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GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
Apelação Cível nº 0032171-47.2011.815.2001 — 17ª Vara Cível da Capital
Relator :Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado em substituição ao Des. Saulo Henriques 
de Sá e Benevides.
Apelante :Geraldo Uchoa de Almeida
Advogado :Luiz Gustavo Uchoa de Almeida
Apelado :Companhia Usina São João S/A
Advogada :Francisco Bezerra de Carvalho Junior

PROCESSO  CIVIL —  AÇÃO  DE  REGRESSO  —  SENTENÇA — 
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA LIDE  —  PROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO  —  IRRESIGNAÇÃO  —  APELAÇÃO  CÍVEL  — 
CONHECIMENTO — ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA 
— IRREGULARIDADE  NA CITAÇÃO  QUE  IMPOSSIBILITOU  A 
APRESENTAÇÃO  DE  DEFESA  —  AVISO  DE  RECEBIMENTO 
ENTREGUE A TERCEIRO — INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO 
ÚNICO DO ART. 223 DO CPC — NECESSIDADE DE ENTREGA DA 
CITAÇÃO  DIRETAMENTE  AO  DESTINATÁRIO  — 
INFORMATIVO Nº 315 DO STJ — APLICAÇÃO DO ART. 557, §1º-A 
DO CPC — PROVIMENTO APELO.

— A citação, como ato essencial ao devido processo legal, à garantia e segurança  
do processo como instrumento da jurisdição, deve observar os requisitos legais,  
sob pena de nulidade.

— É nula a citação quando feita sem observância das prescrições legais.

—  “A  Turma  reiterou  o  entendimento  de  que  a citação de  pessoa  física 
pelo correio deve obedecer ao disposto no art. 223, parágrafo único, do Código de 
Processo  Civil,  considerando  indispensável  a  entrega  direta  
ao destinatário.. REsp  884.164-SP,  Rel  Min.  Castro  Filho,  julgado  em 
27/3/2007.”

Vistos, etc.

Trata-se  de  apelação  interposta  por  Geraldo  Uchoa  de  Almeida,  tendo 
como apelada Cia Usina São João S/A, contra a decisão do juízo monocrático, de fls. 357/360, que 
julgou  procedente  o  pedido,  a  fim  de  condenar  o  promovido  na  obrigação  de  restituir, 
regressivamente, à parte promovente o montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 
devidamente corrigidos pelo INPC desde a data desta sentença, bem como juros de mora de 1% (um 
por cento) desde a citação. Condenou, ainda, no pagamento das custas e honorários advocatícios, 
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http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp%20884164


que,  conforme  o  art.  20,  §  3º,  do  CPC,  fixou  em 10% (dez  por  cento)  sobre  o  montante  da 
condenação.

Irresignado com a decisão de primeiro grau, o promovido, às fls. 363/371, 
interpôs o presente Recurso de Apelação, postulando pela anulação da sentença, inclusive, arguindo 
a falta de configuração da revelia, em razão de não ter sido regularmente citado, determinando, por 
via de consequência, a regular citação do mesmo no endereço ora declinado, para fins de exercício 
do contraditório e ampla defesa.

Contrarrazões apresentadas às fls. 421/428, pugnando pelo desprovimento 
da Apelação, mantendo-se a decisão monocrática.

A Douta  Procuradoria  de  Justiça,  no  parecer  de  fls.  434/436,  deixou  de 
opinar, por entender ser desnecessária a sua intervenção no feito.

É o relatório.

DECIDO.

O recorrente argüiu a nulidade da sentença, em razão da irregularidade da 
sua citação válida. 

Alega o apelante  que não merece prosperar  a sentença proferida nas fls. 
357/360 dos autos, a qual julgou procedente a ação de regresso proposta pela Cia Usina São João S/
A, sem que ocorresse no presente caso a citação válida da parte ré, ora apelante, pois o endereço 
informado pela Receita Federal do Brasil nas fls. 346, como se fosse o do destinatário da citação 
está bastante desatualizado e a carta de citação seguiu para um domicílio que não é o seu. Além 
disso, foi recebido por terceiro, cuja a assinatura é impossível de se identificar, por ser ilegível, 
como se nota no AR de fls. 352.

Saliente-se que nos termos do art. 213 do CPC, a citação é o ato pelo qual se 
chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender. Por sua vez,  o artigo 214 do CPC 
estabelece ser a citação indispensável para a validade e desenvolvimento regular do processo. 

Denota-se dos autos que o AR de citação (fl. 253) foi encaminhado para o 
agravante e recebido por Diana com sobrenome ilegível. A Juíza de primeiro grau considerou válida 
a citação levada a efeito, decretando a revelia do promovido.

Cumpre destacar que a citação postal na nossa atualidade é regra em nosso 
sistema processual, nos termos do art. 222 do Código de Processo Civil. Por sua vez, o art.223, 
parágrafo único, do referido diploma legal, assim está redigido:

Art. 223
(...)
Parágrafo único.  A carta registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe 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.

Portanto, verifica-se do dispositivo legal precitado que para a validade da 
citação não basta simplesmente à entrega da carta no endereço do destinatário, pois necessariamente 
há que ser colhida a assinatura eficaz no aviso de recebimento, o que não ocorreu no caso em tela, 
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pois quem firmou o recibo foi um desconhecido do agravante, não se podendo presumir que aquele 
tenha tomado conhecimento da ação.

Ressalte-se que incumbe ao autor o ônus de provar que o réu, em que pese 
não tenha assinado o aviso, teve ciência da demanda que lhe foi ajuizada, o que pode ocorrer tanto 
pela assinatura deste no aviso de recebimento, como por pessoal habilitada a representá-lo.

A esse respeito são os arestos a seguir transcritos:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CUMPRIMENTO  DE 
SENTENÇA.  IMPUGNAÇÃO.  NULIDADE  DA CITAÇÃO.  PROCESSO  QUE 
TRAMITOU À REVELIA DO RÉU. 1. As decisões proferidas em desfavor do réu, em 
processo que correu à sua revelia, por ausência de citação ou por citação defeituosa, estão 
contaminadas  por  vício  que,  na  nova  sistemática  processual,  pode  ser  arguido  pelo 
executado em impugnação ao cumprimento de sentença, consoante o disposto no art. 475 
-  L,  do  CPC,  acrescentado  pela  Lei  nº  11.232/2005  2.  Para  a  validade 
da citação de pessoa física via Correios é imprescindível a entrega da correspondência 
diretamente ao destinatário, de quem deve ser colhida a assinatura no respectivo aviso 
de recebimento - AR, não bastando que a carta apenas seja entregue no endereço do 
citando.  3.  A ausência  de  entrega  da  correspondência  à pessoa do  citando  implica  a 
nulidade  dacitação e,  por  conseguinte,  de  todos  os  atos  processuais  posteriormente 
praticados,  inclusive a sentença que se encontra em fase de cumprimento.  4.  O fato do 
signatário  do AR ter  relação  de  parentesco  com  o  réu  não  supre  a  necessidade 
de citação pessoal  e,  isoladamente  considerado,  não  comprova  que  tenha  tomado 
inequívoca  ciência  do  conteúdo  do  mandado  citatório.  5.  Recurso  provido. (TJES;  AI  
0044380-23.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira;  
Julg. 08/10/2013; DJES 16/10/2013)  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CITAÇÃO VIA 
POSTAL.  RECEBIMENTO  POR  TERCEIRA  PESSOA.  IMPOSSIBILIDADE. 
NECESSÁRIA  SUBSCRIÇÃO  DE  RECIBO  PELO  PRÓPRIO  PROMOVIDO. 
DILIGÊNCIA INVÁLIDA.  PRECEDENTES DO STJ.  SEGUIMENTO NEGADO. ...  a 
citação da pessoa física pelo correio deve obedecer ao disposto no artigo 223, parágrafo 
único, do Código de Processo Civil, sendo necessária a entrega direta ao destinatário, 
de quem o carteiro deve colher o ciente ... . STJ; REsp 884.164; Proc. 2006/0199939-5; 
SP; Terceira Turma; Rel. Min. Sebastião de Oliveira Castro Filho; Julg. 27/03/2007; DJU 
16/04/2007.TJPB - Acórdão do processo nº 20020110003924001 - Órgão (1 CAMARA 
CIVEL) - Relator José Ricardo Porto - j. em 13-09-2011 

A Turma reiterou o entendimento de que a citação de pessoa física pelo correio deve 
obedecer  ao  disposto  no  art.  223,  parágrafo  único,  do  Código  de  Processo  Civil, 
considerando indispensável a entrega direta ao destinatário. No caso, cabe ao carteiro 
colher o ciente como prova do aviso de recepção por ele assinado, sem o que não tem 
validade o ato de comunicação e acarreta a nulidade do ato citatório, dada sua relevância 
processual. Assim, subscrito o aviso por outra pessoa, cabe ao autor o ônus de provar que o 
réu, embora sem assinar o aviso, teve conhecimento da demanda que lhe foi ajuizada, uma 
vez  que  a  presunção  de  recebimento  pode  causar  lesão  gravíssima  ao  demandado, 
mormente  em razão da  deficiente  prestação  de  serviços  de  portaria  e  condomínios  nas 
residências. Precedente citado: EREsp 117.949-SP, DJ 26/9/2005. REsp 884.164-SP, Rel 
Min. Castro Filho, julgado em 27/3/2007. 

Ademais, tratando-se de absoluta, a nulidade quanto à citação do promovido 
foi adequadamente suscitada na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, tendo 
em vista que o processo tramitou à sua revelia, só voltando a ser provocado quando intimado da 
decisão prolatada pela nobre magistrada de primeiro grau.
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Isto posto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do 
§ 1º-A, art. 557 do Código de Processo Civil, para tornar nula a sentença prolatada e determinar a 
citação do promovido no endereço apresentado no recurso, respeitando o parágrafo único do art. 
223 do CPC.

P.I.

João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
     Relator
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