar, certificou que houve
falha quanto a intimação do patrono da apelada, ora embargante, da sessão de julgamento nos dias
21 e 28 de março de 2017.

É o relatório.

VOTO

Constato a omissão alegada nos embargos, razão pela qual passo a apreciá-
los.

Em  que  pese  os  patronos  da  embargante  terem  requerido  a  juntada  do
substabelecimento sem reservas antes do julgamento do recurso, o que restou deferido à fl. 406,
eles não foram intimados da inclusão de seu processo na pauta da sessão de julgamento dos dias 21
e 28/03/2017, o que pode ser constatado na certidão de fl. 453.

Dessa forma, a parte embargante demonstrou que os advogados indicados
para o recebimento exclusivo das intimações (fls. 403/406) não foram intimados acerca da inclusão
do processo em pauta, o que implica nulidade do julgamento,  pois evidenciado cerceamento de
defesa. 

Segundo a redação constante no art. 934 do Código de Processo Civil de
2015,  o  Presidente  ao  designar  dia  para  julgamento,  ordenará  a  publicação da  pauta  no  órgão
oficial: 

Art. 934:  Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará
dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a
publicação da pauta no órgão oficial.   

O artigo seguinte (art. 935) estipulou o prazo de 05 (cinco) dias que deverá
ser observado entre a data da publicação da pauta e a sessão de julgamento, diferenciando-se, nesse
aspecto, com o previsto no art. 552, § 1º do CPC/73, que estipulava um prazo de 48 (quarenta e
oito) horas para o mesmo período. Portanto, alterou-se o prazo entre a data da publicação e da data
da sessão de julgamento, sendo a antecedência de, pelo menos, cinco dias  (contados na forma do
art. 219 do CPC/2015), ampliando, assim, as quarenta e oito horas do CPC de 1973. 



Na vigência  da redação revogada a  inobservância  do prazo de  48 horas
acarretava nulidade, conforme disposto na Súmula 117 do Superior Tribunal de Justiça, devendo
esta  súmula  na  atualidade  ser  desconsiderada,  ante  a  incompatibilidade  dos  prazos,  contudo,  a
nulidade deve ser preservada, desde que não observado o prazo de 05 dias.

Acerca  desse  assunto,  vejamos  o  Enunciado  do  Fórum  Permanente  de
Processualistas Civis (FPPC) que se refere a este artigo:

– Enunciado n.º 84 do FPPC: A ausência de publicação da pauta gera nulidade do
acórdão que decidiu o recurso, ainda que não haja previsão de sustentação oral,
ressalvada,  apenas, a hipótese do § 1º do art.  1.024,  na qual a publicação da
pauta é dispensável.

Assim,  são acolhidos  os  presentes  embargos,  com a concessão de efeito
infringente, a fim de anular o julgamento anterior,

À vista das considerações acima ilustradas,  ACOLHO OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO,  reconhecendo a nulidade do julgamento anterior,  devendo os autos serem
remetidos novamente a esta Relatoria.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque  (Presidente).  Presentes  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator) e a Exma.
Desª. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto Mairo,
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado

          RELATOR



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

DESPACHO

 Embargos de Declaração  nº 0005945-28.2013.815.2003 — 4ª Vara Regional de Mangabeira.

Vistos, etc., 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 21 de fevereiro de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado

          RELATOR
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