
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL n.°.0019675-15.2013.815.2001 - 3ª Vara de Família da Comarca da Capital.
Relator       : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides. 
Apelante     : José Carlos Fernandes da Silva. 
Advogados : Adailton Raulino Vicente da Silva (OAB/PB 11.612).
Apelado      : Michael Bruno Fernandes de Assis.
Defensora Pública:: Maria de Fátima Araújo R. de Melo (OAB/PB 5.170).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXONERAÇÃO.  CITAÇÃO  POR
EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE DA
CITAÇÃO E DOS DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES. NULIDADE DA
SENTENÇA.  RETORNO  DOS  AUTOS  À  VARA  DE  ORIGEM.
PROVIMENTO DO RECURSO. 

—  A nulidade  de  citação  é  vício  que  contamina  o  processo  desde  sua
origem, impede a própria formação da relação processual, configurando
nulidade  absoluta  que  pode  ser  reconhecida  de  ofício,  pois  não  se
convalida com a coisa julgada, uma vez que esta nem se operará em tais
casos.  

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos acima identificados.

ACORDAM os integrantes da Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade,  em dar provimento ao recurso para anular a
sentença, nos termos do voto do Relator.
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Carlos Fernandes da Silva
contra a sentença de fls. 56/59, proferida pelo Juiz a quo que, nos autos da Ação de Exoneração de
Pensão Alimentícia em face de Michael Bruno Fernandes de Assis, julgou improcedente o pedido,
sem custas.

Em suas razões de fls. 64/75, o apelante pugnou pela reforma da sentença
apelada, sustentando que a citação válida é pressuposto indispensável para a tramitação da ação.
Nesse sentido, alegou preliminar de nulidade da sentença, em virtude do descumprimento aos arts.
373, § 1º e 319, II do NCPC, uma vez que é possível o autor requerer diligências para determinar o
preenchimento dos requisitos da inicial (inclusive o endereço e documentos faltantes) do réu, pelo
juiz. Assim, requer a anulação dos atos subsequentes ao despacho de fl. 23, a fim de esgotar as
diligências no sentido de localizar o apelado, devendo, inclusive,  o magistrado solicitar  junto à
instituição financeira pagadora da pensão alimentícia, o endereço do beneficiário dos alimentos. No
mérito, requer a exoneração da obrigação de alimentar, uma vez que seu filho atingiu a maioridade.



Contrarrazões às fls. 80/84.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento
parcial da preliminar de cerceamento de defesa, arguida no recurso apelatório, para que seja anulada
a sentença objurgada,  declarando-se de ofício a citação por edital  realizada e  anulados os atos
processuais  subsequentes,  determinando  o  retorno  dos  autos  à  vara  de  origem  para  regular
tramitação do processo, dando-se provimento à apelação, para que seja realizada a devida citação da
parte promovente e proferida nova sentença nos autos do divórcio em apenso (fls. 110/113).

É o relatório.

VOTO. 

O  autor/apelante  ajuizou  a  presente  Ação  de  Exoneração  de  Alimentos,
aduzindo, em suma, que seu filho, ora apelado, atingiu a maioridade, portanto, deveria, de forma
automática, ser eximido da obrigação de alimentar.

Ocorre  que  na  inicial,  o  promovente  não soube informar  o  endereço do
recorrido, aduzindo apenas que este mora no Estado do Amazonas. 

Sendo assim, foram realizadas algumas providências para que o promovido
fosse localizado.

Observa-se  dos  autos  que  pretende  o  alimentante  o  reconhecimento  da
nulidade da sentença em virtude do não esgotamento da realização de diligências necessárias à
busca do paradeiro do alimentando, o que contrariou os preceitos constitucionais da ampla defesa e
do contraditório, senão vejamos.

À  fl.  16,  observa-se  que houve a citação editalícia,  todavia, não sendo
localizado  o  promovido,  deu-se  a nomeação  de  curadora  especial  ao  ausente,  que  ofertou
contestação às fls. 19/20. 

Em outro  momento  processual  posterior, o    Juizo  a  quo    determinou  a
investigação do endereço do alimentando junto à INFOSEG e TRE, bem como junto à Agência
Bancária  que  paga  a  pensão  alimentícia  do  alimentado,  cujos  valores  são  retidos  na  folha  de
pagamento do promovente (fl. 23) e, posteriormente,  determinou o envio de carta precatória para
um provável endereço do promovido, conseguido junto ao INFOSEG, em Parintins/AM.

Ato  contínuo,  o  autor  foi  novamente  intimado  para  informar  o
paradeiro  do  promovido,  inclusive,  sob  ena  de  extinção  do  feito,  oportunidade  em  que
requereu, inclusive à fl. 55 que fosse oficiado aos órgãos oficiais, a fim de localizar seu filho,
todavia, às fls. 56/59, a magistrada proferiu sentença.

Percebe-se  dos  autos  que  as  providências  e  diligências  que  se  faziam
necessárias no processo de exoneração de alimentos e que foram requeridas pelo autor, bem
como, determinado pelo juízo singular na audiência (fl. 23), não foram tomadas, afrontando os
princípios da ampla defesa e do contraditório consagrado no art. 5º, inc. LV, da Constituição
Federal.

Assim,  não tendo sido esgotadas diligências na tentativa de citação
pessoal de MICHAEL BRUNO FERNANDES DE ASSIS não tinha cabimento a realização



da sua citação por edital, a qual só deve ocorrer em último caso, quando esgotadas todas as
possibilidades de localizar o réu. Da mesma forma, a nomeação de curador especial a ausente
ocorreu de forma precipitada.

Veja-se que a própria instituição que paga os vencimentos ao autor ou a
instituição  bancária  que  onde  consta  a  conta  onde  são  feitos  os  depósitos  das  prestações
alimentares, poderiam ser acionadas no sentido de obter os dados cadastrais lá existentes da
genitora do promovido, quando, através dessa, se poderia chegar à informação do endereço
do alimentando.

Para que fosse ultimada a citação por edital, seria necessário demonstrar nos
autos  que foram esgotadas  as  possibilidades  para  localizar  o  réu ou a  sua  genitora,  através  de
expedição  de  ofícios  às  instituições  bancárias,  Receita  Federal,  INSS,  empresas
concessionárias de fornecimento de água e de energia, empresas de telefonia, órgãos de proteção
ao crédito e outros órgãos oficiais, sob pena de nulidade.

Portanto, veja-se que a citação por edital ocorrida não possibilitou a
presença  do  alimentando  nos  autos,  merecendo,  portanto,  ser  considerada  inexistente.
Devem  ainda  ser  anulados  todos  os  atos  subsequentes,  conforme  prescreve o art.  281 do
CPC/2015, pois não foram esgotadas todas as formas de citação, antes da citação por edital.

Ora, a citação é o ato que introduz o réu na relação processual, sujeitando-o
aos seus efeitos, sendo requisito de validade da relação processual. Assim, processo sem citação, ou
com citação viciada, é nulo.

É sabido que a citação por edital dar-se-á somente quando ignorado, incerto
ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu, conforme preceitua o art. 257 do CPC/2015 e
após esgotadas todas as formas possíveis, conforme o art. 238 e seguintes do CPC.

D i s p õ e  o  C ó d i g o  d e  P r o c e s s o  C i v i l  de 2015:

Art.  280.  "As  citações  e  as  intimações  serão  nulas,  quando  feitas  sem
observância das prescrições legais."

Logo, na hipótese em tela,  ainda não era o caso de ocorrer a citação por
edital,  por  encontrar  tal  modalidade  de  citação  óbice  legal,  uma  vez  que  a  parte  ré  não  se
encontrava em lugar incerto, ignorado ou inacessível.   

Com efeito, a nulidade de citação é vício que contamina o processo desde
sua origem, impede a própria formação da relação processual, configurando nulidade absoluta que
pode ser reconhecida de ofício, pois não se convalida com a coisa julgada, uma vez que esta nem se
operará em tais casos. Mais que nulidade, a citação de todos aqueles que devem suportar o ônus da
sentença é, portanto, um pressuposto processual de existência, condição de eficácia da decisão. 

Por essa razão, a ausência de citação ou sua nulidade, de tão grave que é
compreendido  como aquele  que  permite  a  invalidação da  decisão  judicial.  Não desconstituir  a
sentença prolatada com vício de citação seria ignorar o princípio do devido processo legal, bem
como o princípio do contraditório. Isso porque não tendo sido citada, não foi concedida à autora a
oportunidade de se contrapor às razões do réu. 

Isto posto,  DOU PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO, para
anular a sentença de fls. 56/59, a fim de que outra seja proferida, após a formação regular da relação



processual.  Declaro,  ainda,  de  ofício,  a  nulidade  da  citação  por  edital  realizada  (fl.  16)  e
anulados os atos processuais subsequentes.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides(Presidente). Participaram do julgamento, ainda, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz
convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevi-
des) (Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado para substituir a
Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes)e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz con-
vocado para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente  ao  julgamento,  também,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

   João Batista Barbosa
Juiz convocado/RELATOR
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Carlos Fernandes da Silva
contra a sentença de fls. 56/59, proferida pelo Juiz a quo que, nos autos da Ação de Exoneração de
Pensão Alimentícia em face de Michael Bruno Fernandes de Assis, julgou improcedente o pedido,
sem custas.

Em suas razões de fls. 64/75, o apelante pugnou pela reforma da sentença
apelada, sustentando que a citação válida é pressuposto indispensável para a tramitação da ação.
Nesse sentido, alegou preliminar de nulidade da sentença, em virtude do descumprimento aos arts.
373, § 1º e 319, II do NCPC, uma vez que é possível o autor requerer diligências para determinar o
preenchimento dos requisitos da inicial (inclusive o endereço e documentos faltantes) do réu, pelo
juiz. Assim, requer a anulação dos atos subsequentes ao despacho de fl. 23, a fim de esgotar as
diligências no sentido de localizar o apelado, devendo, inclusive,  o magistrado solicitar  junto à
instituição financeira pagadora da pensão alimentícia, o endereço do beneficiário dos alimentos. No
mérito, requer a exoneração da obrigação de alimentar, uma vez que seu filho atingiu a maioridade.

Contrarrazões às fls. 80/84.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento
parcial da preliminar de cerceamento de defesa, arguida no recurso apelatório, para que seja anulada
a sentença objurgada,  declarando-se de ofício a citação por edital  realizada e  anulados os atos
processuais  subsequentes,  determinando  o  retorno  dos  autos  à  vara  de  origem  para  regular
tramitação do processo.

para que provimento da apelação, para que seja realizada a devida citação
da parte promovente e proferida nova sentença nos autos do divórcio em apenso. (fls. 110/113).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 02 de março de 2018.



   João Batista Barbosa
Juiz convocado/RELATOR


