
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009127-22.2013.815.2003 — 4ª Vara Regional de Manga-
beira
RELATOR       : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Sau-
lo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE     : Terral Empreendimentos Imobiliários S/A
ADVOGADO   : Ricardo José Porto (OAB/PB nº 16.725)
APELADO       : Sérgio da Silva Magalhães 
ADVOGADO   : Marlene P. Borba Cahú (OAB/PB nº 8.375)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE CITA-
ÇÃO EM PROCESSO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓ-
RIA  —  CITAÇÃO  DO  REPRESENTANTE  LEGAL  —
ART. 242 DO CPC/15 — VALIDADE DO ATO — LITI-
GÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA — MANUTEN-
ÇÃO DA SENTENÇA  — DESPROVIMENTO.

— “A jurisprudência desta Corte, com base na teoria da aparência,
considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica
como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas.” (AgRg
no AREsp 793.860/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEI-
RA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 10/08/2017)

Vistos, etc.

Trata-se de  apelação cível interposta por Terral Empreendi-
mentos Imobiliários S/A contra a sentença de fls. 153/160, proferida nos autos da Ação
Anulatória ajuizada em face de Sérgio da Silva Magalhães, julgando improcedente o
pedido inicial e procedente o pedido de litigância de má-fé, requerido pelo promovido,
fixando multa de 3% (três por cento) sobre o valor atribuído à causa. Por fim, condenou
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de R$
3.000,00 (três mil reais), ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 12 da lei
nº 1.060/50.

O apelante,  às fls. 174/189, assegura ter  inexistido citação no
processo nº 0034230-70.2009.815.2003 (ação de adjudicação compulsória de imóvel),
além de destacar a inocorrência de litigância de má-fé.

Contrarrazões às fls. 193/200.
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A Douta Procuradoria  de Justiça,  em parecer de fls.  207/210,
opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a r. sentença.

É o relatório. Decido.

A parte ora apelante ajuizou a presente ação com intuito de obter
a declaração de nulidade, a partir da citação, do processo nº 0034230-70.2009.815.2003,
sob o argumento de que inexistiu citação válida.

Sustentou que, nos autos supramencionados, foi determinada a
citação da empresa no endereço constante na Certidão de Registro de Imóveis, contudo
a empresa havia encerrado suas atividades, de modo que o Sr. Nilson Melo Lomonaco
Filho, pessoa que recebeu a citação, não mais a representava.

O magistrado a quo, a seu turno, julgou improcedente o pedido
inicial e procedente o pedido de litigância de má-fé, fixando multa de 3% (três por cen-
to) sobre o valor atribuído à causa. 

Pois bem. Vislumbra-se que a Certidão de Registro de Imóveis
de fls. 44 demonstra que a empresa ora apelante era representada pelo Sr. Nilson Melo
Lomonaco Filho.

Inexiste nos autos prova de que a empresa não seria à época re-
presentada pela referida pessoa, sendo assim, válida a citação da pessoa jurídica por in-
termédio de quem se apresenta como seu representante legal, nos termos do art. 242 do
CPC/15.

Art. 242.  A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na
pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do execu-
tado ou do interessado. 

Nesse sentido, cite-se o entendimento do STJ:

CIVIL.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  RECURSO  MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO CPC/73. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REA-
JUSTE DE MENSALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. ART. 535
DO CPC/73.  OMISSÃO INEXISTENTE.  USUÁRIO DO PLANO.
LEGITIMIDADE  ATIVA.  ACÓRDÃO  EM  CONFORMIDADE
COM  A JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DO  STJ.  CITAÇÃO.
PESSOA  JURÍDICA.  TEORIA  DA  APARÊNCIA.  APLICAÇÃO.
SÚMULA  Nº  568  DO  STJ.  AUMENTO  DE  SINISTRALIDADE.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.  REFORMA  DO  ENTENDI-
MENTO. SÚMULAS NºS. 5 E 7 DO STJ. OFENSA AO ATO JU-
RÍDICO PERFEITO (ART. 6º DA LICC). MATÉRIA DE ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL,  CUJO  JULGAMENTO  É  AFETO  AO  SU-
PREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É inaplicável o NCPC a este jul-
gamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado
pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17
de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilida-
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de na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Inexiste omissão no
acórdão se a matéria posta em debate foi devidamente enfrentada pela
Corte local, que emitiu pronunciamento de forma clara e fundamenta-
da, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte autora. 3. O
usuário de plano de saúde coletivo tem legitimidade ativa para ajuizar
individualmente ação contra a operadora com o fim de discutir a vali-
dade de cláusulas de contrato. Precedentes. 4. A jurisprudência desta
Corte, com base na teoria da aparência, considera válida a citação
realizada na pessoa de quem se identifica como representante da
empresa e recebe o ato sem ressalvas. Incidência da Súmula nº 568
desta Corte. 5. O Superior Tribunal de Justiça não detém competên-
cia para examinar eventual ofensa ao art. 6º. da LICC, por envolver
matéria de natureza constitucional (ato jurídico perfeito e direito ad-
quirido), cuja competência é exclusiva da Suprema Corte. Preceden-
tes. Agravo regimental não provido. 6. Não sendo a linha argumentati-
va apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos
invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver
motivos  para  a  sua  alteração.  7.  Agravo  regimental  não  provido.
(AgRg  no  AREsp  793.860/SP,  Rel.  Ministro  MOURA  RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 10/08/2017)

Por fim, plenamente cabível ao caso em apreço a condenação da
parte autora (apelante) em litigância de má-fé, diante da intenção em induzir o juízo a
erro, eis que os documentos apresentados demonstram ter ocorrido citação válida nos
autos da ação de adjudicação.

Nesse sentido:

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO ANULATÓ-
RIA DE  ATOS  PROCESSUAIS.  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  EX-
TRAJUDICIAL E EMBARGOS DO DEVEDOR.  DOCUMENTOS
JUNTADOS NOS AUTOS COM ASSINATURAS FALSAS. AGRA-
VO RETIDO DO REQUERIDO. ART. 523, § 1º, DO CPC/73. NÃO
CONHECIMENTO. Não é de se conhecer do agravo retido quando
inexistente oportuno requerimento de sua apreciação (art. 523, § 1º.,
do CPC/73). APELAÇÃO. JULGAMENTO "EXTRA PETITA". DE-
CLARAÇÃO DE NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS CE-
LEBRADOS -  CONTRATO E AVAL.  AUSÊNCIA DE PEDIDO.
NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  CIÊNCIA  INEQUÍVOCA.  INTIMAÇÃO  PES-
SOAL DA EXECUTADA  ACERCA DA CONVERSÃO DO AR-
RESTO EM PENHORA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA
QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA. IRREGULARIDADE NA REPRE-
SENTAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  "VENIRE  CONTRA  FACTUM
PROPRIUM".  VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADI-
TÓRIO. VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. REFORMA DA
SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CON-
DENAÇÃO DA AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABI-
MENTO. 1. Verificado o julgamento "extra petita", porquanto extra-
polados os contornos da lide ao proceder-se a análise de questão sem
que a parte autora tenha realizado este pedido, impõe-se a exclusão
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desta parcela do veredicto. 2. Não há que se falar em nulidade dos atos
processuais praticados na execução e respectivos embargos, por au-
sência de citação válida, isso porque a intimação pessoal da conversão
do arresto em penhora, demonstra a ciência inequívoca da executada e
convalida o ato, suprindo eventual irregularidade, na forma disposta
no artigo  214 do  CPC/73,  vigente  à  época  (atual art.  239 do
CPC/2015). 3. O Oficial de Justiça possui fé pública, motivo pelo qual
presume-se a veracidade da certidão, que somente poderá ser descons-
tituída mediante prova cabal de sua irregularidade, o que não ocorreu.
4. Não pode a parte que deixou de constituir advogado de sua confian-
ça, para apresentação de defesa e que permaneceu sendo representada
pelo mesmo advogado que a representa em ações conexas, agora pre-
tender a nulidade dos atos praticados por irregularidade na representa-
ção, diante da inadmissibilidade do comportamento contraditório ("ve-
nire contra factum propirum"). 5. A sucumbência deve ser distribuída
conforme a derrota sofrida e vitória auferida pelas partes, razão pela
qual a autora deve arcar com a integralidade das verbas de sucumbên-
cia. 6. É considerada litigância de má-fé, nos termos do art. 17, II
do CPC/73 (art. 80, II do CPC/2015), a conduta da parte/autora
de apresentar versões  contraditórias acerca dos fatos e  realizar
manobras a fim de induzir o juízo em erro.  AGRAVO RETIDO
NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PROVIDA (Processo nº 1678341-
2, 15ª Câmara Cível do TJPR, Rel. Hayton Lee Swain Filho. unânime,
DJ 29.09.2017).  

Como bem pontuou o juiz de 1º grau, “...restou à saciedade de-
monstrado no acervo probatório que a empresa promovida na ação de adjudicação
compulsória foi regularmente citada através de seu representante legal, deixou exaurir
o prazo de sua defesa, e tinha conhecimento da real situação do imóvel” (fls. 159-v).

Sendo assim, não verificada qualquer ilegalidade, há de ser man-
tida a sentença de improcedência do pedido inicial.

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

P. I. 

João Pessoa, 20 de março de 2018.

 João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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