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Acórdão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO   Nº  0015217-18.2014.815.2001 –  Capital-
PB. 
RELATORA :Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanit
APELANTE : Ester Rodrigues da Silva 
ADVOGADOS : Albeni Paulo Galdino Júnior – OAB/PB 21.070

Rafael Quirino Vinagre – OAB/PB 19.517
APELADO : Bradesco Seguros S/A 
ADVOGADO    : Antonio Eduardo Goçalves de Rueda

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  -  APELAÇÃO  CÍVEL –
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DO  ADVOGADO  PARA
SESSÃO  DE  JULGAMENTO  –  SUBSTABELECIMENTO
ANTERIOR  –  NULIDADE  DO  JULGAMENTO  –
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  ACOLHIDOS  COM
EFEITOS MODIFICATIVOS.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
NULIDADE.  PAUTA.  SESSÃO  DE JULGAMENTO.  FALTA
DE INTIMAÇÃO DA RECORRIDA. ADVOGADA EM CAUSA
PRÓPRIA.  PROFISSIONAL  ESTRANHO  À  SUA
REPRESENTAÇÃO.  INTIMAÇÃO.  SESSÃO  DE
JULGAMENTO.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DO
CONTRADITÓRIO. ART. 272, §2º, DO CPC/2015.
1. À luz do que expressamente dispõe o §2º do art. 272 do
Código de Processo Civil de 2015, é indispensável que da
publicação  constem  os  nomes  das  partes  e  de  seus
advogados,  com  o  respectivo  número  de  inscrição  na
Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da
sociedade de advogados, sob pena de nulidade.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é nula a
intimação  quando  não  observado  pedido  expresso  de
publicação em nome de advogado específico. Tal nulidade,
de  natureza  relativa,  deve  ser  suscitada  na  primeira
oportunidade em que a parte comparecer aos autos.
3. No caso, a intimação da data da sessão de julgamento de
que  resultou  o  provimento,  por  unanimidade,  do  recurso
especial  interposto  em  desfavor  dos  interesses  da  ora
embargante, não observou a existência de pretérito pedido
para que suas futuras intimações fossem realizadas em seu
nome, pois passaria a atuar em causa própria.
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4. Embargos de declaração de Antonieta Maria de Carvalho
Almeida  Prado  acolhidos,  com  efeitos  infringentes,  para
reconhecer  a nulidade do acórdão de fls.  3.668/3.686 (e-
STJ)  e  determinar  a  reinclusão  do  recurso  especial  em
pauta para novo julgamento, agora com a correta intimação
da  embargante.  Embargos  de  declaração  do  espólio  de
José Roberto Barboza de Vilhena prejudicados.
(EDcl no REsp 1608424/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017,
DJe 21/09/2017).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  oposto por Ester
Rodrigues da Silva, em face do acórdão de fls. 167/169, que negou provimento
à apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da
10ª  Vara  Cível da Comarca da Capital-PB,  proposta pelo apelante/autor em
face do Bradesco Seguros S/A. 

Em suas razões aclaratórias, a embargante alega erro material
prolatado em acórdão, assim como, caso não acolhido o pedido de reparação,
requer  nulidade  do  julgado, pela  ausência  de  intimação  aos  patronos
constituídos – fl. 126 – dos presentes autos para a sessão de julgamento, por
fim, requer, o provimento dos embargos de declaração.

O embargado foi  intimado  para  se  manifestar,  e  apresentou
contrarrazões, requerendo o desprovimento da pretensão recursal. 

VOTO

O recurso, embargos de declaração, merece ser acolhido. 

A priori, necessário se faz destacar que a embargante/autora,
às fl.  126,  requereu a habilitação dos novos patronos Albeni  Paulo Galdino
Júnior – OAB/PB 21.070  e  Rafael Quirino Vinagre – OAB/PB 19.517,  assim
como pediu para que todos os atos e publicações alusivos ao feito  fossem
realizados em nome dos novos patronos, sob pena de nulidade. 

Observando-se a intimação para o julgamento do processo em
epígrafe,  à  fl.  176,  os  advogados  substabelecidos  não  constaram da
notificação,  desta  feita,  nulo  o  acórdão  de  fls.  167/169, pela  comprovada
ausência  de  intimação  de  seus  procuradores  na  pauta  de  julgamento  do

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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recurso de apelação.  

O art. 272 do CPC dispõe: 

Art.  272. Quando  não  realizadas  por  meio  eletrônico,
consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos
no órgão oficial.
§ 1o Os advogados poderão requerer que, na intimação a
eles  dirigida,  figure  apenas  o  nome  da  sociedade  a  que
pertençam,  desde  que  devidamente  registrada  na  Ordem
dos Advogados do Brasil. 
§ 1o Os advogados poderão requerer que, na intimação a
eles  dirigida,  figure  apenas  o  nome  da  sociedade  a  que
pertençam,  desde  que  devidamente  registrada  na  Ordem
dos Advogados do Brasil. 
§  2o   Sob  pena  de  nulidade,  é  indispensável  que  da  
publicação  constem  os  nomes  das  partes  e  de  seus
advogados, com o respectivo número de inscrição na
Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  ou,  se  assim
requerido, da sociedade de advogados. 

Desta feita, nulo o  acórdão de fl 167/169, ante a ausência de
intimação dos atuais advogados para a sessão de julgamento da apelação   

A jurisprudência pátria segue neste sentido: 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
NULIDADE.  PAUTA.  SESSÃO  DE  JULGAMENTO.  FALTA
DE INTIMAÇÃO DA RECORRIDA. ADVOGADA EM CAUSA
PRÓPRIA.  PROFISSIONAL  ESTRANHO  À  SUA
REPRESENTAÇÃO.  INTIMAÇÃO.  SESSÃO  DE
JULGAMENTO.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DO
CONTRADITÓRIO. ART. 272, §2º, DO CPC/2015.
1. À luz do que expressamente dispõe o §2º do art. 272 do
Código de Processo Civil de 2015, é indispensável que da
publicação  constem  os  nomes  das  partes  e  de  seus
advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem
dos  Advogados  do  Brasil,  ou,  se  assim  requerido,  da
sociedade de advogados, sob pena de nulidade.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é nula a
intimação  quando  não  observado  pedido  expresso  de
publicação em nome de advogado específico. Tal nulidade,
de  natureza  relativa,  deve  ser  suscitada  na  primeira
oportunidade em que a parte comparecer aos autos.
3. No caso, a intimação da data da sessão de julgamento de
que  resultou  o  provimento,  por  unanimidade,  do  recurso
especial  interposto  em  desfavor  dos  interesses  da  ora
embargante, não observou a existência de pretérito pedido
para que suas futuras intimações fossem realizadas em seu
nome, pois passaria a atuar em causa própria.
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4. Embargos de declaração de Antonieta Maria de Carvalho
Almeida  Prado  acolhidos,  com  efeitos  infringentes,  para
reconhecer  a nulidade do acórdão de fls.  3.668/3.686 (e-
STJ)  e  determinar  a  reinclusão  do  recurso  especial  em
pauta para novo julgamento, agora com a correta intimação
da embargante. Embargos de declaração do espólio de José
Roberto Barboza de Vilhena prejudicados.
(EDcl no REsp 1608424/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017,
DJe 21/09/2017).

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA
EXTRADIÇÃO.  NULIDADE  DO  JULGAMENTO  POR
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DOS  DEFENSORES  DO
EMBARGANTE.  PRECEDENTES.  1.  A falta  de  intimação
dos advogados constituídos para a sessão de julgamento da
Extradição causa a nulidade apontada.  2.  Impossibilidade
de  realização  da  defesa  oral  na  sessão  de  julgamento.
Necessidade de novo pronunciamento judicial. Precedentes.
3.  Embargos  acolhidos  parcialmente  com  efeitos
modificativos para, em razão do equívoco apontado, anular
o acórdão proferido pela segunda turma nesta Extradição,
com pedido de inclusão em pauta para julgamento futuro.
(Ext 1388 ED, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda
Turma, julgado em 25/08/2015,  ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-182 DIVULG 14-09-2015 PUBLIC 15-09-2015). 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -ADVOGADO  NÃO
INTIMADO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO
- ANTERIOR SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS DE
PODERES  -  NULIDADE  -  CPC,  ART.  236,  §  19
-EMBARGOS  ACOLHIDOS.  É  nulo  o  julgamento  se,  na
publicação da pauta de julgamento, não constou o nome do
advogado  que  passou  a  atuar  no  processo,em  razão  de
substabelecimento  sem  reservas  de  poderes.EMENTA:
Sempre que o escrito seja da substância do ato, este não
poderá ser provado senão pelo próprio escrito. Este é a sua
prova. Se do escrito depende a eficácia jurídica do ato, este
não  poderá  ser  provado  por  testemunhas  ou  outro  meio,
mas tão-somente pelo próprio escrito.
(TJ-SP - ED: 1120152010 SP, Relator: Mendes Gomes, Data
de Julgamento: 28/07/2008, 35ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 31/07/2008).

Desta  feita,  acolho  os  embargos  de  declaração  com  efeitos
modificativos, para  declarar nulo o acórdão proferido, às fls 167/169, frente a
ausência de intimação dos advogados habilitados para pauta de julgamento da
apelação à fl. 126,  com pedido de inclusão em pauta para julgamento futuro.

É como voto.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 22 de
maio de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/02 
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