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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  ADESIVO  N.  0002975-
88.2013.815.0731
ORIGEM: 4ª Vara da Comarca de Cabedelo 
RELATOR:  Juiz  Onaldo  Rocha  de  Queiroga,  convocado,  em
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira 
APELANTE/RECORRIDO: Terral Empreendimentos Imobiliários
ADVOGADO: Ricardo José Porto
APELADO/RECORRENTE: Roberto Gomes Palmeira
ADVOGADO: Írio Dantas da Nóbrega

PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  AÇÃO
DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA/NULIDADE  DE  SENTENÇA
(QUERELA  NULLITATIS).  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE  DO
DECISUM POR FALTA E NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA.  POSSIBILIDADE  DE  MANEJO  DE  QUERELA
NULLITATIS, POR  TRATAR-SE  DE  VÍCIO  INSANÁVEL
(NULIDADE DE CITAÇÃO), QUE PODE SER IMPUGNADO POR
MEIO  DE  QUALQUER  AÇÃO  AUTÔNOMA  DECLARATÓRIA.
ENTENDIMENTO  CONSOLIDADO  NO  ÂMBITO  DO  STJ  E  DO
STF. REJEIÇÃO.

1. STJ: “A inexistência ou nulidade da citação correspondem a
vícios  insanáveis  que,  no  entender  da  doutrina  e  da
jurisprudência deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal
Federal,  podem  ser  apreciados  a  qualquer  tempo,  não  se
submetendo a prazo prescricional ou decadencial. Precedentes:
REsp 1.449.208/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão
Ministro  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,  Terceira  Turma,  DJe
27/11/2014;  AR  569/PE,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell
Marques, Primeira Seção, DJe 18/2/2011; REsp 1.015.133/MT,
Rel.  Ministra  Eliana  Calmon,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  Castro
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Meira,  Segunda  Turma,  DJe  23/4/2010;  HC 92.569,  Relator:
Min.  Ricardo  Lewandowski,  Primeira  Turma,  DJe-074  25-04-
2008; RE 96.374, Relator: Min. Moreira Alves, Segunda Turma,
DJ 11.11.1983. Desse modo, tanto a citação inexistente como a
citação inválida (inquinada de nulidade absoluta) autorizam a
propositura de ação anulatória com viés de querella nulitatis, a
qual  não  se  encontra  sujeita  a  prazo  de  prescrição  ou
decadência.”  (REsp  1358931/PR,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe
01/07/2015).

2. Rejeição da prefacial.

PRELIMINAR.  AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA.  FUNDAMENTOS  DA IRRESIGNAÇÃO QUE
SE CONTRAPÕEM AOS ADOTADOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.

1. In  casu,  não houve violação  ao  princípio  da  dialeticidade
recursal,  porquanto  os  fundamentos  da  irresignação
manifestada  pelo  apelante  dialogam  de  forma  clara  com  os
fundamentos adotados na sentença hostilizada.

2. Rejeição da prefacial.

APELAÇÃO  CÍVEL. CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO
DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA/NULIDADE  DE  SENTENÇA
(QUERELA  NULLITATIS).  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE  DO
DECISUM POR FALTA E NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA.  CONTROVÉRSIA  ACERCA  DA  VALIDADE  DA
CITAÇÃO  POR  EDITAL.  TENTATIVA  FRUSTRADA  DE
LOCALIZAÇÃO  DA  PESSOA  JURÍDICA  PROMOVIDA  NO
ENDEREÇO  INDICADO  NA  INICIAL,  QUE  SE  MOSTROU
INCORRETO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. PEDIDO IMEDIATO DE
CITAÇÃO  POR  EDITAL.  DEFERIMENTO  DE  PLANO  PELO
MAGISTRADO  DE  PRIMEIRO  GRAU.  IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA  DE  EXAURIMENTO  DAS  VIAS  NECESSÁRIAS  À
LOCALIZAÇÃO  DA  RÉ.  OBRIGAÇÃO  QUE  RECAI  SOBRE  O
AUTOR. VÍCIO DE CITAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR A NULIDADE
DA  SENTENÇA  E  DE  TODOS  OS  ATOS  PROCESSUAIS
SUBSEQUENTES À CITAÇÃO. PROVIMENTO DO APELO. 

1. STJ:  “A  jurisprudência  deste  Tribunal  Superior  firmou
compreensão no sentido de que é necessário o esgotamento de
todos os meios de localização dos réus para que se proceda à
citação  por  edital.”  (REsp  1358931/PR,  Rel.  Ministro  MAURO
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CAMPBELL  MARQUES,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe
01/07/2015)

2. STJ:  “A  declaração  de  nulidade  do  processo  a  partir  da
citação acarreta a nulidade,  por derivação,  de todos os atos
processuais  subsequentes.  Precedentes:  (REsp  730.129/SP,
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe
3/11/2010; HC 28.830/SP,  Rel.  Ministro  Felix  Fischer,  Quinta
Turma, DJ 19/12/2003, p. 527; (REsp 36.380/RJ, Rel. Ministro
Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ 15/12/1997, p. 66351).”
(REsp 1358931/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Rel.  p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/06/2015, DJe 01/07/2015).

3. Provimento do apelo.

RECURSO  ADESIVO.  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA/NULIDADE  DE  SENTENÇA  (QUERELA
NULLITATIS).  CONTESTAÇÃO  QUE  PUGNOU  PELA
IMPROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO.  SENTENÇA  QUE  JULGOU
IMPROCEDENTE  A  PRETENSÃO  INICIAL.  IRRESIGNAÇÃO  DA
PARTE  PROMOVIDA.  PEDIDO  DE  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO
SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  FALTA  DE  INTERESSE
RECURSAL.  NÃO  CONHECIMENTO.  REQUERIMENTO  DE
CONDENAÇÃO  EM  LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ.  PLEITO  NÃO
FORMULADO  NA  CONTESTAÇÃO.  INOVAÇÃO  RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Carece de interesse recursal a parte promovida, que obteve
na sentença o provimento buscado por meio da contestação, in
casu, a improcedência da pretensão inicial.

2. A matéria arguida no recurso, a  qual não foi objeto de
alegação no Juízo a quo, constitui inovação recursal, não
podendo o Tribunal proferir sobre ela  manifestação meritória,
sob pena de supressão de instância.

3. Recurso não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  à unanimidade, rejeitar as
preliminares  e,  no  mérito,  dar  provimento  à  apelação  e  não
conhecer do recurso adesivo.
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TERRAL  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS  S/A  apelou  da
sentença  (f.  374/378)  do  Juízo  de  Direito  da  4ª Vara da  Comarca  de
Cabedelo que julgou improcedente o pedido exordial, condenando a parte
autora a arcar com as custas processuais  e os honorários  advocatícios
(10% sobre o valor da causa).   

A apelante ajuizou “Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade
Querela Nullitatis Insanabilis com pedido de Antecipação de Tutela” contra
ROBERTO GOMES PALMEIRA,  postulando  o  reconhecimento  judicial  da
inexistência  da sentença de mérito  proferida nos autos do Processo n.
0014574-73.2003.815.0731, bem como a nulidade de todo o processado
após a citação, pautando-se na alegação de que a citação por edital da
Terral  Empreendimentos,  neste último processo,  não ocorreu de forma
válida, uma vez que, além de o autor não ter indicado o endereço correto
da  promovida,  não  efetuou  diligência  alguma  no  afã  de  fornecer  o
endereço  correto  dela,  requerendo  de  imediato  a  citação  por  edital,
providência que não poderia ter sido deferida pelo Juiz de base.

Decisão (f.  339)  do Juiz  de Direito  da 4ª Vara de Cabedelo
suspendendo o curso do Processo n. 0014574-73.2003.815.0731.

Contestação (f. 350/354) arguindo a preliminar de inadequação
da via eleita e, no mérito, a validade da citação, que se deu no endereço
constante  do  contrato  juntado  aos  autos.  Ao  final,  pugnou-se  pela
improcedência da ação.

Impugnação à contestação (f. 355/363). 

Sentença julgando improcedente o pedido inicial, cuja ementa é
a seguinte: 

AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA/NULIDADE
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS.  PRELIMINAR DE NÃO
CABIMENTO  DA  PRESENTE  AÇÃO  AFASTADA.  CITAÇÃO
VÁLIDA  PARA  RESPONDER  AOS  TERMOS  DA  AÇÃO  DE
OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

-”A  doutrina  e  a  jurisprudência  são  unânimes  em  afirmar  que  a
ausência  de  citação  ou  a  citação  inválida  configuram  nulidade
absoluta  insanável  por  ausência  de  pressuposto  de  existência  da
relação processual, o que possibilita a declaração de sua inexistência
por meio da ação querela nullitatis.” REsp 1015133/MT, relator para
o acórdão Ministro Castro Meira, j. 2/3/2010, DJe 23/4/2010).

-  A  ausência  de  citação  é  vício  gravíssimo.  Por  isso,  seu
reconhecimento demanda prova robusta. No caso concreto, a autora
não  demonstrou  que  o  ato  citatório  seria  inválido,  à  míngua  de



AP n. 0002975-88.2013.815.0731                                                                                                         5

perfectibilização. A documentação trazida com a inicial é insuficiente
a afastar a validade do ato. (f. 374).

Embargos  de  Declaração  (f.  379/383)  opostos  pela  TERRAL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, pugnando pelo reconhecimento
da omissão quanto à ausência de manifestação no tocante à citação por
edital, bem como  contradição entre o que restou decidido e o conjunto
probatório,  relativo  ao  endereço  da  promovente  e  à  ausência  de
participação do Sr. Adroaldo no quadro societário da autora. Contudo esse
recurso foi rejeitado, mantendo-se incólume a sentença. 

Irresignada,  TERRAL  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS  S/A
apelou sustentando, em suas razões recursais, que: 

(1) o recorrido intentou ação contra a Terral Empreendimentos,
e que, no respectivo processo, foi determinada a sua citação no endereço
indicado na inicial, qual seja, a Fazenda Boi Só;

(2) jamais estabeleceu endereço na referida localidade, razão
pela qual o Oficial de Justiça não logrou êxito na diligência;

(3) após  intimado  para  tomar  conhecimento  do  teor  da
certidão  do Oficial  de Justiça,  o  autor  não diligenciou  para informar  o
outro endereço da promovida, apenas requerendo de imediato a citação
por edital, o que foi deferido pelo Juiz a quo;

(4) a  citação  por  edital  deveria  ser  a  última  opção,  caso
restassem  infrutíferas  todas  as  outras  possibilidades,  o  que  não  foi
observado pelo Magistrado singular;

(5) o processo principal correu sem a sua participação, diante
do  deferimento  prematuro  da  citação  por  edital,  que  não  se  mostrou
válida;

(6) busca por meio desta ação a declaração da inexistência da
sentença de mérito, bem como a nulidade de todo o processado a partir
da citação inicial;

(7) o autor  não diligenciou  no sentido de obter  o endereço
correto da empresa promovida;

(8) a  citação  editalícia  somente  poderia  ocorrer  após  o
exaurimento  de  todos  os  meios  existentes  à  disposição  do  autor  para
localizar a parte ré; e

(9) o Sr. Adroaldo, apontado como suposto representante da
empresa ré em um dos documentos no qual se pautou o apelado para
ajuizar  a  outra  ação,  não  faz  parte  dos  quadros  societários  da  Terral
Empreendimentos Imobiliários S/A.
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Ao final, pugna pela reforma da sentença objurgada, para que
seja anulado o decisório prolatado no processo principal,  bem como os
atos posteriores à citação.

Contrarrazões à apelação.

ROBERTO GOMES PALMEIRA (promovido) apresentou recurso
adesivo, pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito e
pela condenação da empresa recorrida em litigância de má-fé.

Contrarrazões ao recurso adesivo. 

A  Procuradoria  de  Justiça não  opinou  acerca  do  mérito  dos
recursos.

É o relatório.

            VOTO: Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA 
                                         Relator

              DO RECURSO APELATÓRIO:

PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

A  controvérsia  em  análise  gira  em  torno  da  nulidade  da
sentença proferida nos autos da “ação de outorga de escritura definitiva
(Processo n 0014574-73.2003.815.0731), ajuizada por ROBERTO GOMES
PALMEIRA (apelado) contra TERRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S/A (apelante), em razão da suposta nulidade da citação por edital desta
última pessoa jurídica. 

Acerca da possibilidade da interposição de ação declaratória de
nulidade de sentença atingida pelo manto da coisa julgada ressalto que,
conforme precedentes do STJ e do STF, nas hipóteses de ausência de
citação  ou  nulidade  desta,  por  falta  dos  requisitos  legais,  persiste  no
direito  processual  civil  brasileiro  a  "querela  nullitatis",  hipótese  de
declaração de nulidade de decisão, independentemente do prazo para sua
propositura. 

Destarte, conforme entendeu recentemente o STJ, “a ação de
querela  nullitatis  é  remédio  vocacionado  ao  combate  de  sentença
contaminada pelos vícios mais graves dos erros de atividade (errores in
procedendo),  nominados  de  vícios  transrescisórios,  que  tornam  a
sentença inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo”.1

1 REsp 1201666/TO Recurso Especial 2010/0132993-1. Ministro Luís Felipe Salomão. Quarta Turma. Data do
Julgamento: 10/06/2014.
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Destaco precedentes do STJ nesse sentido: 

A  inexistência  ou  nulidade  da  citação  correspondem  a  vícios
insanáveis que, no entender da doutrina e da jurisprudência deste
Tribunal  Superior  e  do  Supremo  Tribunal  Federal,  podem  ser
apreciados  a  qualquer  tempo,  não  se  submetendo  a  prazo
prescricional  ou decadencial.  Precedentes:  REsp 1.449.208/RJ,  Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma,  DJe 27/11/2014;  AR 569/PE, Rel.  Ministro
Mauro  Campbell  Marques,  Primeira  Seção,  DJe  18/2/2011;  REsp
1.015.133/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/4/2010; HC 92.569, Relator:
Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe-074 25-04-2008; RE
96.374,  Relator(a):  Min.  Moreira  Alves,  Segunda  Turma,  DJ
11.11.1983. Desse modo, tanto a citação inexistente como a citação
inválida (inquinada de nulidade absoluta) autorizam a propositura de
ação anulatória com viés de querella nulitatis, a qual não se encontra
sujeita a prazo de prescrição ou decadência.2 

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA  DE
VIOLAÇÃO  AO  ART.  535  DO  CPC.  QUERELA  NULLITATIS
INSANABILIS.  DESCABIMENTO.  IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA  DO  PEDIDO.  RECURSO  IMPROVIDO.  1.  Não
configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, o fato de
o C.  Tribunal  de  origem,  embora sem examinar  individualmente
cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar
fundamentação  contrária  à  pretensão  da  parte,  suficiente  para
decidir  integralmente  a  controvérsia.  2.  O cabimento da querela
nullitatis  insanabilis  é  indiscutivelmente  reconhecido  em caso  de
defeito ou ausência de citação, se o processo correu à revelia (v.g.,
CPC,  arts.  475-L,  I,  e  741,  I).  Todavia,  a  moderna  doutrina  e
jurisprudência,  considerando  a  possibilidade  de  relativização  da
coisa  julgada  quando  o  decisum  transitado  em  julgado  estiver
eivado  de  vício  insanável,  capaz  de  torná-lo  juridicamente
inexistente, tem ampliado o rol de cabimento da querela nullitatis
insanabilis.  Assim,  em  hipóteses  excepcionais  vem  sendo
reconhecida a viabilidade de ajuizamento dessa ação, para além da
tradicional ausência ou defeito de citação, por exemplo: (i) quando
é proferida sentença de mérito a despeito de faltar condições da
ação; (ii)  a sentença de mérito é proferida em desconformidade
com a coisa julgada anterior; (iii) a decisão está embasada em lei
posteriormente  declarada  inconstitucional  pelo  eg.  Supremo
Tribunal  Federal.  3.  No  caso  em  exame,  a  actio  nullitatis  vem
ajuizada  sob  o  fundamento  de  existência  de  vício  insanável  no
acórdão  proferido  pelo  c.  Tribunal  de  Justiça,  em apelação  em

2 REsp 1358931/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 01/07/2015.
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execução  de  alimentos,  consubstanciado  na  falta  de  correlação
lógica  entre  os  fundamentos  daquele  decisum  e  sua  parte
dispositiva, o que equivaleria à ausência de obrigatória motivação
do julgado (CPC, art. 458 e CF/88, art. 93, IX). 4. Entretanto, não é
cabível,  em virtude  do  instituto  da  preclusão,  o  ajuizamento  de
querela nullitatis insanabilis, com base em falta ou deficiência na
fundamentação da decisão judicial. Não há falar, pois, em hipótese
excepcional a viabilizar a relativização da coisa julgada, sobretudo
porque  aqui  não se vislumbra nenhum vício  insanável  capaz  de
autorizar  o  ajuizamento  de  querela  nullitatis  insanabilis,  pois
bastaria à parte ter manejado oportunamente o recurso processual
cabível, para ter analisada sua pretensão. 5. Recurso especial a que
se nega provimento.3 

É plenamente cabível, portanto, a ação declaratória de nulidade
de  sentença  (querela  nullitatis),  proposta  pela  apelante  (Terral
Empreendimentos Imobiliários S/A), com base na alegação de nulidade de
citação, sem que haja violação da coisa julgada.

Rejeito, portanto, a prefacial. 

          PRELIMINAR - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Aduz  o  apelado,  em  sede  de  contrarrazões,  que  o  recurso
aviado  não  deve  ser  conhecido,  porquanto  a  apelante  não  rebate  os
fundamentos da sentença. 

A tese sustentada pelo apelado não prevalece.

Analisando os argumentos perpetrados no apelo ora submetido
ao  crivo  desta  Corte  de  Justiça,  entendo  que  não  houve  violação  ao
princípio da dialeticidade, uma vez que a apelante apontou de forma clara
os fundamentos de fato e de direito  em que se baseou para atacar  a
sentença, obedecendo, assim, ao disposto no art. 514 do CPC.

In  casu,  não  houve  violação  ao  princípio  da  dialeticidade
recursal,  porquanto  os  fundamentos  da  irresignação  manifestada  pela
apelante  dialogam  de  forma  clara  com  os  fundamentos  adotados  na
sentença recorrida.

Sendo  assim,  tendo  por  base  tal  posicionamento,  rejeito a
preliminar.

MÉRITO RECURSAL.

3 STJ. REsp 1252902/SP. RECURSO ESPECIAL 2011/0074702-3. Ministro Raul Araújo (1143). Quarta Turma. DJ:
04/10/2011.
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Em sede de mérito,  insta analisar  a questão da nulidade da
citação por edital da empresa TERRAL EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIOS
S/A,  efetivada  no  Processo  n.  0014574-73.2003.815.0731,  a  fim  de
analisar-se o pedido de nulidade dos atos posteriores à citação, inclusive
da  sentença  prolatada  naqueles  autos,  pois,  em  sede  de  “querela
nullitatis”,  não  é  cabível  rever  questões  de  mérito  que  serviram  de
substrato para o deferimento  do pedido  formulado nos  autos da ação
principal (Ação de Outorga de Escritura Definitiva).

A irresignação da apelante merece prosperar.

ROBERTO GOMES PALMEIRA,  ora  apelado,  ajuizou  “Ação de
Outorga  de  Escritura  Definitiva”  contra  GOMES  RABELLO
EMPREENDIMENTOS LTDA E TERRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S/A, esta última ora apelante. O respectivo processo é o de n. 0014574-
73.2003.815.0731, que tramita, já em fase de execução, na 1ª Vara da
Comarca de Cabedelo.

Na inicial  o  autor  indicou  o  seguinte  endereço,  para  fins  de
citação  da  Terral  Empreendimentos  S/A:  “Fazenda  Boi  Só,  Bairro  dos
Estados”, baseando-se no documento de f. 14 (Vol. I do apenso), que se
referia  à  autorização  para  a  lavratura  de  escritura,  figurando  Terral
Empreendimentos como um dos vendedores do imóvel objeto da ação.

Nesse  ponto,  ressalto  que,  ao  contrário  do  que  entendeu  a
Magistrada de primeiro grau, o endereço apontado no referido documento
(f.  35  -  Vol.  I)  não  consta  como  sendo  de  Terral  Empreendimentos
Imobiliários S/A, e sim do procurador Adroaldo Gomes da Silva, pessoa
física,  não  se  podendo  atestar,  da  forma  como restou  consignado  no
citado documento, que o endereço era da empresa promovida.

Vejamos  como  constou  no  documento  denominado  de
“Autorização para Lavratura de Escritura”:

(…) e TERRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, com CGC nº
09.267.824/0001-05,  representada  por  seu  procurador  ADROALDO
GOMES DA SILVA, brasileiro, casado, bancário aposentado, advogado,
residente nesta Capital, na Fazenda Boi-Só, com CPF nº 005.662.094-
20.

Da leitura do citado documento é fácil perceber que o endereço
apontado - Fazenda Boi-Só - era do procurador nomeado para aquele ato,
e não da pessoa jurídica,  tanto é que o Oficial  de Justiça,  quando do
cumprimento da diligência da citação da ré, certificou (f. 20/v – Vol. I do
apenso) que deixou de citar TERRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
por  não  haver  localizado  essa  pessoa  jurídica  no  endereço  indicado,
constatando  que  a  sede  da  Fazenda  Boi-Só  encontra-se  fechada,  não
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existindo nenhuma empresa instalada em suas dependências,  somente
animais, como bois, cavalos, etc.

A certidão acima referida induz à conclusão de que o endereço
indicado na inicial, como sendo da empresa Terral Empreendimentos, era
incorreto.

Diante da informação do Oficial de Justiça, o Juiz determinou a
intimação  do  autor,  para  falar  em 05  (cinco)  dias  (f.  21  –  Vol.  I  do
apenso).

O promovente, ora apelado, requereu, de imediato, a citação
por edital  de ambos os réus, o que foi  deferido de plano pelo juiz (f.
24/25 – Vol. I do apenso), tanto que o edital foi expedido e publicado (f.
26/28 – Vol. I do apenso), sendo nomeando posteriormente curador para
os réus, conforme despacho de f. 29 (Vol. I do apenso).

Entendo  que  não  agiu  com  acerto  o  Magistrado  a  quo,  ao
deferir de plano a citação por edital. O autor deveria ter diligenciado no
afã de indicar outro endereço, uma vez que, além de ser obrigação do
promovente indicar o endereço correto do réu para fins de citação, deve
diligenciar nesse sentido, o que não ocorreu no caso em concreto.

In casu, quando não foi encontrada a pessoa jurídica promovida
no endereço  indicado  na inicial,  o  Juiz  deferiu  de  plano a citação  por
edital, sem sequer determinar que o autor, ora apelado, indicasse outro
endereço, o que é incabível, à luz do Código de Processo Civil.

O fato é que não houve diligência alguma por parte do autor,
no  sentido  de  indicar  outro  endereço,  limitando-se  a  requerer,  de
imediato,  a  citação  por  edital,  não  atentando  sequer  para  o  outro
endereço existente em um dos documentos utilizados para instruir o feito,
qual seja, o recibo de sinal (f. 15 – Vol. I do apenso), onde consta o
endereço da empresa promovida. 

A  citação  por  edital  é  meio  excepcional,  que  somente  pode
ocorrer se esgotados todos os meios disponíveis para a localização do réu.

A jurisprudência do STJ firmou compreensão no sentido
de  que  é  necessário  o  esgotamento  de  todos  os  meios  de
localização do réu para que se proceda à citação por edital, senão
vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL. CITAÇÃO
POR  EDITAL  INEXISTENTE  OU  INVÁLIDA.  VÍCIOS  INSANÁVEIS.
APRECIAÇÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E
DECADÊNCIA  INAPLICÁVEIS.  AUSÊNCIA  DE  ESGOTAMENTO  DOS
MEIOS  NECESSÁRIOS  À  LOCALIZAÇÃO  DA  PESSOA  JURÍDICA
EXECUTADA.  REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICA.  SÚMULA  7/STJ.
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NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS SUBSEQUENTES. 1. A inexistência ou
nulidade  da  citação  correspondem  a  vícios  insanáveis  que,  no
entender da doutrina e da jurisprudência deste Tribunal Superior e do
Supremo Tribunal Federal, podem ser apreciados a qualquer tempo,
não  se  submetendo  a  prazo  prescricional  ou  decadencial.
Precedentes: REsp 1.449.208/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/
Acórdão  Ministro  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,  Terceira  Turma,  DJe
27/11/2014;  AR  569/PE,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques,
Primeira  Seção,  DJe  18/2/2011;  REsp  1.015.133/MT,  Rel.  Ministra
Eliana  Calmon,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  Castro  Meira,  Segunda
Turma,  DJe  23/4/2010;  HC  92.569,  Relator(a):  Min.  Ricardo
Lewandowski,  Primeira  Turma,  DJe-074  25-04-2008;  RE  96.374,
Relator(a): Min. Moreira Alves, Segunda Turma, DJ 11.11.1983. Desse
modo, tanto a citação inexistente como a citação inválida (inquinada
de nulidade absoluta) autorizam a propositura de ação anulatória com
viés de querella nulitatis, a qual não se encontra sujeita a prazo de
prescrição  ou  decadência.  2.  A  jurisprudência  deste  Tribunal
Superior firmou compreensão no sentido de que é necessário
o  esgotamento  de  todos  os  meios  de  localização  dos  réus
para que se proceda à citação por edital. No caso dos autos, as
Instâncias ordinárias, à luz do contexto fático-probatório, chegaram à
conclusão de que a citação por edital nos autos da execução fiscal
desenvolveu-se sem que fossem exauridas as diligências necessárias
para  a  realização  da  citação  pessoal  da  sociedade  empresária
executada. Infirmar o entendimento a que chegou as instâncias de
origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar o
possível esgotamento dos meios de localização da executada, enseja
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável em sede de recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. A declaração de nulidade do processo a partir da citação acarreta a
nulidade, por derivação, de todos os atos processuais subsequentes.
Precedentes:  (REsp  730.129/SP,  Rel.  Ministro  Paulo  de  Tarso
Sanseverino,  Terceira  Turma,  DJe  3/11/2010;  HC  28.830/SP,  Rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 19/12/2003, p. 527; (REsp
36.380/RJ,  Rel.  Ministro  Hélio  Mosimann,  Segunda  Turma,  DJ
15/12/1997, p. 66351). 4. Recurso especial não provido.4 

Na  espécie  dos  autos,  à  luz  do  contexto  fático-probatório,
entendo  que  a  citação  por  edital  desenvolveu-se  sem  que  fossem
exauridas as diligências necessárias para a realização da citação pessoal
da promovida TERRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.

Queda  iniludível  que  a  citação  por  edital  foi  deferida  sem
qualquer  respaldo,  uma  vez  que  não  foram  esgotados  os  meios
disponíveis para encontrar a empresa demandada.

4 REsp 1358931/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 01/07/2015. 
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Ao contrário  do que entendeu a Juíza  a  quo,  quando julgou
improcedente  a  presente  ação  de  “Querela  Nullitatis  Insanabilis”,
posteriormente foram realizadas diligências para o fim de localizar e citar
as pessoas físicas dos sócios, conforme determinado no despacho de f.
107  (Vol.  I  do  apenso),  para  passarem  a  integrar  a  lide  como
promovidos, independentes da pessoa jurídica, os quais também foram
citados por edital.

O  fato  é  que  tais  diligências  se  referiram  a  tentativas  de
localização  dos  sócios,  pessoas  físicas,  e  não  da  pessoa  jurídica
demandada, TERRAL EMPREENDIMENTOS, que já havia sido citada por
edital, com defesa apresentada por curador, inclusive.

Segundo  já  entendeu  o  STJ,  o sócio  e  a  pessoa jurídica
formada por ele são pessoas distintas (Código Civil,  art. 20).  Um
não responde pelas obrigações da outra.5 

Além  disso,  merece  atenção  o  endereço  da  pessoa  jurídica
TERRAL EMPREENDIMENTOS, ora apelante, constante do documento da
Junta Comercial do Estado da Paraíba, de f. 116 (Vol. I do apenso), qual
seja, Parque Solon de Lucena, n. 52, nesta capital, o qual, além de não
ser observado nos autos, poderia ter sido obtido anteriormente para fins
de localização da pessoa jurídica promovida.

Por todo o exposto, entendo que resta clarividente a nulidade
da citação  por  edital  da  apelante  TERRAL  EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A, no processo no qual fora prolatada a sentença que se
pretende anular, haja vista que a citação por edital foi deferida sem que
fossem  esgotados  os  meios  disponíveis  para  encontrar  a  empresa
demandada.

No caso em discussão, houve violação ao devido processo legal,
pois,  conforme  já  se  posicionou  o  STJ,  “o  devido  processo  legal
instrumentaliza-se,  em  larga  medida,  pelo  contraditório  e  pela  ampla
defesa,  o  que  somente  é  possível  com  o  esgotamento  dos  meios
disponíveis para a localização do réu, antes de se ordenar a citação por
edital.”6

Assim,  vislumbro  vício  de  citação  no  Processo  n.
0014574-73.2003.815.0731, capaz de ensejar a nulidade da sentença
nestes autos proferida, bem como de todos os atos posteriores à citação
nula, merecendo reforma a sentença lançada pela Juíza de Direito da 4ª

5 AgRg no AgRg no Ag 417942/RJ.  Agravo Regimental  no Agravo Regimental  no Agravo de  Instrumento
2001/0128669-3. Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros. 1ª Turma. Julgamento: 06/05/2003.
6 RHC 34.727/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/05/2014, 
DJe 09/06/2014.
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Vara de Cabedelo, que julgou improcedente a presente ação de 'Querela
Nullitatis Insanabilis'.     

“A  declaração  de  nulidade  do  processo  a  partir  da  citação
acarreta  a  nulidade,  por  derivação,  de  todos  os  atos  processuais
subsequentes.  Precedentes:  (REsp  730.129/SP,  Rel.  Ministro  Paulo  de
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 3/11/2010; HC 28.830/SP, Rel.
Ministro  Felix  Fischer,  Quinta  Turma,  DJ  19/12/2003,  p.  527;  (REsp
36.380/RJ, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ 15/12/1997,
p. 66351).”7 

RECURSO ADESIVO:

O  promovido,  ROBERTO  GOMES  PALMEIRA,  apresentou
recurso  adesivo à  apelação  interposta,  pugnando  pela  extinção  do
processo  sem  resolução  do  mérito  e  pela  condenação  da  empresa
recorrida em litigância de má-fé.

O referido recurso não pode ser conhecido, por encontrar óbice
processual intransponível, qual seja, a falta de interesse recursal.

O  interesse  recursal  consiste  em  uma  das  condições  de
admissibilidade  do  recurso.  Para  que  esse  interesse  se  materialize,
deverão coexistir  a utilidade, pela qual o recurso poderá trazer alguma
vantagem ao recorrente, e a necessidade, que se apresenta como a única
forma viável para alcançar-se o objetivo desejado. 

In casu, entendo ausente o requisito da utilidade, devendo o
recurso sofrer prejuízo negativo em sua admissibilidade, já que não se
vislumbra qualquer interesse na reforma da sentença objurgada. 

Carece de interesse recursal a parte promovida, ora recorrente,
que obteve na sentença o provimento buscado por meio da contestação,
in casu, a improcedência da pretensão inicial.

Com relação à condenação da recorrida em litigância de má-fé,
tal  provimento  não foi  sequer  buscado no primeiro  grau,  em sede de
contestação, o que configura inovação recursal.

A matéria arguida no recurso, a qual não foi objeto de alegação
no Juízo a quo, constitui inovação recursal, não podendo o Tribunal
proferir manifestação meritória  sobre  ela, sob pena de supressão de
instância.

Destarte, não conheço do recurso adesivo.     

7 REsp 1358931/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 01/07/2015.
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DISPOSITIVO:

Ante o exposto:

a) rejeito as preliminares e, no mérito, dou provimento
à apelação de TERRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A,
para declarar a nulidade da sentença proferida nos autos da “AÇÃO
DE  OUTORGA  DE  ESCRITURA  DEFINITIVA”,  Processo  n.  0014574-
73.2003.815.0731,  bem  como  de todos  os  atos  processuais
subsequentes  à  citação  por  edital  de  TERRAL  EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A, a qual reputo nula;

b)  Não  conheço  do  recurso  adesivo apresentado  por
ROBERTO GOMES PALMEIRA.  

Inverto,  em  consequência,  os ônus  sucumbenciais,  cuja
execução deverá observar o disposto no art. 12 da Lei 1.060/50, caso seja
a parte promovida beneficiária da gratuidade judiciária. 

Em observância aos critérios estabelecidos no § 3º, alíneas “a”,
“b”,  “c”  e  §4º,  ambos  do  artigo  20  do  CPC,  fixo  os  honorários
advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

É como voto.

Em razão de equívoco, renumerem-se os autos a partir
das f. 383.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA)
e com o Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO
VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09
de maio de 2016.

Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
                         Relator
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