
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000380-42.2007.815.0371 — 4ª Vara de Sousa
RELATOR           : Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE         : Estado da Paraíba, rep por seu Procurador Júlio Tiago de Carvalho Rodrigues
APELADA           : Francisco Lopes da Silva
ADVOGADO       : Evandro Elvídio de Sousa

EXECUÇÃO.  EXTINÇÃO  SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO.
AUSÊNCIA DE  INTIMAÇÃO  PESSOAL DO  PROCURADOR  DO
ESTADO. DESOBEDIÊNCIA AO QUE DETERMINA O ART.183 DO
NCPC.  NULIDADE.  CAUSA  NÃO  MADURA.  ANULAÇÃO  DA
SENTENÇA. RETORNO DO FEITO À VARA DE ORIGEM PARA
PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

— A Segunda  Turma  do  STJ,  por  ocasião  do  julgamento  do  REsp  1.354.877/RS
(Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe de 14.10.2013),  proclamou que "é distinta
a intimação feita por meio eletrônico em portal  próprio,  na forma do  art.  5º da
Lei  11.419/2006, daquela realizada mediante publicação em Diário Eletrônico ".
VI.  (...)  (2014/0266871-6),  2ª  Turma  do  STJ,  Rel.  Assusete  Magalhães.  j.
17.03.2015, DJe 25.03.2015). 

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível de fls. 81/85 interposta pelo Estado da Paraíba
em face da  sentença  de  fls.  77/77v,  proferida  pelo  Juízo  da  4ª  Vara  de  Sousa,  nos  autos  da
Execução movida em face de  Francisco Lopes da Silva.

Na sentença,  o Juízo a quo  julgou a demanda, reconhecendo a ausência de
interesse processual superveniente (art.485, V do CPC-15), decretando a extinção do processo executivo
sem resolução com baixa na distribuição.

O apelante, aduz que teria havido erro in procedendo, já que não houve
intimação pessoal da fazenda para impulsionar o feito antes do proferimento da sentença. Alega
ainda não ser aplicável a Fazenda Pública o art.486, VI do CPC. Por fim, requer o provimento do
apelo.

Devidamente intimado, o apelado não se manifestou, conforme certidão de
fl.87.

Instada a  se pronunciar,  a  Procuradoria  de Justiça,  emitiu  parecer  de fls.
94/96, sem manifestação de mérito.

https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CLeg%5Cleg05lo.nfo&d=LEI-0011419%20Art%205&sid=59e279dc.49b00ff2.0.0#JD_LEI-0011419Art5


É o relatório. 

VOTO

O  promovente  ajuizou  execução  de  título  judicial,  visando  a  obtenção  do
referido crédito.

Ato contínuo,  o Juízo a quo  julgou a demanda, reconhecendo a ausência de
interesse processual superveniente (art.485, V do CPC-15), decretando a extinção do processo executivo
sem resolução com baixa na distribuição.

O apelante, aduz inicialmente que teria havido erro in procedendo, já que
não houve intimação pessoal da fazenda para impulsionar o feito antes do proferimento da sentença.
Com razão o recorrente. É que observando o despacho dirigido ao Estado Paraíba encartado à fl.75,
constata-se que o mesmo foi intimado “para ter vista dos autos acerca da petição de fls.53/55 e
sobre o eventual caráter alimentar dos valores bloqueados, em 10 (dez) dias.” e em seguida foi
proferida a sentença monocrática.

No entanto, a decisão objurgada considerou a inexistência de intimação pessoal
do Estado da Paraíba, conforme determina o art. 183,§1º do CPC, senão vejamos:

Art. 183. 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.

Destarte, entende o STJ que a intimação por meio eletrônico (art.5º da Lei nº
11.419/2006)  não  se  confunde  com a  intimação  do  Diário  da  Justiça  Eletrônico.  Ou  seja,  a  nova
legislação processual civil, ao mencionar, que se considera pessoal a intimação da Fazenda Pública feita
por  carga,  remessa  ou  meio  eletrônico,  não  considera  a  intimação  realizada  por  Diário  da  Justiça
eletrônico como pessoal. Senão vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
INTIMAÇÃO  PESSOAL DO  PROCURADOR  FEDERAL,  POR  VIA ELETRÔNICA.
INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO  ESPECIAL,  APÓS  O  TRINTÍDIO  LEGAL,  SEM
OBSERVÂNCIA DO  PARÁGRAFO  ÚNICO,  PARTE  FINAL,  DO  ART.  3º DA LEI
11.419/2006,  E  DO  §  6º  DO  ART.  5º DA MESMA LEI.  INTEMPESTIVIDADE  DO
RECURSO  ESPECIAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  IMPROVIDO. (…)  V.  Em
conformidade com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, a Segunda Turma do STJ, ao julgar
o  REsp  1.247.842/PR  (Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  DJe  de
28.11.2011), deixou consignado que, havendo intimação pessoal do Procurador Federal, por
via eletrônica, não há que se falar em violação ao art. 17 da Lei 10.910/2004. Também a
Segunda Turma do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.354.877/RS (Rel. Ministra
ELIANA CALMON, DJe de 14.10.2013),  proclamou que "é distinta a intimação feita
por meio eletrônico em portal próprio, na forma do art. 5º da Lei 11.419/2006, daquela
realizada mediante  publicação  em Diário  Eletrônico".  VI.  (...)  (2014/0266871-6),  2ª
Turma do STJ, Rel. Assusete Magalhães. j. 17.03.2015, DJe 25.03.2015). 

Assim, a intimação por meio eletrônico, segundo a Lei nº 11.419/2006, ocorre
em portal próprio mediante cadastramento prévio no Poder Judiciário, prática recorrente no âmbito do
Processo Judicial Eletrônico, sendo considerada realizada a intimação no dia em que for efetivada a
consulta eletrônica do teor da intimação. É o que se extrai dos seguintes dispositivos:
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Art. 5o  As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se

cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão
oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o  Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a
consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

Com efeito, considerando que a sentença foi proferida por falta de interesse
processual após o decurso de prazo do despacho em que o Estado da Paraíba foi intimado através de
diário eletrônico, deve a sentença objurgada ser anulada.

Por sua vez, não se pode aplicar ao caso dos autos a teoria da causa madura,
vez que há possibilidade de ainda existirem diligências à serem cumpridas, após a repetição da
intimação de fl.75, desta feita de forma pessoal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL para anular a
Sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 04 de maio de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0801523-32.2014.815.0001 — 2ª Vara Cível de Campina
Grande.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível de fls. 125/133 (ID nº 1203169) interposta pelo
Banco Fibra S/A em face da sentença de fls. 116/120 (ID nº 1203163), proferida pelo
Juízo da  2ª Vara Cível  da Comarca de Campina Grande,  nos  autos  da  Ação de
indenização por danos morais movida por Maria da Penha de Medeiros em desfavor
da apelante. 

Na  sentença,  o  Juízo a  quo  julgou  procedente  o  pedido,“para  julgo
procedente o pedido condenar o promovido a pagar à parte promovente indenização
pelos danos morais suportados, no valor de R$ 6.000,00 (Seis mil  reais),  corrigido
monetariamente pelo INPC a partir da data da prolação desta sentença (Súmula 362
do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da citação (art. 405 do
Código Civil).”(ID nº 1203163)

Consignou  ainda  que  “Constatada  a  probabilidade  do  direito  da
promovente e persistindo a caráter de urgência consistente na indevida permanência do
nome dela  no sistema de restrição de crédito,  revejo  a decisão interlocutória para
deferimento da tutela no sentido da retirada por parte do promovido da 975326 - Pág.
1), determinando anotação no sisbacen referente ao contrato constante nos autos ( ID
que seja oficiado ao referido órgão determinando a retirada da negativação referente
ao débito cuja inexistência foi reconhecida na presente sentença.” Por fim, no que diz
respeito  ao  ônus  da  sucumbência,  condenou  a  parte  ré  ao  pagamento  de  custas
processuais e honorários advocatícios,  os quais arbitrou em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, com observância no art.85, § 2º, combinado com o art.86,
parágrafo único, do CPC. 

O banco apelante, aduz que agiu no exercício regular do direito, afirmando,
ainda,  inexistir  dano  moral  indenizável,  haja  vista  não  a  recorrida  não  ter  sofrido
nenhum dano. Da mesma forma, não restou demonstrada qualquer nexo de causalidade
entre a conduta do banco e os prejuízos sofridos pela apelada. Pugna pelo provimento
do apelo para que seja julgado improcedente o pedido inicial e, alternativamente, pela
minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões às fls.140/145 (ID nº 1203173).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, emitiu parecer de
fls. 151/152 (ID nº 1376130), sem manifestação de mérito.



É o relatório. 

Inclua-se em pauta.

João Pessoa, 06 de abril de 2018

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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