
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0001349-25.2015.815.0000.
ORIGEM: 3ª Vara da Comarca de Cabedelo.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Banco do Nordeste do Brasil S.A.
ADVOGADO: Dalliana Waleska Fernandes de Pinho.
AGRAVADA: LIG GÁS COM. DE GÁS LTDA.

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.  CITAÇÃO  DA  EMPRESA  NA  PESSOA  DO  SEU
REPRESENTANTE  LEGAL.  MANDADO  EXPEDIDO  SÓ  EM  NOME  DA
PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO MANDADO COM
O  NOME  DO  REPRESENTANTE.  CITAÇÃO  DE  SÓCIA  DA  PESSOA
JURÍDICA. REALIZAÇÃO NA PESSOA DE SUA GENITORA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO  DA  CONDIÇÃO  DE  REPRESENTANTE  LEGAL  OU
PROCURADORA.  NÃO  REALIZAÇÃO  DA  CITAÇÃO.  PROVIMENTO
PARCIAL. 

A citação, que é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado
para integrar a relação processual,  será pessoal,  podendo também ser realizada na
pessoa do representante legal ou procurador do citado, devendo, quando se tratar de
pessoa jurídica,  ser feita na pessoa de seu mandatário,  administrador,  preposto ou
gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. CPC/2015, arts. 238 e
242, §1º.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  o  presente  Agravo  de
Instrumento  n.º  0001349-25.2015.815.0000,  em que  figuram como  Agravante  o
Banco do Nordeste do Brasil S.A. e Agravada LIG GÁS COM. DE GÁS LTDA.

ACORDAM  os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade, em
dar provimento parcial ao Agravo de Instrumento.

VOTO.

O Banco do Nordeste do Brasil  S.A. interpôs  Agravo de Instrumento
contra a Decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cabedelo, f. 15,
nos autos da Execução por ele intentada em face da  LIG GÁS COM. DE GÁS
LTDA,  que  indeferiu  o  pedido  para  realização  de  nova tentativa  de  citação  da
empresa executada, na pessoa de seu representante legal, ao fundamento de que o
mandado anterior havia sido corretamente expedido, e declarou a inexistência de
citação da sócia Elaine Pontes Pereira Santana.

Em suas razões, alegou que como a Empresa Executada não foi localizada,
requereu e teve deferido o pedido de renovação do mandado citatório, desta vez na
pessoa do seu representante legal Josemar Pereira Santana, não tendo o Oficial de
Justiça logrado êxito em sua localização, em virtude de não haver procurado pela
pessoa física de Josemar quando da realização da diligência, e sim unicamente pela
Empresa.

Sustentou que a também representante legal da Empresa, Sra. Elaine Pontes



Pereira Santana, já foi citada na execução, tendo o Juízo, equivocadamente, afirmado
que a sua citação ainda não havia ocorrido.

Pugnou pela reforma da Decisão para que seja declarada realizada a citação
da Sra. Elaine Pontes Pereira Santana, e determinada a expedição de novo mandado
de citação da Executada, na pessoa de seu representante legal.

A Agravada não foi intimada por não haver se formado a relação processual,
f. 130.

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre o mérito recursal, f. 132/134. 

É o Relatório. 

Após várias  tentativas frustradas  de localização da Empresa Executada,  o
Agravante requereu e teve deferido o pedido de renovação do mandado citatório, a
ser cumprido na pessoa do representante legal da Agravada, tendo o mandado sido
expedido sem que nele constasse a observação para que a citação se realizasse na
pessoa  de  Josemar  Pereira  Santana,  f.  91,  na  qualidade  de  representante  legal,
motivo pelo qual o Oficial de Justiça mais uma vez não obteve êxito na realização da
diligência, Certidão de f. 92. 

Quanto à citação da sócia, consta na Certidão do Oficial de Justiça, f. 139,
que após comparecer, por quatro dias alternados, na residência da Sra. Elaine Pontes
Pereira Santana, sem tê-la encontrado, procedeu com a sua citação na pessoa de sua
genitora  Lusinete  Pereira  Pontes,  sem  que  esta  fosse  sua  representante  legal  ou
procuradora  (CPC/2015,  242,  §1º1),  o  que  implica  no  reconhecimento  da  não
existência de sua citação.

Posto  isso,  conhecido  o  Agravo  de  Instrumento,  dou-lhe  provimento
parcial  para  modificar  a  Decisão  agravada  na  parte  em  que  reconheceu
corretamente expedido o mandado citatório, determinando a expedição de novo
mandado  de citação  da  empresa executada,  na pessoa de  seu  representante
legal, Sr. Josemar Pereira Santana, já que a Decisão Agravada não reconheceu
a  existência  da  citação  da  sócia,  Sra.  Elaine  Pontes  Pereira  Santana,  cujo
mandado deverá ser renovado por força daquela Decisão.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

1 CPC/2015  -  Art.  242.  A  citação  será  pessoal,  podendo,  no  entanto,  ser  feita  na  pessoa  do
representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.
§  1o  Na  ausência  do  citando,  a  citação  será  feita  na  pessoa  de  seu  mandatário,  administrador,
preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados.


