
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007328-07.2014.815.2003
Origem : 1ª Vara Regional de Mangabeira.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Severino Manoel da Silva.
Defensora : Sonia Maria Carvalho de Sousa (OAB/PB 4.268).
Apelado : Paulo Martins dos Santos.
Defensora : Maria da Gloria Oliveira (OAB/PB 1.769).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  DESPEJO  POR
FALTA  DE  PAGAMENTO.  PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  CITAÇÃO  POR  OFICIAL  DE
JUSTIÇA. LEITURA DO MANDADO E ENTREGA
DA CONTRA-FÉ.  CERTIDÃO QUE GOZA DE FÉ
PÚBLICA.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  PARA
DESCONSTITUIÇÃO  DA  PRESUNÇÃO  DE
VERACIDADE  DO  ATO.  VALIDADE  DO  ATO
CITATÓRIO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Como  é  cediço,  a  citação  consiste  em  ato  de
comunicação,  por  meio  do  qual  a  parte  demandada  é
chamada  a  integrar  a  relação  processual,  conferindo
validade  ao  processo,  ainda  que  ordenada  por  juízo
incompetente.  Em  regra,  a  citação  deve  ser  realizada
pessoalmente, podendo, entretanto, ser feita na pessoa do
representante legal ou do procurador do promovido (art.
215, CPC/1973, atualmente art. 242, CPC/2015).

- Na citação pessoal, o oficial  de justiça, ao encontrar o
réu, deverá citá-lo, lendo-lhe o mandado e entregando-lhe
a contra-fé.

- Uma vez verificada a realização de citação, por meio de
oficial de justiça, que se dirigiu ao endereço atualizado do
réu, entregando o mandado citatório e efetivando o ato de
comunicação pessoal,  incide a presunção de validade da
ato citatório, não havendo que se falar em nulidade.
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- Além do mais, cumpre ressaltar que a certidão do oficial
de justiça tem fé pública, não havendo provas robustas nos
autos capazes de desconstituir a presunção de veracidade
conferida ao ato.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.  ACORDA a
Segunda Câmara  Cível  do  Tribunal  de Justiça da Paraíba,  em sessão  ordinária,
negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por Severino  Manoel  da
Silva contra  sentença  (fls.  19/20)  proferida  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  Regional  de
Mangabeira, nos autos da “Ação de Despejo por Falta de Pagamento” ajuizada
por Paulo Martins dos Santos.

Foi proferido despacho inicial (fls. 11), contudo o mandado citatório
deixou  de  ser  cumprido,  em  virtude  da  não  localização  do  réu  no  endereço
inicialmente fornecido (fls. 13v).

 A parte  autora  apresentou  endereço  atualizado  do  réu  (fls.  16),
oportunidade  na  qual  novo  mandado  citatório  foi  expedido  e  devidamente
cumprido, conforme certidão exarada pelo oficial de justiça (fls. 18v).

Fazendo  a  entrega  da  prestação  jurisdicional,  a  magistrada  de
primeiro grau julgou procedente o pedido contido na inicial, cuja ementa passo a
transcrever:

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.  Prova  da
relação locatícia e da falta de pagamento dos aluguéis e
acessórios.  Ausência  de  contestação.  Revelia.
Desocupação do imóvel. Procedência do pedido.

- Oportunizado o exercício do direito ao contraditório e à
ampla defesa à parte litigante, com a regular citação e
intimação  para  apresentar  defesa,  caso  este  não  a
ofereça,  deverá  ser-lhe  decretada  a  revelia.  Uma  vez
constatada a ocorrência da revelia, os efeitos desta para
o réu são a presunção relativa de veracidade dos fatos e a
desnecessária  intimação  dos  atos  processuais
subsequentes.

- Provada a relação “ex locato” e a falta de pagamento
dos  aluguéis,  havendo,  inclusive,  ausência  de
contestação,  julga-se  procedente  o  pedido  de  rescisão
contratual e, consequente, despejo. (fls.  19 – negrito no
original).

Irresignado, o promovido interpôs Recurso Apelatório (fls. 30/40),
alegando que não foi efetivamente citado na presente demanda, conforme certidão
de fls.  13v,  devendo ser  anulados todos os atos processuais  a partir  da citação.
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Discorre sobre os princípios do contraditório e da ampla defesa, requerendo, ao
final, a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (fls. 42/46).

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de  Justiça,
opinou pelo prosseguimento do recurso, deixando de manifestar-se sobre o mérito
(fls. 51/54).

É o relatório.

VOTO.

Defiro a gratuidade judiciária requerido pelo recorrente.

Cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora  prolatada  após  a
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se, pois, observar os novos
regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade dos meios de impugnação de
decisão judicial, bem como da condenação em honorários sucumbenciais recursais,
conforme Enunciados Administrativos nº 3 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia a ser apreciada por esta Corte de Justiça, por ocasião
do julgamento do presente recurso apelatório, consiste em perquirir a ausência ou
não de citação do réu, com a consequente anulação de todos os atos processuais
posteriores ao ato maculado. 

Como é cediço, a citação consiste em ato de comunicação, por meio
do qual a parte demandada é chamada a integrar a relação processual, conferindo
validade  ao processo,  ainda  que  ordenada  por  juízo  incompetente.  Em regra,  a
citação deve ser realizada pessoalmente, podendo, entretanto, ser feita na pessoa do
representante  legal  ou  do  procurador  do  promovido  (art.  215,  CPC/1973,
atualmente art. 242, CPC/2015).

Sobre  a  recepção  do  meio  de  comunicação  inicial,  incide  o
regramento do art. 224 e seguintes, do Código de Processo Civil/1973, in verbis:

Art. 224. Far-se-á a citação por meio de oficial de justiça
nos casos ressalvados no art. 222, ou quando frustrada a
citação pelo correio.

Art.  225.  O mandado,  que  o oficial  de  justiça  tiver  de
cumprir, deverá conter:

I - os nomes do autor e do réu, bem como os respectivos
domicílios ou residências;
II  -  o  fim  da  citação,  com  todas  as  especificações
constantes da petição inicial, bem como a advertência a
que se refere o art. 285, segunda parte, se o litígio versar
sobre direitos disponíveis;
III - a cominação, se houver;
IV - o dia, hora e lugar do comparecimento;
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V - a cópia do despacho;
VI - o prazo para defesa;
VII - a assinatura do escrivão e a declaração de que o
subscreve por ordem do juiz.

Parágrafo  único.  O  mandado  poderá  ser  em  breve
relatório,  quando o  autor  entregar  em cartório,  com a
petição inicial, tantas cópias desta quantos forem os réus;
caso  em  que  as  cópias,  depois  de  conferidas  com  o
original, farão parte integrante do mandado.

Art. 226. Incumbe ao oficial de justiça procurar o réu e,
onde o encontrar, citá-lo:
I - lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé;
II - portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé;
III - obtendo a nota de ciente, ou certificando que o réu
não a apôs no mandado.

Consoante se observa dos dispositivos acima, o oficial de justiça, ao
encontrar o réu, deverá citá-lo, lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contra-fé. 

No caso dos autos, o primeiro mandado citatório realmente deixou
de ser  cumprido  (fls.  13v),  em virtude  da  não  localização do réu  no  endereço
inicialmente indicado. Contudo, posteriormente, novo endereço fora fornecido (fls.
16) e, assim, houve a citação pessoal válida do demandado, ora recorrente, sendo-
lhe lido o mandado, dado-lhe ciência do inteiro teor do mandado e entregue-lhe a
contra-fé.

Ocorre que, mesmo devidamente citado, o réu deixou escoar o prazo
de defesa (fls. 18), razão pela qual não há que se falar em ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Ora, o demandado, ora insurgente, foi cientificado
da demanda e teve a oportunidade de apresentação de defesa. 

Além do mais, cumpre ressaltar que a certidão do oficial de justiça
tem fé pública, não havendo provas robustas nos autos capazes de desconstituir a
presunção de veracidade conferida ao ato. 

Vejamos os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.  CITAÇÃO  POR  HORA  CERTA.
REQUISITOS.  VERIFICADOS.  NULIDADE  NÃO
CONSTATADA. O oficial de justiça possui fé pública, o
que confere às certidões por ele firmadas no exercício de
suas funções presunção de veracidade. Evidentemente que
tal presunção não é absoluta, podendo ser infirmada por
prova robusta a ser realizada pela parte irresignada, o
que  não  ocorreu  no  caso  dos  autos.  Verificados  os
requisitos legais, é incabível a alegação de nulidade da
citação por  hora certa.  NEGARAM PROVIMENTO AO
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RECURSO.  UNÂNIME.  (TJ/RS,  Agravo  de  Instrumento
Nº 70074174905,  Décima Sexta Câmara  Cível,  Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado
em 28/09/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO
DE  BUSCA  E  APREENSÃO.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO.  ABANDONO  DA  CAUSA
CARACTERIZADO, DIANTE DA INÉRCIA DO AUTOR,
MESMO INTIMADO POR MEIO DE SEU ADVOGADO,
E  PESSOALMENTE,  SOB  PENA  DE  EXTINÇÃO.
REGULARIDADE.  VISTO  QUE  CONSTOU  NA
CERTIDÃO  QUE  A  AUTORA  FOI  PESSOALMENTE
INTIMADA, ADEMAIS A CERTIDÃO EXARADA PELO
OFICIAL DE JUSTIÇA GOZA DE FÉ PÚBLICA,  A
QUAL  NÃO FOI  INFIRMADA  POR  PROVA  EM
CONTRÁRIO .  AUSÊNCIA  DE  CITAÇÃO  DO  RÉU.
INAPLICABILIDADE  DA  SÚMULA  240  DO
STJ.EXTINÇÃO  MANTIDA.  APELO  IMPROVIDO.
1.Caracteriza-se  o  abandono da causa quando  a  parte
permanece inerte, mesmo após devidamente intimada, nos
termos  do  art.  267,  §  1º,  CPC,  por  meio  de  advogado
constituído  nos  autos,  e  pessoalmente,  para  dar
andamento ao feito sob pena de extinção. 2.  A certidão
expedida por oficial de justiça goza de fé pública,  que
somente  pode  ser  infirmada  diante  de  prova em
contrário,  idônea  e  inequívoca .  3.  Não  tendo  se
aperfeiçoado a relação jurídico- processual com a citação
do  réu,  inaplicável  o  disposto  na  súmula  240/STJ,
restando  viabilizada  a  decretação  da  extinção  do  feito
sem resolução do mérito de ofício.” (TJPR - 18ª C.Cível -
AC -  1176287-5  -  Foro  Central  da  Comarca  da  Região
Metropolitana de Curitiba - Rel.: Luciane R.C.Ludovico -
Unânime - - J. 22.10.2014). (grifo nosso).

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  OUTORGA  DE
ESCRITURA DE IMÓVEL - GRATUIDADE JUDICIÁRIA
-  DEFERIMENTO  -  NULIDADE  DA  CITAÇÃO  -
PRESUNÇÃO  JURISTANTUM  DE  VERACIDADE  DA
CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA -- CONTRATO
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - VALIDADE -
PEDIDO  JULGADO  PROCEDENTE  -  SENTENÇA
CONFIRMADA  -  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO. - A afirmação de pobreza encerra presunção
juris  tantum,  podendo,  no  entanto,  ser  revogada,  mas
somente  mediante  a  apresentação  pelo  impugnante  de
prova robusta no sentido do desmerecimento do benefício
pleiteado. - A certidão de um oficial de justiça goza de
presunção  juris  tantum  de  veracidade,  competindo  ao
interessado  os  ônus  de  desconstituí-la.-  A  ação  de
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adjudicação  compulsória  confere  ao  promitente
comprador  o  suprimento  da  declaração  de  vontade  do
promitente vendedor que se nega a escriturar o imóvel,
desde  que  seja  irretratável  o  compromisso  e  esteja
quitado o preço. Neste caso, a sentença judicial favorável
ao  promitente  comprador  funcionará  como  a  própria
escritura  definitiva,  podendo  ser  levada  ao  registro  de
imóveis.  (TJMG-Apelação Cível 1.0024.12.106517-1/001,
Relator(a):  Des.(a)  Antônio  de  Pádua  ,  14ª  CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 21/02/2013, publicação da súmula
em 01/03/2013). (grifo nosso).

Logo, uma vez verificada a realização de citação, por meio de oficial
de justiça, que se dirigiu ao endereço atualizado do réu, entregando o mandado
citatório e efetivando o ato de comunicação pessoal, incide a presunção de validade
da ato citatório, não havendo que se falar em nulidade.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO, mantendo-se incólume todos os termos da sentença vergastada.

No  mais,  majoro  a  verba  honorária  para  R$  700,00  (setecentos
reais),  nos  termos  do  art.  85,  §11,  do  CPC,  observando-se  a  suspensão  da
exigibilidade  dos  ônus  sucumbenciais  (art.  98,  §3º,  do  CPC),  por  ser  o  réu
beneficiário da justiça gratuita.

É COMO VOTO.

Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle  Filho.  Exmo, Dr.  Aluisio  Bezerra Filho,  juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição ao Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo.
Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior.  Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de
Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27
de fevereiro de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator

Apelação Cível nº 0007328-07.2014.815.2003. 6


