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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NULIDADE  DE  INTIMAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PROCURADOR
CONSTITUÍDO  POR  INSTRUMENTO  DE
PROCURAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  NULIDADE.
DESPROVIMENTO. 

- “Em princípio, a representação do Município em
juízo é atribuída ao prefeito. Tal representação somente
se fará por procurador se a lei local criar esse cargo, com
função expressa de representação do ente público. Com
efeito, a distinção é importante, porque, onde não existe
cargo de Procurador, a citação inicial será feita na pessoa
do Prefeito; e o advogado que for encarregado da defesa
dos direitos do Município necessitará de procuração dada
pelo  Prefeito,  como  representante  do  Município.  Mas
onde  existir  cargo  de  Procurador,  com  poderes
expressos, a citação será feita a esse, que não depende
de mandato para atuar nas causas em que for parte o
Município.” 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER O RECURSO, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl.146.

RELATÓRIORELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Nova

Olinda contra Sentença de fls. 17/18, que rejeitou os Embargos à Execução,

homologando os cálculos de fl. 13.
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Irresignada, a Fazenda Municipal interpôs o presente Apelo, fls.

21/24, suplicando, em suas razões, pela total reforma do julgado. Alegou que

houve  ausência  de  intimação  pessoal  da  Fazenda  Municipal  acerca  da

Sentença,  bem  como  a  inexistência  do  trânsito  em  julgado,  na  Decisão

prolatada no processo de conhecimento.

Sem Contrarrazões (fl. 131).

É o relatório. 

VOTO

Depreende-se que o  cerne da questão diz  respeito  à  nulidade

processual em razão da não intimação da Fazenda Pública na forma pessoal.

É fato incontroverso que o artigo 183 do Código de Processo civil

prevê a intimação pessoal para Fazenda Pública:

Art.  25  -  A União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal,  os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de
direito público gozarão de prazo em dobro para todas as
suas  manifestações  processuais,  cuja  contagem  terá
início a partir da intimação pessoal.
§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou
meio eletrônico.
§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro
quando  a  lei  estabelecer,  de  forma  expressa,  prazo
próprio para o ente público.

No caso dos autos, observa-se que o Município de Nova Olinda

foi intimado às fls. 121/121-v, da Sentença de fls. 113/118, na pessoa de Maria

do Carmo Silva, Prefeita Constitucional.

In  casu,  é  preciso  destacar  que  no  caso  de  Procurador

constituído mediante instrumento de procuração, como no caso dos autos, e

não provido por cargo de Procurador com poderes legais de representação do

ente público, a representação do Município fica necessariamente a cargo do

Prefeito Constitucional, como esclarece a doutrina:

“Em princípio, a representação do Município em juízo é
atribuída ao prefeito. Tal representação somente se fará
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por procurador se a lei local criar esse cargo, com função
expressa de representação do ente público. Com efeito, a
distinção é importante, porque, onde não existe cargo de
Procurador,  a  citação  inicial  será  feita  na  pessoa  do
Prefeito;  e  o advogado que for  encarregado da defesa
dos direitos do Município necessitará de procuração dada
pelo  Prefeito,  como  representante  do  Município.  Mas
conde  existir  cargo  de  Procurador,  com  poderes
expressos, a citação será feita a esse, que não depende
de mandato para atuar nas causas em que for parte o
Município.” 

Nesse sentido,  vale lembrar que não são raros os casos de

Município  com  Procuradores  contratados  ou  constituídos  em  situações

temporárias e precárias.

Assim,  e  também  em  atenção  ao  interesse  coletivo

representado  pela  Municipalidade,  concluo  que,  naqueles  entes  que  não

possuem cargo de Procurador estabelecido em lei, a intimação do Município

deve ser realizada na figura do Prefeito.

Nesses termos, outra solução não há que não seja considerar

válida a intimação de fl. 121.

Diante  do  exposto, DESPROVEJO  A  APELAÇÃO  CÍVEL,

mantendo inalterada a Sentença combatida.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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