
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2004902-80.2014.815.0000
ORIGEM         : Juízo da 14ª Vara Cível da Capital
RELATOR       :  Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
AGRAVANTE: George Ramalho Barbosa (Adv. Eduardo Ruiz Pinto e André Ferraz 

de Moura)
AGRAVADO  : Exponencial Engenharia Ltda (Adv. Marcello Figueiredo Filho)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  QUERELA  NULLITATIS. 
DECISÃO  QUE  DETERMINA  A  SUSPENSÃO  DO 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CUJA DECLARAÇÃO DE 
NULIDADE  OBJETIVA  A  ORA  AGRAVADA. 
ADMISSIBILIDADE.  INDÍCIOS  DE  QUE  A  CITAÇÃO 
TENHA  SIDO  NULA,  REALIZADA  EM  ENDEREÇO 
DIVERSO  DO  REAL  ESTABELECIMENTO  DA 
RECORRIDA.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS 
NECESSÁRIOS  À  CONCESSÃO  DA  LIMINAR 
CONCEDIDA  EM  PRIMEIRO  GRAU. DESPROVIMENTO 
DO RECURSO. 

-  Ante  a  falta  de  documentos  que  atestem,  de  forma 
inequívoca, que o endereço no qual se deu a citação nos autos 
da ação de rescisão de contrato era, realmente, o local onde 
funcionava  filial  da  agravada,  não  é  desarrazoado  se 
considerar que a citação possa ter sido nula, sendo, portanto, 
aconselhável, por ora, manter a decisão a quo que concedeu a 
liminar na Querela Nullitatis promovida pela recorrida, para 
suspender  o  cumprimento  de  sentença  cuja  declaração  de 
nulidade objetiva.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 



voto do Relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 232.

RELATÓRIO

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  com  pedido  liminar 
manejado por George Ramalho Barbosa contra decisão proferida pelo MM. Juízo de 
Direito  da  14ª  Vara  Cível  da  Comarca  desta  Capital  que,  nos  autos  da  ação 
declaratória  de  nulidade de  sentença  (Querela  Nullitatis) movida  por  Exponencial 
Engenharia Ltda, ora agravada, deferiu o pedido de sobrestamento do processo nº 
0033260-76.2009.815.2001 até o julgamento final da ação declaratória,  bem como o 
apensamento dos autos.

Afirma  o  recorrente,  em  suas  razões,  ter  firmado  com  a 
agravada contrato de parceria na modalidade em conta de participação, para gerir 
em conjunto dois contratos de empreitada, os quais não foram cumpridos,  dando 
ensejo à propositura de ação de rescisão de contrato, a qual foi julgada procedente, 
tendo a parte recorrida promovido querela nullitatis contra a respectiva sentença, sob 
o fundamento de nulidade da citação.

Assevera não se justificar o deferimento liminar da suspensão 
do feito, uma vez que as alegações realizadas na ação declaratória de nulidade da 
sentença  estão  desacompanhadas  de  documento  que  comprovem  sua 
verossimilhança.

Sustenta que a citação inicial efetuada na ação de rescisão de 
contrato é plenamente válida e eficaz, porquanto atendeu a todos os requisitos legais, 
uma vez que a agravada estabeleceu-se em João Pessoa no endereço onde fora citada 
nos autos nº  0033260-76.2009.815.2001,  o que pode ser comprovado por meio das 
declarações de fornecedores acostadas aos autos.

Aduz  que  a  Sra.  Danielly  Mônica  Lucena  Guimarães,  que 
recebeu  a  citação,  à  época  era  funcionária  da  recorrida,  como  se  verifica  da 
“declaração  de  funcionários”  anexa,  na  qual  afirma  ter  sido  contratada  pela 
agravada.

Alega, ainda, que a recorrida, espontaneamente, a fim de dar 
prosseguimento  à  execução  da  sentença  proferida  nos  autos  da  ação  de  rescisão 
contratual, nomeou bem à penhora, o que demonstra ter ela anuído com a sentença 
proferida naqueles autos, uma vez que não opôs embargos à execução.

Por  fim,  entendendo  estarem  presentes  os  requisitos,  pugna 
pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu provimento, a fim 
de que seja cassada a decisão recorrida e dado regular prosseguimento ao processo 
nº 0033260-76.2009.815.2001.



O pedido de efeito suspensivo restou indeferido (fls. 203/206).

A  agravada  apresentou  contrarrazões,  no  sentido  do 
desprovimento do recurso (fls. 213/219).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer no sentido 
do desprovimento do recurso (fls. 224/227).

É o relatório. 

VOTO.

Adianto que deve ser negado provimento ao recurso.

Consoante relatado, a ora agravada promoveu ação declaratória 
de nulidade de sentença (Querela Nullitatis) em desfavor da ora recorrente, buscando 
fosse anulada a sentença proferida no processo nº 0033260-76.2009.815.2001, relativo 
à  ação  de  rescisão  de  contrato  promovida  pelo  ora  agravante  em  desfavor  da 
recorrida,  que está em fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de a 
citação  ter  sido  nula,  uma  vez  que  realizada  em  endereço  diverso  de  seu 
estabelecimento.  Requereu,  outrossim,  fosse  sobrestado  o  referido  processo  até  o 
julgamento final da ação declaratória, bem como fosse determinado o apensamento 
dos autos.

Entendendo  presentes  os  pressupostos legais  exigidos,  o 
Magistrado  a  quo  deferiu  o  pedido  liminar,  determinando  o  sobrestamento  do 
processo nº 0033260-76.2009.815.2001 até o julgamento final da ação declaratória, sob 
o fundamento de que o periculum in mora resta patenteado na possibilidade de atos 
expropriatórios que poderão ocasionar diversos prejuízos financeiros à autora, ora 
agravada, e que o fumus boni juris pode ser aferido do documento de fl. 56 (contrato 
entabulado entre as partes litigantes), do qual consta endereço diverso daquele em 
que  foi  realizada  a  citação  da  então  demandada,  ora  agravada,  dando  ensejo  à 
interposição do presente recurso.

Compulsando-se  os  autos,  entendo  ter  o  Magistrado  agido 
corretamente, uma vez que, de fato, do contrato firmado entre as partes (fls. 93/97) – 
cuja rescisão buscou o ora agravante ao promover a ação de rescisão de contrato, em 
fase  de  cumprimento  de  sentença  e  suspensa  por  força  da  decisão  agravada  –, 
verifica-se ser diverso o endereço da recorrida, localizado em Belo Horizonte.

Aliás, o endereço que consta daquele instrumento é exatamente 
o mesmo no qual  o agravante pede seja intimada a recorrida ao iniciar a fase de 
cumprimento de sentença, sob a mera alegação, sem prova alguma, de que “teriam se 
encerrado suas atividades em João Pessoa”.



Ademais,  é  no  mínimo  de  se  estranhar  a  declaração  da 
funcionária Danielly Mônica Lucena Guimarães,  responsável pelo recebimento da 
citação nos autos da ação de rescisão contratual, segundo a qual foi contratada “pela 
Exponencial Engenharia Ltda, pelo parceiro da empresa, George Ramalho Barbosa, 
para trabalhar no escritório Regional da empresa em João Pessoa” (fl. 44), ou seja, não 
há como saber por quem, de fato, foi contratada.

Isso não bastasse, o único documento que comprovaria que a 
ora recorrida teria tido escritório no endereço em que foi realizada a citação na ação 
de rescisão de contrato é uma declaração frágil prestada por Edvaldo Ribeiro Cabral, 
que também teria sido contratado “pela Exponencial Engenharia Ltda, pelo parceiro 
da empresa, George Ramalho Barbosa, para dar apoio administrativo para a empresa 
no Estado da Paraíba, junto ao escritório regional em João Pessoa, situado na Av. 
Almirante Barroso, 438 – Sala 507 – 4. andar, Centro, João Pessoa” (fl. 45).

Com efeito, não há qualquer outro documento que comprove a 
respeito, e o documento acostado às fls. 40/41, que se trata de notificação extrajudicial 
feita à agravada no endereço questionado, traz apenas a assinatura do agravante, 
sem nenhum indício de que tenha sido recebida por representante legal da recorrida.

Assim,  ante  a  falta  de  documentos  que  atestem,  de  forma 
inequívoca, que o endereço no qual se deu a citação nos autos da ação de rescisão de 
contrato  era,  realmente,  o  local  onde  funcionava  filial  da  agravada,  não  é 
desarrazoado  se  considerar  que  a  citação  possa  ter  sido  nula,  sendo,  portanto, 
aconselhável,  por ora,  manter a decisão  a quo  que concedeu a liminar na  Querela  
Nullitatis para suspender o cumprimento de sentença nos autos daquela ação.

Expostas  estas  considerações,  nego  provimento  ao  recurso, 
mantendo a decisão de primeiro grau. É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do Relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. 
João Alves da Silva),  o Exmo. Des.  Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e o 
Exmo. Juiz Convocado, Dr. Ricardo Vital de Almeida (para composição do quorum).

Presente o representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 



da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 24 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


