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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026523-76.2010.815.0011
Origem : 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande 
Relatora : Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Manoel Lins Moreira e outra
Defensor : José Alípio Bezerra de Mélo (OAB/PB nº 643)

APELAÇÃO  CÍVEL. INTIMAÇÃO  PESSOAL  DOS
AUTORES  PARA  CUMPRIMENTO  DE
DETERMINAÇÃO  E,  POSTERIORMENTE,  PARA
MANIFESTAREM  INTERESSE  NA  CONTINUIDADE
DO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO  DO  MÉRITO  POR  ABANDONO  DA
CAUSA.  IRRESIGNAÇÃO.  AUTORES
PATROCINADOS  PELA  DEFENSORIA  PÚBLICA.
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO
DEFENSOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO § 5º DO ART. 5º
DA LEI 1.060/1950 E § 1º DO ART. 186 DO CPC/2015.
NULIDADE  ABSOLUTA.  RETORNO  DOS  AUTOS  À
ORIGEM. PROVIMENTO.

- Estando a parte patrocinada pela Defensoria Pública,
em  regra,  o  Defensor  Público  deverá  ser  intimado
pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de
nulidade.
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V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em, dar provimento
ao recurso apelatório para anular  a sentença e determinar  o retorno dos
autos ao juízo de origem para que o processo prossiga em seus ulteriores
termos.

R E L A T Ó R I O .

Trata-se de  apelação cível interposta por  Manoel Lins
Moreira e outra  contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da
Comarca  de  Campina Grande (fls.  56/57)  que,  nos  autos  da  “AÇÃO DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO” por eles  ajuizada,  “com base  no  artigo
485, III e seu § 1º do NCPC”, extinguiu “o processo sem resolução do mérito”,
após fundamentar que intimou “a parte autora, pessoalmente, para cumprir o
despacho de fls. 50, decorreu o prazo concedido sem manifestação, seguindo-se a sua
intimação  pessoal  para  manifestar  interesse  na  continuidade  do  feito,  decorreu
novamente o prazo concedido sem qualquer iniciativa.”.

Em suas  razões,  fls.  62/64,  pugnam pela  anulação  da
decisão, com retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do
feito, alegando violação ao § 5º do art. 5º da Lei nº 1.060/1950, ao argumento
de  serem patrocinados  por  membro  da  Defensoria  Pública,  não  tendo  o
Defensor Público sido intimado pessoalmente acerca do despacho de fls. 50.

Contrarrazões  ausentes,  porquanto  não  houve  a
triangularização da demanda.

Parecer Ministerial pelo provimento da insurgência, fls.
72/75.
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É o Relatório.

V O T O .

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora.

Na instância  a quo, às fls. 47/48, o MP opinou para que
“a  parte  autora  seja  intimada  para  apresentar  prova  do  consentimento  de  seu
cônjuge para a propositura desta ação” e “apresentar georreferenciamento do imóvel
rural, nos moldes do disposto no art. 176, § 3º da Lei 6.015”.

A magistrada de base, acolhendo o Parecer Ministerial,
determinou (à fl. 50) a expedição de mandado de intimação da parte autora.

Intimados pessoalmente por Oficial de Justiça, fls. 51/51-
v,  os autores deixaram escoar o prazo sem manifestação.  Posteriormente,
determinou-se  a  intimação  pessoal  dos  demandantes  para  manifestar
interesse no feito, fl. 53, decorrendo novamente o prazo sem manifestação, o
que deu causa à extinção, conforme já demonstrado no relatório.

Ocorre  que  os  demandantes/apelantes  estão
representados por Defensor Público, e em nenhuma dessas duas intimações,
o Defensor Público foi intimado pessoalmente, prerrogativa assegurada pela
Lei nº 1.060/50, confira-se:

Art.  5º.  O  juiz,  se  não  tiver  fundadas  razões  para  indeferir  o

pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento

dentro do prazo de setenta e duas horas.

( … )

§ 5° Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e
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por  eles  mantida,  o  Defensor  Público,  ou  quem  exerça  cargo

equivalente,  será  intimado  pessoalmente  de  todos  os  atos  do

processo,  em  ambas  as  Instâncias,  contando-se-lhes  em  dobro

todos os prazos.

Bem como pelo CPC/15:

Art. 186.   A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para

todas as suas manifestações processuais.

§  1o  O  prazo  tem  início  com  a  intimação  pessoal  do  defensor

público, nos termos do art. 183, § 1o.

( … )

Assim  sendo,  a  extinção  do  processo  da  forma
mencionada,  sem a observância  dos  requisitos  legais,  caracteriza  error  in
procedendo,  acarretando  a  anulação  da  sentença.  Como não  é  caso  de  se
invocar a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º do CPC/5), os autos devem
retornar à origem para o seu regular processamento e julgamento, sob pena
de supressão de instância.

Face  ao  exposto,  em  harmonia  com  o  Parecer
Ministerial,  DOU  PROVIMENTO ao  apelo  para  anular  a  sentença,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que o processo
prossiga em seus ulteriores termos.

É  c o m o  v o t o .

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de
abril  de  2018,  conforme  certidão  de  julgamento  de  fl.  81,  o  Exmo.  Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Além desta Relatora, participaram do
julgamento o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Des.
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Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Presente ao julgamento o Dr. Marcus
Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJPB, em 26 de abril de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
          R E L A T O R A
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