
 

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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010429-53.2010.815.0011.
ORIGEM: 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Caixa Seguros S/A.
ADVOGADO: Carlos Antônio Harten Filho (OAB/PE 19.357).
APELADO: Ruth Fernandes de Souza.
ADVOGADO: Edson Duarte Coelho (OAB/PB 22.841).

EMENTA:  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER. CITAÇÃO  POR
CARTA  COM  AVISO  DE  RECEBIMENTO.  PESSOA  FÍSICA.  NECESSIDADE  DE
ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA AO PRÓPRIO CITANDO. AR ASSINADO POR
TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
QUE  O  RÉU  EFETIVAMENTE  TOMOU  CONHECIMENTO  DA  DEMANDA.
NULIDADE  DA CITAÇÃO.  PRECEDENTES  DO  STJ.  PROCESSO  ANULADO  DE
OFÍCIO  DESDE  A  CITAÇÃO  INVÁLIDA.  PREJUDICADA  A  ANÁLISE  DAS
RAZÕES DO APELO.

“O entendimento do STJ é de que, para a validade da citação de pessoa física pelo correio,
é  necessária  a  entrega  da  correspondência  registrada  diretamente  ao  destinatário,  não
sendo possível o seu recebimento pelo porteiro do prédio.”(SEC 1.102/AR, Rel. Ministro
Aldir Passarinho Júnior,  Corte Especial, julgado em 12/04/2010, DJe 12/05/2010). 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação Cível
n.º 0010429-53.2010.815.0011, em que figuram como Apelante Caixa Seguradora S.A. e
como Apelada Ruth Fernandes de Souza.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda  Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator,  em  de ofício,  declarar a nulidade do processo a
partir das f. 282, restando prejudicada a análise das razões da Apelação.

VOTO.

A  Caixa  Seguros  S/A. interpôs  Apelação contra  a  Sentença,  fls.  421/424,
prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória em face dela ajuizada por Ruth Fernandes de
Souza,  que julgou procedente o pedido,  condenado-a  ao pagamento de  R$ 44.735,00
(quarenta e quatro mil,  quatrocentos e trinta e  cinco reais)  a título de indenização do
seguro habitacional contratado, acrescido de correção monetariamente desde a data de
apresentação do laudo pericial, e dos juros de mora, no percentual de 1% desde a citação,
condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, fls. 428/453, arguiu preliminarmente a prescrição ânua do direito



de pleitear a cobertura securitária, requerendo a extinção do feito, nos termos dos arts.
332, §1º e 487,II, do CPC.

Suscitou o cerceamento do seu direito de defesa e a carência da ação, em razão de
sua ilegitimidade passiva e a necessidade de denunciação da lide em relação ao construtor
do prédio, ao fundamento de que a responsabilidade pelos vícios de construção é de quem
a promoveu ou do responsável técnico pela obra.

No mérito, afirmou que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao
caso destes  autos,  ao  fundamento  de  que  o  Sistema Financeiro  Habitacional,  por  seu
caráter  social  e  de  interesse  público,  não  pode  ser  apreciado  à  luz  de  interesses
particulares.

Asseverou que a apólice contratada exclui da cobertura os vícios de construção,
pelo que não pode ser responsabilizada pelos danos existentes no imóvel segurado, e caso
esta Corte entenda de modo diverso, requer que o valor da indenização seja limitado ao
capital segurado.

Pugnou  pelo  provimento  do  Recurso  para  que  a  Sentença  seja  reformada  e  o
pedido julgado improcedente.

Contrarrazoando,  f.  464/470,  a  Apelada alega  que  por  ser  a  apólice de seguro
contrato  de  adesão,  deve  ser  interpretado  à  luz  do  CDC,  de  maneira  favorável  ao
consumidor, e que pela finalidade essencial dos contratos de seguro não pode a Apelante
se  desvencilhar  da  responsabilidade  pela  reparação  dos  danos  do  imóvel  segurado,
requerendo o desprovimento do Apelo.

Desnecessária  a  intervenção  da  Procuradoria  de  Justiça,  por  não  configurar
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

É o relatório.

Verifica-se  dos  autos  que  o  AR  da  Carta  de  Citação  endereçado  para  o
Promovido/Apelado, Sílvio José de Albuquerque Cardoso, foi assinado por Oriel Santana,
pessoa estranha ao feito, documento de f. 282. 

O art. 223, do CPC/73 vigente a época do ato processual, dispõe que realizada a
citação  pelos  correios  a  carta  será  registrada  para  entrega  ao  citando,  exigindo-lhe  o
carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo1.

Consoante  o mencionado dispositivo  legal,  tratando-se  de citação  via  postal  de
pessoa física, a regra é a entrega da carta direta e pessoalmente ao citando, devendo sua
assinatura constar no respectivo aviso de recebimento.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que para a validade da

1Art. 223. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou chefe da secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e
do despacho do juiz, expressamente consignada em seu inteiro teor a advertência a que se refere o art. 285, segunda parte,
comunicando, ainda, o prazo para a resposta e o juízo e cartório, com o respectivo endereço. 

        Parágrafo único.  A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que
assine  o  recibo.  Sendo o  réu  pessoa  jurídica,  será  válida  a  entrega  a  pessoa  com poderes  de  gerência  geral  ou  de
administração. 



citação de pessoa física pelo correio, é necessária a entrega da correspondência registrada
diretamente ao destinatário2.

In  casu,  embora  a  carta  de  citação  tenha  sido  entregue  no  endereço  do
Promovido/Apelado,  o  AR foi  assinado por pessoa estranha ao feito,  não havendo nos
autos qualquer evidência de que o Apelado tenha tido ciência da ação de obrigação de fazer
contra  si  movida,  pelo  que a  citação  não  se  efetivou  e,  por  isso,  não  se  instaurou
regularmente a relação processual.

Nesse sentido julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul3.

Posto  isso, de  ofício,  declaro  a  nulidade  do  processo  a  partir  das  f.  282,
restando prejudicada a análise das razões da Apelação.

É o voto. 

Presidiu  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  no  dia  17  de  abril  de  2018,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Excelentíssimo Desembargador Frederico
Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  participando  do  julgamento,  além  deste  Relator,  o
Excelentíssimo  Desembargador  João  Alves  da  Silva. Presente  à  sessão  o  Exmo.
Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

2PROCESSUAL  CIVIL.  SEPARAÇÃO.  PROCESSO  DE  DIVÓRCIO.  ENDEREÇO.  CITAÇÃO.  CORREIO.
RECEBIMENTO  PELO  PORTEIRO.  DIVÓRCIO  DECRETADO.  ABANDONO  DE  LAR.  FORÇA DE  REVELIA.
SENTENÇA ESTRANGEIRA.  JUSTIÇA ARGENTINA.  PEDIDO  DE  HOMOLOGAÇÃO.  ENDEREÇO  INCERTO.
CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. CURADORA ESPECIAL. NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE  VÍCIO  NA CITAÇÃO.  PRECEDENTES  DO  STJ.  NECESSÁRIA A ENTREGA AO  DESTINATÁRIO.  VÍCIO
INSANÁVEL. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. PEDIDO INDEFERIDO. I. O entendimento do STJ é de que, para
a validade da citação de pessoa física pelo correio, é necessária a entrega da correspondência registrada diretamente
ao destinatário, não sendo possível o seu recebimento pelo porteiro do prédio. II. Incerta, pois, a efetividade da citação da
requerida na ação de divórcio, onde restou revel, é de se indeferir o pedido de homologação da sentença estrangeira. (SEC
1.102/AR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2010, DJe 12/05/2010 –
destaques acrescentados). 

3APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA DE TERCEIRO.
PESSOA FÍSICA. NULIDADE. RECEBIMENTO DO AVISO DE RECEBIMENTO DEVE SER PESSOAL. Nos casos
em que a citação é realizada por correio à pessoa física, o recebimento do AR deve ser pessoal, sob pena de nulidade da
citação. Inteligência do parágrafo único do art. 223 do CPC. UNÂNIME. DESPROVERAM O RECURSO. (Apelação
Cível Nº 70054522230, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da
Silva, Julgado em 12/06/2013)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO  PRIVADO  NÃO  ESPECIFICADO.  CITAÇÃO  POR  AVISO  DE
RECEBIMENTO. PESSOA FÍSICA. Conforme dispõe o artigo 223 do Código de Processo Civil, tratando-se de citação
de pessoa física realizada pelo correio é indispensável a sua assinatura no Aviso de Recebimento, por se tratar de ato
pessoal, sob pena de nulidade. AGRAVO DESPROVIDO, DE PLANO. (Agravo de Instrumento Nº 70048748123, Décima
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em
08/05/2012)


