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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0000906-35.2003.815.0731

Apelante:  Fabio Gomes Ferreira – Advs.: Higia Kelly Leite Montenegro
(OAB-PB nº 17.838), Thiago José Menezes Cardoso  (OAB-PB nº 19.496)
e Dibs Coutinho Cunha Melo Filho (OAB-PB nº 16.195)1

Apelado:  O Mustad  Son  Brasil  Artefatos  de  Pesca  –  Advs.:  Martinho
Cunha de Melo Filho (OAB-PB nº 11.086)

EMENTA: CIVIL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
RECURSO  APELATÓRIO.  PRELIMINAR.
NULIDADE  DA  CITAÇÃO  EDITALÍCIA  DO
PROMOVIDO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA
LOCALIZAÇÃO  PESSOAL.  NÃO  OCORRÊNCIA.
ATO  NULO.  PRECEDENTES  DA  CORTE  DA
CIDADANIA  E  DE  TRIBUNAL  PÁTRIO.
DECLARAÇÃO  DE  NULIDADE  DE  TODO  O
PROCESSO  DESDE  O  COMANDO  CITATÓRIO.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
PARA  O  SEU  REGULAR  PROCESSAMENTO.
ACOLHIMENTO  DA  PREFACIAL.  PROVIMENTO
DO APELO.
-  A  citação  editalícia  constitui  medida
excepcional,  sendo  cabível  apenas  quando
esgotadas  todas  as  diligências  no  sentido  de
localização do promovido.
-  “É  necessário  o  esgotamento  de  todos  os
meios  de  localização  dos  réus  para  que  se
proceda  à  citação  por  edital”  (STJ.  AgRg  no
AREsp 430022 / BA. Rel. Min. João Otávio de
Noronha. J. em 05/05/2015)
-  “A  citação  por  edital  fundada  no
desconhecimento do endereço do réu depende
do  prévio  esgotamento  dos  meios  existentes

1 Art. 272, §2º, do CPC/2015: “Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem
os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”.
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para  a  sua  localização.  3.  Evidenciado  que
sequer foram promovidas diligências perante os
sistemas informatizados BACENJUD, INFOSEG,
RENAJUD,  ou  requisição  de  informações  às
concessionárias  de  serviço  público  (CEB,
CAESB)  ou  órgãos  públicos  (Receita  Federal,
TRE),  mostra-se  configurada  a  nulidade  da
citação  por  edital.”  (TJDF.  APC
2014.07.1.007689-9.  Relª  Desª  Nídia  Corrêa
Lima. J. em 06/07/2017).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima

identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em dar  provimento  parcial  ao

apelo.

RELATÓRIO

O Mustad Son Brasil Artefatos de Pesca ajuizou ação de
cobrança contra Fábio Gomes Ferreira, alegando ter o promovido adquirido
nos meses de março de 2002 diversos produtos náuticos, sem pagar pelos
mesmos.

Após  citação  por  meio  de  edital,  com  nomeação  de
curadoria para apresentar contestação, o juízo  a quo julgou procedente a
demanda (fls. 77/78), condenando o promovido ao pagamento da quantia
de R$ 30.007,24 (trinta mil, sete reais e vinte e quatro centavos), incidindo
juros de 0,5 % (meio por cento) ao mês, a partir da citação e correção
monetária pelo INPC, a contar do ajuizamento da ação.

Embargos  de  Declaração  foram opostos  (fls.  80/92)  e
rejeitados (fls. 110/112).

Inconformado,  o  demandado  apelou  (fls.  114/133),
suscitando  preliminares  de  nulidade  de  citação  por  Edital,  abandono da
causa  por  inércia  da  parte  autora,  prescrição  de  fundo  de  direito  e
inexistência  de  documento  indispensável  à  propositura  da  demanda.  No
mérito,  pediu  a  reforma  da  sentença  e  a  improcedência  do  pedido
inaugural.
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Em  decisão  monocrática  de  fls.  157/161,  negou-se
seguimento  ao  apelo,  com  fundamento  na  ausência  de  observância  ao
Princípio  da  Dialeticidade recursal,  tendo  sido  interposto  Agravo  Interno
(fls. 164/173), ao qual fora negado provimento (fls. 177/179), bem como
Embargos de Declaração foram opostos por duas vezes (fls. 182/185 e fls.
201/203)  e  rejeitados  em ambas  as  oportunidades  (fls.  196/198  e  fls.
222/224-v), sendo neste último recurso aplicada multa prevista no art. 538
do CPC/1973, a qual fora afastada posteriormente pelo Relator originário,
quando  do  exercício  de  juízo  de  retratação  (fls.  256/258),  após  a
interposição de recurso para o Superior Tribunal de Justiça.

Ainda  inconformado,  o  demandado  interpôs  Recurso
Especial  (fls.  227/243),  sendo  este  inadmitido  pela  Presidência  desta
Egrégio  Tribunal  (fls.  261/261-v),  vindo os autos a serem remetidos ao
Superior Tribunal de Justiça por força do recurso de Agravo previsto no art.
544 do CPC/1973.

Na  instância  superior,  ao  recurso  de  Agravo  foi
monocraticamente negado provimento (fls. 280-v/283), tendo o recorrente
interposto Agravo Regimental (fls. 284-v/291-v), sendo dado provimento a
este recurso (fls. 297/299-v), com a consequente determinação do retorno
dos autos ao tribunal origem para que prosseguisse na análise do recurso
de apelação na forma como melhor entendesse, considerando superada a
discussão relativa à suposta ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Novo Agravo Interno em Recurso Especial foi interposto
(fls.  341/351),  sendo  ao  mesmo  negado  provimento  (fls.  380/383),
retornando os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

Analisando  as  razões  do  recurso  da  apelação  fls.
114/133,  tem-se que o recorrente alegou a necessidade de reforma da
sentença de fls. 77/78, suscitando, preliminarmente, a nulidade de citação
por Edital.

Para  tanto,  o  apelante  afirma  que  não  poderia  a
magistrada  a  quo ter  determinado  a  citação  por  edital,  mesmo  após
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diversas tentativas frustradas de se encontrar o réu/apelante. Segundo o
apelante,  bastaria  uma  simples  petição  da  empresa  autora  para  que  a
magistrada  oficiasse  diversos  órgãos  públicos,  a  exemplo  da  Receita
Federal,  DETRAN,  Tribunal  Regional  Eleitora,  a  fim  de  que  estes
fornecessem o endereço atualizado do apelante.

Compulsando os autos, verifica-se às fls. 27-v; 39-v e
46-v  que  certidões  emitidas  por  Oficial  de  Justiça  mencionaram  a  não
realização  da  citação  do  demandado/apelante,  por  sem  impossível
encontrar o endereço indicado por três vezes pelo autor.

À fl. 61, o autor requereu a citação editalícia de  Fabio
Gomes Ferreira, pleito prontamente atendido pelo Magistrado (fl. 62), tendo
sido  expedido  edital  citatório  às  fls.  63/64,  cujo  prazo  decorreu  sem
comparecimento da referida parte ao processo (fl. 65). 

Vale lembrar que a situação deve ser analisada à luz do
art. 231, do Código de Processo Civil de 1973 (legislação em vigor quando
da expedição do edital), o qual leciona que:

“Art. 231. Far-se-á a citação por edital: 
I - quando desconhecido ou incerto o réu; 
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar
em que se encontrar; 
III - nos casos expressos em lei. 
§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação
por  edital,  o  país  que recusar  o  cumprimento  de
carta rogatória. 
§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se
encontrar  o  réu,  a  notícia  de  sua  citação  será
divulgada também pelo rádio, se na comarca houver

emissora de radiodifusão.” 

Essa  espécie  de  citação  constitui  medida  excepcional,
sendo cabível apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de
localização do demandado. 

A respeito do tema (citação por edital), a doutrina presta
os seguintes esclarecimentos:

“1. Requisito básico. Deve ser tentada a localização
pessoal do réu por todas as formas. Somente depois
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de  resultar  infrutífera  é  que  estará  aberta  a
oportunidade  para  a  citação  por  edital”  (NERY
JUNIOR,  Nelson.  Código  de  Processo  Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 14. ed. rev.,
ampl.  e  atual.  São  Paulo:  Editora  dos  Tribunais,
2014. P. 598). 

No  caso  dos  autos,  é  fácil  verificar  que  não  houve
esgotamento  dos  meios,  tampouco  tentativas  para  localização  de  Fábio
Gomes Ferreira, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da citação
fictícia. 

Nesse sentido, trago à baila julgado do Superior Tribunal
de Justiça: 

“AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  TEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO
ESPECIAL COMPROVADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO
HIPOTECÁRIA.  CITAÇÃO  POR  EDITAL.
ESGOTAMENTOS  DOS  MEIOS  PARA  LOCALIZAÇÃO
DO  EXECUTADO.  NECESSIDADE.  RETORNO  DOS
AUTOS  À  ORIGEM.  1.  É  tempestivo  o  recurso
especial interposto no prazo legal. 2. É necessário
o  esgotamento  de  todos  os  meios  de
localização  dos  réus  para  que  se  proceda  à
citação  por  edital.  Precedentes.  3.  Agravo
regimental provido.” (STJ. AgRg no AREsp 430022 /
BA.  Rel.  Min.  João  Otávio  de  Noronha.  J.  em

05/05/2015). Grifei. 

Não  é  demasia,  citar  recentíssimo aresto  da  Corte  do
Distrito Federal:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EVICÇÃO. CITAÇÃO
POR  EDITAL.  ESGOTAMENTO  DOS  MEIOS  PARA
LOCALIZAÇÃO  DO  ENDEREÇO  DOS  RÉUS  NÃO
REALIZADO.  INOCORRÊNCIA.  NULIDADE
CARACTERIZADA. 1.  A citação por  edital  constitui
medida excepcional, que somente pode ser adotada
nos casos autorizados pelo Código de Processo Civil
ou  por  Lei  Especial.  2.  A  citação  por  edital
fundada no desconhecimento do endereço do
réu depende do prévio esgotamento dos meios
existentes  para  a  sua  localização.  3.
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Evidenciado  que  sequer  foram  promovidas
diligências perante os sistemas informatizados
BACENJUD, INFOSEG, RENAJUD, ou requisição
de informações às concessionárias de serviço
público  (CEB,  CAESB)  ou  órgãos  públicos
(Receita Federal, TRE), mostra-se configurada
a nulidade da citação por edital. 4. Recurso de
Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.”
(TJDF.  APC  2014.07.1.007689-9.  Relª  Desª  Nídia
Corrêa Lima. J. em 06/07/2017). Grifei. 

Assim sendo, a medida que se impõe é o acolhimento da
alegação  de declaração  de nulidade da  citação  editalícia,  bem como de
todos os atos posteriores, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem.

Em  relação  às  demais  preliminares,  quais  sejam,
abandono da causa por  inércia da parte autora,  prescrição de fundo de
direito  e  inexistência  de  documento  indispensável  à  propositura  da
demanda,  bem como em relação ao mérito,  segundo o qual  o apelante
pediu  a  reforma  da  sentença  e  a  improcedência  do  pedido  inaugural,
entendo  que  estas  matérias  encontram-se  prejudicadas,  diante  do
acolhimento da preliminar anteriormente analisada.

De  outra  banda,  a  análise  das  demais  matérias
ventiladas pelo apelante por esta segunda instância ocasionaria a supressão
de instância, haja vista que demandarem dilação probatória específica. 

Por  todo  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO  APELO
PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE, DECLARANDO NULO
O  PROCESSO  DESDE  A  CITAÇÃO,  determinando  que  seja  concedido
prazo para que o ora apelante  Fábio Gomes Ferreira seja intimado para
apresentar contestação, restando prejudicada a análise da apelação cível.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o

Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para

substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá e
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Benevides).

Presente ao julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor

Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r
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