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– É nula a citação por edital realizada sem
que tenham sido esgotados todos os meios
possíveis para a citação pessoal, uma vez
que  o  gerente  comercial  da  empresa  de-
mandante tinha pleno conhecimento da lo-
calização da empresa promovida, conforme
se verifica do termo de audiência acostada
à fl. 41, devendo ser declarada a nulidade
da sentença  e  todos  os  atos  processuais
praticados desde o despacho de deferimen-
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to  da  citação  ficta,  para  que haja  citação
real.

–  Tendo em vista a anulação da sentença e
de  todos  os  atos  processuais  praticados
desde a citação editalícia, o recurso adesi-
vo interposto pela autora, requerendo a re-
forma parcial da sentença, para julgar total-
mente  procedente  o  pedido  autoral,  resta
prejudicado.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, dar provimento à apelação cível
e julgar prejudicado o recurso adesivo, nos termos do voto do Relator e da
súmula de julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível e recurso adesi-
vo, a primeira interposta por JAIR TOMAZ DA SILVA EPP/META em face da
GRÁFICA SANTA MARTA LTDA,  e o segundo interposto por esta, em face
daquela, ambas irresignadas com os termos da sentença de fls. 47/48, proferi-
da pelo M.M. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos
autos da ação de cobrança promovida pela gráfica, julgou parcialmente proce-
dentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando a promovida ao
pagamento dos débitos relativos ao documento de fls. 07, atualizados mone-
tariamente.

Nas razões da apelação cível  (fls.  57/60),
aduz a demandada que a citação por edital afigura-se nula, uma vez que a
autora da ação tinha pleno conhecimento do seu endereço, conforme a pró-
pria testemunha arrolada pela Gráfica Santa Marta afirmou saber onde se en-
contrava estabelecida a apelante.

Alega que tal omissão durante todo o trâmi-
te processual, induzindo a citação por edital, consiste em afronta aos princí-
pios da boa fé processual, devido processo legal e ampla defesa. 

Subsidiariamente, defende no mérito inexis-
tir provas de que as mercadorias foram entregues, não podendo a emissão de
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notas fiscais e uma assinatura em nome de pessoa desconhecida servir de
fundamento para a constituição em um título judicial com força executiva.

Com isso, pugna pela anulação da senten-
ça, para que a citação real ocorra por mandado, no endereço a ser declinado
pela autora, como o fez seu empregado na audiência.

Contrarrazões à apelação, acostada às fls.
68/71, assegurando de que esgotou todos os meios possíveis no intuito de lo-
calizar a devedora, mostrando-se cabível a citação por edital. No mérito, sus-
tenta ser admissível  a prova testemunhal para se comprovar a entrega de
mercadoria.

Recurso adesivo interposto pela autora (fls.
63/66), requerendo a reforma da sentença, para julgar totalmente procedente
o pedido autoral, por entender válida a prova acostada à fl. 06, além de que a
testemunha Hugo Pereira do Rêgo Barros, em audiência, consignou expres-
samente que a mercadoria foi entregue.

Contrarrazões  ao  recurso  adesivo  (fls.
83/86), aduzindo que “tenta passar a Recorrente que essa testemunha havia
consignado expressamente que “a mercadoria [a que fez referência a exor-
dial] foi entregue” SEM EXISTIR, no entanto, essa afirmação no respecti-
vo depoimento.” (grifos no original). Por fim, afirma não haver demonstração
da entrega da mercadoria, exigência legal para a cobrança.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer de fl. 91, absteve-se de opinar quanto ao mérito recursal, vez que não
vislumbrada situação ensejadora de intervenção necessária.

Eis o relatório.

V O T O

Inicialmente,  ressalto que os requisitos de
admissibilidade e a controvérsia do presente recurso serão analisados nos
moldes da Lei nº 5.869/73, haja vista que, conforme preceitua o art. 14 da Lei
nº  13.105/2015  (novo  CPC),  “a  norma  processual  não  retroagirá  e  será
aplicável  imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência
da norma revogada”. (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL
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Conforme fora relatado, nas razões do seu
apelo pugna a demandada pela anulação da sentença, para que a citação real
ocorra por mandado, no endereço a ser declinado pela autora, como informou
em audiência o seu empregado.

Compulsando os  presentes  autos,  verifico
assistir  razão à apelante,  uma vez que a citação ficta,  por edital,  somente
ocorreu (fl.  24) porque a Gráfica Santa Marta LTDA informou, à fl.  22, que
havia envidado esforço na busca de localizar o atual endereço da promovida,
todavia, a mesma encontra-se em lugar incerto e não sabido.

Nomeado curador (fl. 32) para a promovida,
em  contestação  de  logo  foi  requerida  a  nulidade  da  citação  editalícia,
argumentando que a parte autora deixou de realizar diligências necessárias
para comprovar o esgotamento dos meios de localização da ré.

A  questão  não  foi  apreciada  pelo
magistrado de  primeiro  grau,  que seguiu  à  instrução designando dia  para
audiência. 

Conforme se verifica do termo de audiência
acostada à fl. 41, a testemunha arrolada pela autora afirmou “que o réu agora
está na empresa dinâmica editora, que a empresa atual do réu fica no bairro
dos Estados, próximo ao Cemitério Santa Catarina.”

Em petição de fl. 44, foi arguido, mais uma
vez, que o réu não foi  devidamente citado, alertando para o fato de que o
empregado  da  autora,  gerente  comercial,  tinha  pleno  conhecimento  da
localização do demandado, como se infere do termo de audiência.

Sobreveio  a  guerreada  sentença  de  fls.
47/48, entendendo que a promovente tentou de todas as formas proceder a
citação, mas restaram infrutíferas, o que autoriza a citação editalícia.

Ora, a demandante apontou o endereço da
ré em sua exordial de forma incompleta, faltando o número do endereço e,
intimada, apenas complementou a localização.

Todavia, a citação não ocorreu porque o réu
mudou-se daquele endereço.

Pois bem.

Apesar  do  gerente  comercial  da  empresa
demandante  conhecer  o  novo  endereço  da  empresa  promovida,  a  autora
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peticionou  nos  autos  para  pugnar  pela  citação  editalícia,  afirmando  que
empreendeu esforço na busca da localização do réu, estando este em lugar
incerto e não sabido.

Vê-se  que  a  promovente  somente  havia
indicado um único endereço da empresa ré e, quando intimada, de logo, já
requereu a citação ficta, não se podendo admitir como válida esta citação, já
que  a  demandante  tinha  conhecimento  da  localização  da  demandada,
inclusive mencionada em audiência.

Acerca  da  questão,  eis  a  Jurisprudência
Pátria:

DIREITO  CIVIL.  COBRANÇA.  CONTRATO  DE
ABERTURA  DE  CRÉDITO.  ESGOTAMENTO  DOS
MEIOS  PARA  CITAÇÃO  PESSOAL.  CITAÇÃO
EDITALICIA DETERMINADA APÓS INFRUTÍFERAS
DILIGÊNCIAS  PARA  LOCALIZAÇÃO  DOS  RÉUS.
SENTENÇA  MANTIDA.  1.  A citação  por  edital  é
possível quando esgotados os meios para localização
dos  réus  para  citação  pessoal,  após  diversas
tentativas  infrutíferas.  Não  há  nulidade  no  ato
citatório se além dos endereços indicados pelo autor,
foram diligenciados todos os endereços resultantes da
pesquisa ao BACENJUD, INFOSEG e RENAJUD. 2.
Recurso  conhecido  e  improvido.  (TJ-DF  -  APC:
20120110393979, Relator: LEILA ARLANCH, Data de
Julgamento:  28/10/2015,  2ª  Turma  Cível,  Data  de
Publicação: Publicado no DJE : 04/11/2015 .  Pág.:
309). (grifei).

E,

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
CITAÇÃO DO AVALISTA. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO
POR  EDITAL.  NULIDADE.  NECESSIDADE  DE
ESGOTAMENTO  DOS  MEIOS  DE  CITAÇÃO
PESSOAL.  RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.
APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. A CEF ajuizou ação
monitória contra empresa e co-devedor (avalista),  o
qual  era sócio representante da pessoa jurídica,  em
razão de descumprimento de "Contrato de Abertura de
Limite  de  Crédito".  2.  O  mandado  de  citação  foi
expedido  somente  em nome da empresa.  Não houve
expedição de mandado para o sócio representante da
pessoa  jurídica  na  qualidade  de  co-devedor,  como
requerido  na  exordial.  Inexistente,  portanto,  a  sua
citação. 3.  É nula a citação por edital realizada sem
que tenham sido esgotados todos os meios possíveis
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para a citação pessoal, uma vez que havia nos autos
outros  dois  endereços  nos  quais  os  requeridos
poderiam ser localizados. 4. A inexistência de citação
e a  nulidade  da  citação  por  edital  são  matérias  de
ordem pública e, por isso, reconhecíveis, de ofício, a
qualquer tempo e grau de jurisdição. Por conseguinte,
deve ser declarada a nulidade dos atos processuais a
partir  do  despacho  de  deferimento  da  citação  por
edital  (arts.  214  e  231  c/c  o  art.  247  do  CPC).  5.
Reconhecimento, de ofício, da inexistência da citação
do  co-devedor  e  de  vício  insanável  da  citação  por
edital,  com  declaração  de  nulidade  dos  atos
processuais a partir do despacho de deferimento da
citação  editalícia.  Apelação  prejudicada.  (TRF-5  -
AC: 411958 RN 0004488-66.2005.4.05.8400, Relator:
Desembargador Federal  Francisco Cavalcanti,  Data
de Julgamento: 29/10/2009, Primeira Turma, Data de
Publicação:  Fonte:  Diário  da  Justiça  Eletrônico  -
Data: 27/11/2009 - Página: 164 - Ano: 2009). (grifei).

Ainda,

CIVIL.  PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.  DECISÃO  INDEFERITÓRIA
DE  PEDIDO  DE  CITAÇÃO  POR  EDITAL.  NÃO
ESGOTAMENTO  DOS  MEIOS  DE  CITAÇÃO
PESSOAL  DO  REQUERIDO.  ACERTO  DO
DECISUM.  1.TRATANDO-SE  DE  AÇÃO
REIVINDICATÓRIA,  A  CITAÇÃO  POR  EDITAL
PREVISTA NO ART. 231, II, DO CPC SOMENTE
DEVE  SER  DEFERIDA  QUANDO  SE
ESGOTAREM  OS  MEIOS  PARA  QUE  SE
EFETIVE  A  CITAÇÃO  PESSOAL  DO
REQUERIDO, SOB PENA DE NULIDADE. 2. NÃO
LOGRANDO  OS  AGRAVANTES  COMPROVAR
QUE EXAURIRAM TODOS OS MEIOS DE QUE
DISPÕEM  PARA  PROMOVER  A  CITAÇÃO
PESSOAL  DO  REQUERIDO,  A  MANUTENÇÃO
DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
CITAÇÃO  EDITALÍCIA  É  MEDIDA  QUE  SE
IMPÕE. (TJ-DF - AG: 20060020124711 DF, Relator:
NATANAEL  CAETANO,  Data  de  Julgamento:
17/01/2007, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU
08/02/2007 Pág. : 67). (grifei).

Sabe-se que o vício da falta ou nulidade da
citação,  uma  vez  alegado  e  comprovado,  tem  o  condão  de  anular  o
julgamento e todos os atos processuais praticados desde a configuração do
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vício ou nulidade. Trata-se, pois, de um “vício transrescisório”, nas palavras do
professor DANIEL ASSUMPÇÃO1, a qual pede-se “venia” para transcrever:   

“A falta ou nulidade de citação gera um vício no plano
da  validade,  como  afirmado  no  Capítulo  2,  item
2.3.3.3.2.3, tratando-se de uma espécie diferenciada de
nulidade  absoluta,  visto  que  não  se  convalida. Essa
característica  do  vício  leva  parcela  doutrinária  a
entender  que  o  vício  é  matéria  de  ordem  pública,
podendo  ser  alegada  em  sede  de  objeção  de  pré-
executividade, o que parece ser relevante para aqueles
que  defendem  a  necessidade  de  penhora  para  a
interposição de impugnação.”

“Sendo  acolhida  a  alegação  prevista  no  dispositivo
legal ora comentado, o processo será anulado desde o
momento em que se configurou o vício...” (grifei).

Se percebe quão caríssima ao direito e à
justiça  é  a  citação,  posto  que  garantidora  do  devido  processo  legal,
contraditório e ampla defesa.

Nesse  diapasão,  merece  provimento  a
apelação cível, face a constatação de nulidade da citação.

RECURSO ADESIVO

Tendo em vista a anulação da sentença e
de todos os atos processuais praticados a partir do despacho de deferimento
da citação por edital, o recurso adesivo interposto pela autora, requerendo a
reforma  parcial  da  sentença,  para  julgar  totalmente  procedente  o  pedido
autoral, resta prejudicado.

Por  todo  o  exposto,  DAR-SE
PROVIMENTO ao apelo, para anular a sentença e todos os atos processuais
praticados desde o despacho de deferimento da citação ficta,  para que haja
citação real, uma vez que o endereço do demandado consta dos autos (fl. 41)
e é conhecido pela parte autora. Por fim, julga-se PREJUDICADO o recurso
adesivo.

      É como voto.

1Manual de Direito Processual Civil, Daniel A. A. Neves, 4ª edição. Ed. Método, pág. 61
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Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa,  juiz
convocado,  com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator 
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