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Substituição das Partes e Procuradores 

Intimação no nome da sociedade a que pertence o 
advogado  - Sociedade de Advogados 

 

Art. 272  do CPC - 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. 
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§ 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. 

§ 3º A grafia dos nomes das partes não deve conter 
abreviaturas. 

§ 4º A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder 
ao nome completo e ser a mesma que constar da 
procuração ou que estiver registrada na Ordem dos 
Advogados do Brasil. 
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§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as 
comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome 
dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará 
nulidade. 

 

Posicionamento do TST, em relação a aplicação do § 5º do 
artigo 272 do CPC, através do artigo 16 da IN 39/2016: 

Art. 16. Para efeito de aplicação do § 5º do art. 272 do CPC, 
não é causa de nulidade processual a intimação realizada na 
pessoa de advogado regularmente habilitado nos autos, 
ainda que conste pedido expresso para que as 
comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome 
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de outro advogado, se o profissional indicado não se 
encontra previamente cadastrado no Sistema de Processo 
Judicial Eletrônico, impedindo a serventia judicial de 
atender ao requerimento de envio da intimação direcionada. 
A decretação de nulidade não pode ser acolhida em favor da 
parte que lhe deu causa (CPC, art. 276).  

 

No mesmo sentido o posicionamento do TST, através da 
Súmula 427, in verbis: 
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Súmula nº 427 do TST 

INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. PUBLICAÇÃO 
EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELE 
EXPRESSAMENTE INDICADO. NULIDADE (editada em 
decorrência do julgamento do processo TST-IUJERR 5400-
31.2004.5.09.0017) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 
27, 30 e 31.05.2011  
Havendo pedido expresso de que as intimações e 
publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de 
determinado advogado, a comunicação em nome de outro 
profissional constituído nos autos é nula, salvo se 
constatada a inexistência de prejuízo.  
  


