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DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001325-53.2012.815.0371
RELATORA        : Juíza Vanda Elizabeth Marinho, convocada para substituir o 

        Des.José Ricardo Porto
APELANTE        : O Ministério Público do Estado da Paraíba
APELADO (A)    : Município de Sousa, representado por seu Procurador 

PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃODO 
DEMANDADO. INVALIDADE DO PROCESSO. NULIDADE. 
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS 
PARA REGULAR CITAÇÃO DA PARTE CORRETA. APELO 
PREJUDICADO.

− Para a validade do processo é indispensável a citação 
inicial do réu. (art. 213 do Código de Processo Civil)

− Considerando que não houve a citação do réu, mas sim, 
de  pessoa  estranha  à  lide,  impõe-se  a  decretação  de 
nulidade dos atos processuais praticados após o despacho 
de  fls.  43  verso,  o  qual  determinara  a  citação  da  parte 
correta na demanda.

V I S T O S 

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado da 

Paraíba em face de sentença (fls. 57/61)  que julgou improcedente a Ação Civil Pública 

aviada em face do Município de Sousa.

Tutela Antecipatória  deferida,  às fls.  32/35,  determinando-se a citação do 

Município de Sousa.

Às fls. 43V, a magistrada singular proferiu o seguinte despacho:
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“Chamo o feito à ordem e, tendo em vista que a certidão do oficial  

de justiça (fls. 37v) fez menção de citação do Estado da Paraíba,  

e não do Município de Sousa, réu correto e elencado na inicial,  

determino a citação do réu, pessoalmente, haja vista que vício de  

citação é hábil a anular o processo como um todo”.

Após, foi proferida sentença de improcedência(fls. 57/61).

Sobreveio  apelo  do  Ministério  Público  Estadual,  no  qual  pugna  pelo 

provimento do recurso (fls. 64/73).

Sem contrarrazões (certidão de fls. 79).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento 

do apelo.

É o breve relatório. 

DECIDO

Analisando  os  autos,  verifica-se  que  a  demanda  foi  proposta  contra  o 

Município de Sousa, entretanto foi citado o Estado da Paraíba (pessoa estranha ao feito).

Inobstante ter a magistrada de base percebido o equívoco, tendo chamado o 

feito à ordem e determinado a citação da parte correta, tal despacho não foi atendido, 

seguindo  a  ação  com  apresentação  de  contestação  pelo  Estado  da  Paraíba,  e 

posteriormente prolatação de sentença.

Sobreveio  apelo  pelo  Ministério  Público,  contudo  este  não  há  de  ser 

conhecido, haja vista a nulidade do processo, por falta de citação da  pessoa contra a 

qual a lide fora interposta.
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Assim, de ofício, decreto a nulidade do processo, a partir da citação, a fim de 

se  providenciar  a  nova  citação,  desta  feita  contra  a  pessoa  correta  (o  Município  de 

Sousa), conforme despacho de fls. 43 verso.

Nesse sentido:

Com efeito,  AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO VÁLIDA.  
PRESSUPOSTO  DE  EXISTÊNCIA  DA  RELAÇÃO 

PROCESSUAL. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA REALIZADA 
NO NOME DO REPRESENTANTE LEGAL.  PERSONALIDADE 

DISTINTA  DO  SÓCIO.  NULIDADE.  A  citação  válida  é 

pressuposto processual de existência do processo, uma vez que a 

falta ou o vício no ato citatório impossibilita o réu de exercer o  

direito  constitucionalmente  assegurado  da  ampla  defesa  e  do  

contraditório, eivando o feito de nulidade e impedindo a formação  

da  coisa  julgada.  Assim  sendo,  considerando  que  a  pessoa  

jurídica possui personalidade jurídica distinta do sócio, a citação  

realizada em nome da pessoa física do representante legal não  

supre  a  ausência  de  citação  da  pessoa  jurídica.  Deve  ser  

decretada a nulidade da citação e revogados os atos processuais  

que foram praticados posteriormente, tendo em vista a existência  

de vício no ato citatório, uma vez que não houve a correta citação  

da empresa executada,  mas tão somente a  citação da pessoa  

física de seu representante legal, que sequer é parte no processo.  

(TJMG;  AGIN  1.0079.07.369360-2/001;  Rel.  Des.  João  Cancio;  

Julg. 29/01/2013; DJEMG 04/02/2013) 

Por essas razões, anulo, de ofício, a sentença, bem como o processo a 
partir do despacho de fls. 43 verso, a fim de que se proceda a citação do Município 
de Sousa, dando-se regular processamento ao feito. 

Apelo prejudicado.

P.I.
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João Pessoa, 06 de abril de 2015.

Dra. Vanda Elizabeth Marinho
        RELATORA

J07/J04 
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