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SÚMULA N. 429

A citação postal, quando autorizada por lei, exige o aviso de recebimento.

Referência:

CPC, art. 215 c.c. o art. 223, parágrafo único.

Precedentes:

EREsp 117.949-SP (CE, 03.08.2005 – DJ 26.09.2005)

REsp 57.370-RS (1ª T, 26.04.1995 – DJ 22.05.1995)

REsp 80.068-GO (4ª T, 09.04.1996 – DJ 24.06.1996)

REsp 129.867-DF (3ª T, 13.05.1999 – DJ 28.06.1999)

REsp 164.661-SP (4ª T, 03.12.1998 – DJ 16.08.1999)

REsp 208.791-SP (3ª T, 25.05.1999 – DJ 23.08.1999)

REsp 712.609-SP (5ª T, 15.03.2007 – DJ 23.04.2007)

REsp 810.934-RS (4ª T, 04.04.2006 – DJ 17.04.2006)

REsp 884.164-SP (3ª T, 27.03.2007 – DJ 16.04.2007)

REsp 1.073.369-PR (2ª T, 21.10.2008 – DJe 21.11.2008)

RMS 12.123-ES (3ª T, 05.09.2002 – DJ 04.11.2002)

Corte Especial, em 17.3.2010

DJe 13.5.2010, ed. 576





EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 117.949-SP 

(2000/0124122-2)

Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito

Embargante: Neide Fleury de Moraes

Advogado: Cylmar Pitelli Teixeira Fortes e outros

Embargado: Treisa Locações e Serviços Ltda.

Advogado: Jorge Eduardo Dias

EMENTA

Embargos de divergência. Corte Especial. Citação por AR. 

Pessoa física. Art. 223, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

1. A citação de pessoa física pelo correio deve obedecer ao 

disposto no art. 223, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

necessária a entrega direta ao destinatário, de quem o carteiro deve 

colher o ciente. 

2. Subscrito o aviso por outra pessoa que não o réu, o autor 

tem o ônus de provar que o réu, embora sem assinar o aviso, teve 

conhecimento da demanda que lhe foi ajuizada.

3. Embargos de divergência conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, 

prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Hamilton 

Carvalhido, acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, e os votos da Sra. 

Ministra Eliana Calmon e dos Srs. Ministros Paulo Gallotti, Francisco Falcão, 

Antônio de Pádua Ribeiro, Nilson Naves, Barros Monteiro, Francisco Peçanha 

Martins, José Delgado, José Arnaldo da Fonseca e Fernando Gonçalves, no 

mesmo sentido, por unanimidade, conhecer dos embargos de divergência e 

recebê-los, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 
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Felix Fischer, Gilson Dipp, Hamilton Carvalhido, Eliana Calmon, Paulo 

Gallotti, Francisco Falcão, Antônio de Pádua Ribeiro, Nilson Naves, Barros 

Monteiro, Francisco Peçanha Martins, José Delgado, José Arnaldo da Fonseca e 

Fernando Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participaram do 

julgamento os Srs. Ministros Franciulli Netto e Cesar Asfor Rocha. Ausentes, 

justifi cadamente, os Srs. Ministros Sálvio de Figueiredo Teixeira, Ari Pargendler 

e Gilson Dipp e, ocasionalmente, os Srs. Ministros Humberto Gomes de Barros 

e Luiz Fux.

Brasília (DF), 3 de agosto de 2005 (data do julgamento).

Ministro Edson Vidigal, Presidente

Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Relator

DJ 26.9.2005

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito: O Senhor Ministro 

Vicente Leal admitiu os presentes embargos de divergência, opostos por Neide 

Fleury de Moraes, em despacho assim motivado:

Vistos, etc.

A Egrégia Quarta Turma deste Tribunal não conheceu de recurso especial 

no qual se atacou acórdão proferido pela Terceira de Câmara de Férias 

“B” de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, 

nos autos de ação ordinária de revisão de rescisão de contrato de locação 

de veículo, determinou que a impropriedade da argüição de nulidade da 

citação, porquanto o mandado fora entregue em seu endereço, com Aviso de 

Recebimento - AR.

O julgamento do apelo nobre recebeu acórdão assim ementado:

Processual Civil. Citação pelo correio. Art. 223, par. único, CPC. Validade.

Pelas peculiaridades da espécie dá-se por válida a citação feita por carta 

entregue no endereço da ré, comprovada por AR.

Recurso não conhecido. (fl s. 111)

Daí porque o autor-recorrente opõe os presentes embargos de divergência. 

Verbera que o acórdão, além de divergir de julgados proferidos por esta Corte, 
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contrariou o disposto no art. 223, parágrafo único, do CPC, ao decretar válida a 

citação pelo correio efetuada em pessoa diversa do destinatário.

E para demonstrar o dissenso, aponta os seguintes precedentes, de cujas 

ementas se destacam, verbis:

Processual Civil. Ação ordinária de cobrança. Citação via AR. Entrega 

pessoalmente ao citando ou a quem tenha poderes para receber a citação. 

Descumprimento de exigências legalmente previstas. Nulidade. Inteligência 

dos artigos 215 e 223, parágrafo único, do CPC.

I - Na citação feita pelo correio, com aviso de recepção, não ha como 

se escusar ao cumprimento do disposto expressamente no artigo 215, 

combinado com o parágrafo único do artigo 223, ambos da Lei Processual 

Civil: o primeiro desses dispositivos, por condicionar a validade da citação 

inicial ao requisito da pessoalidade; e o segundo, pela exigência de que 

a carta de citação seja entregue ao citando e tenha deste a assinatura do 

recibo de entrega.

II - É pacifico na doutrina e na jurisprudência que, na citação pelo 

correio, com aviso de recepção, exige-se seja a entrega feita, contra recibo, 

pessoalmente a citação em seu nome.

III - Recurso provido, sem discrepância. (REsp n. 57.370-RS, Relator 

Ministro Demócrito Reinaldo).

Citação pelo correio. Pessoa física. Requisitos. Art. 223, § 3º, do CPC.

I - Para a validade da citação, não basta a entrega da correspondência 

no endereço do citando; o carteiro fará a entrega da carta ao destinatário, 

colhendo a sua assinatura no recibo.

II - Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 129.867-DF, Relator 

Ministro Waldemar Zveiter).

Os embargos contém, em tese, os requisitos próprios de admissibilidade, pois 

o dissenso apresenta-se, à primeira vista, caracterizado, já que a tese prestigiada 

pelo acórdão embargado choca-se frontalmente com a do acórdão paradigma.

É de se reconhecer, portanto, que tendo a matéria entendimento divergente 

nas Turmas desta Corte, merece a apreciação do competente órgão pacifi cador.

Isto posto, admito os embargos de divergência.

Intimem-se o embargado para oferecer, querendo, impugnação.

Publique-se. Intimem-se (fl s. 201-202).

A embargante não apresentou impugnação (fl . 205).
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Em 28.5.2004, o feito foi atribuído a minha relatoria (fl . 205).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito (Relator): A embargada 

ajuizou ação ordinária de rescisão de contrato de locação de veículo com início 

em 27.4.1992 e término em 27.4.1993. Sustenta que foi pactuada também uma 

promessa de compra e venda do bem, fi ndo o prazo de locação. A inicial afi rma 

que não há mais interesse no contrato, havendo desistência tácita do locatário na 

aquisição do bem, ademais das infrações ao contrato de locação, em que pese o 

pagamento antecipado, caracterizada a inadimplência dos alugueres contratados 

após o vencimento do contrato de locação.

A sentença julgou procedente o pedido, afi rmando o Juiz que a autora 

trouxe os documentos necessários para a acolhida do pleito e a ré, embora 

regularmente citada, não contestou.

O Tribunal de Justiça de São Paulo desproveu a apelação. Considerou 

o acórdão que o art. 223, parágrafo único, do Código de Processo Civil 

exige que a carta seja entregue ao destinatário, mas que nos condomínios as 

correspondências “são entregues, normalmente, nas suas portarias, ao porteiro 

ou zelador, e a praxe ensina que as mesmas são remetidas, posteriormente, aos 

condôminos” (fl . 86). Para o Tribunal de origem, a ré deveria demonstrar que a 

pessoa que recebeu não fez a entrega devida.

A Corte não conheceu do especial. Assinalou o voto condutor do eminente 

Ministro Cesar Asfor Rocha existência de precedente da Quarta Turma na mesma 

direção. Afi rma o acórdão embargado ser “evidente que uma carta contida em 

um envelope com o timbre do Poder Judiciário, entregue no endereço em que 

funcionava a sede do réu, tendo sido assinado o recibo, não pode ter sido assim 

tão relegada, pois o senso comum indica que de um documento com essas 

características advém o natural impulso, em quem o receber, de fazê-lo chegar 

ao conhecimento do destinatário” (fl . 108). Entendeu o acórdão da Corte que, 

presentes as peculiaridades do caso, “a presunção é de que tenha sido consumada 

a citação, só não podendo assim se considerar se o destinatário provar o seu 

desvio, sendo seu o encargo de elidir a presunção de que se cuida” (fl . 108).
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Sem dúvida, a divergência está bem alinhavada. O que se vai examinar é 

o tema da citação via AR e, especifi camente, se necessário, em tal situação, que 

haja assinatura do destinatário considerando a pessoalidade que deve revestir o 

ato.

Como consta do recurso, um dos paradigmas é da Terceira Turma, Relator 

o Ministro Waldemar Zveiter, contando com o meu voto e os votos dos Ministros 

Ari Pargendler, Nilson Naves e Eduardo Ribeiro no sentido de não ser sufi ciente 

a entrega da correspondência no endereço do citando, devendo o carteiro 

entregar a carta diretamente ao destinatário, de quem deve colher a assinatura 

no recibo (REsp n. 129.867-DF, DJ de 28.6.1999). Esse entendimento foi 

reiterado posteriormente pela Terceira Turma, Relator o Ministro Antônio 

de Pádua Ribeiro (RMS n. 12.123-ES, DJ de 4.11.2002), fi cando eu vencido, 

porque relevei particularidades da espécie, basicamente a incompatibilidade 

do mandado de segurança diante da necessidade de expandir-se a dilação 

probatória.

No caso, trata-se de citação de pessoa física e há precedentes na Sessão 

de Direito Privado acompanhando a orientação defendida pela embargante: 

REsp n. 164.661-SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 

16.8.1999; REsp n. 80.068-GO, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 

24.6.1996.

Sem dúvida, a matéria suscita controvérsia, considerando a realidade de 

nossos dias. Há precedente da Terceira Turma na mesma direção do acórdão 

embargado, também cuidando de pessoa física, que contou igualmente com 

meu voto (REsp n. 373.841-SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de 

24.6.2002). Todavia, tenho que o cenário da citação, nos termos expressos no 

art. 223, parágrafo único, do Código de Processo Civil, requer, tratando-se 

de pessoa física, a entrega pessoal, diferentemente do que ocorre no caso da 

citação de pessoa jurídica, considerando que em tais casos as próprias empresas 

têm setores destinados exclusivamente para esse fim. O risco de admitir-

se a presunção, deixando ao encargo do citando provar o contrário, não se 

compadece com a natureza do ato citatório, podendo causar lesão gravíssima ao 

demandado, considerando a defi ciência dos chamados serviços de portaria nos 

edifícios e condomínios.

Desnecessário salientar a importância do ato citatório. Todos nesta Corte 

já lhe sabem a relevância. De igual modo, todos já se posicionaram ao longo de 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

330

seus julgados com uma ou outra tese sustentada, sendo mesmo conveniente que 

a Corte, no caso de citação de pessoa física, assente a interpretação do art. 223, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 

8.710/1993, que não discrepa na essência daquela do antigo § 3º.

Anoto que o dispositivo não guarda qualquer exceção, determinando que 

a “carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao 

fazer a entrega, que assine o recibo”, permitindo no caso de pessoa jurídica, 

que pessoa que detenha poderes de gerência geral ou de administração possa 

receber.

Como assinalou o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, no precedente 

antes indicado, “não se pode ter como presumida a citação dirigida a pessoa 

física quando carta citatória é simplesmente deixada em seu endereço, com 

qualquer pessoa, seja o porteiro ou qualquer outra que não efetivamente o 

citando, notadamente quando suscitada sua irregularidade pelo réu”. E advertiu, 

ainda, que “nessa hipótese, de citação de pessoa física, o ônus da prova para a 

demonstração da validade da citação é do autor, e não do réu. Portanto, não 

sendo do réu a assinatura no aviso de recebimento, cabe ao autor demonstrar 

que, por outros meios ou pela própria citação irregular, teve aquele conhecimento 

da demanda”.

Como visto, o acórdão embargado, considerando que a citação por AR 

foi entregue na portaria do condomínio em que a ré reside, entendeu que a 

“presunção é de que tenha sido consumada a citação, só não podendo assim se 

considerar se o destinatário provar o seu desvio, sendo seu o encargo de elidir a 

presunção de que se cuida” (fl . 108).

Todavia, considerando a natureza fundamental do ato citatório, tenho que, 

na oportunidade deste julgamento pela Corte Especial, melhor consolidar a 

jurisprudência na linha dos paradigmas.

Entendo que, de fato, tratando-se de citação de pessoa física, o AR deve 

ser entregue diretamente ao destinatário, que assinará o recibo, como estipula 

o dispositivo legal. É claro que caberá ao autor, o que não aconteceu neste caso, 

provar que o réu recebeu efetivamente a citação. O encargo de provar que houve 

a efetiva citação é do autor, não do réu. Seria um enorme risco que poderia levar 

a gravosas conseqüências, diversamente do que ocorre com as pessoas jurídicas 

em que possível uma interpretação ampliativa considerando mesmo a redação 

do dispositivo e a organização das empresas que dispõem de pessoal para o 
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especial fi m de receber a correspondência, mediante protocolo, como antes já 

assinalei. Presente que a regra para as pessoas físicas tem conteúdo estreito, 

exigindo que o próprio destinatário assine o aviso de recebimento e impondo 

ao carteiro que assim o faça, não me parece pertinente deixar ao citando que 

prove o desvio, presumindo-se, em caso negativo, que a citação foi efetivamente 

realizada.

Conheço dos embargos e lhe dou provimento para reconhecer a nulidade 

da citação, devendo o feito retornar ao 1º grau, prosseguindo na melhor forma 

de direito, assegurando-se à recorrente a defesa que lhe foi negada pela citação 

nula.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Gilson Dipp: Trata-se de embargos de divergência em 

recurso especial interpostos contra v. acórdão da Eg. Quarta Turma desta Corte 

assim ementado:

Processo Civil. Citação pelo correio. Art. 223, pár. único, CPC, validade.

Pelas peculiaridades da espécie dá-se por válida a citação feita por carta 

entregue no endereço da ré, comprovada por AR.

Recurso não conhecido. (fl . 111).

A embargante aduz que o aresto divergiu de julgados proferidos pela 

Eg. Primeira Turma - REsp n. 57.370-RS, pela Eg. Terceira Turma - REsp 

n. 129.867-DF, e pela Eg. Quinta Turma - REsp n. 103.592-SP. As ementas 

sintetizaram os julgados com o seguinte teor, respectivamente:

Processual Civil. Ação ordinaria de cobrança. Citação via AR. Entrega 

pessoalmente ao citando ou a quem tenha poderes para receber a citação. 

Descumprimento de exigencias legalmente previstas. Nulidade. Inteligencia dos 

artigos 215 e 223, paragrafo unico, do CPC.

I - Na citação feita pelo correio, com aviso de recepção, não ha como se 

escusar ao cumprimento do disposto expressamente no artigo 215, combinado 

com o paragrafo unico do artigo 223, ambos da Lei Processual Civil: o primeiro 

desses dispositivos, por condicionar a validade da citação inicial ao requisito da 

pessoalidade; e o segundo, pela exigencia de que a carta de citação seja entregue 

ao citando e tenha deste a assinatura do recibo de entrega.
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II - E pacifi co na doutrina e na jurisprudencia que, na citação pelo correio, com 

aviso de recepção, exige-se seja a entrega feita, contra recibo, pessoalmente a 

citação em seu nome.

III - Recurso provido, sem discrepancia.

Citação pelo correio. Pessoa física. Requisitos. Art. 223, § 3º, do CPC.

I - Para a validade da citação, não basta a entrega da correspondência no 

endereço do citando; o carteiro fará a entrega da carta ao destinatário, colhendo 

a sua assinatura no recibo.

II - Recurso especial conhecido e provido.

Processual Civil. Citação pelo correio. Carta citatoria não entregue diretamente 

ao citando. Contestação a destempo. Prejuizo.

- Não detendo a pessoa citada poderes para receber a citação, nem se 

cogitando de representante legal, nula e a citação feita em pessoa estranha a 

relação processual, nos termos do art. 215, c.c. os arts. 223, 245, par. unico e 247, 

do CPC, cabendo ao juiz conhecer de ofi cio (art. 267 par. 3., CPC).

Admitidos os embargos, o embargado não se manifestou.

O Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Relator, proferiu voto 

conhecendo dos embargos de divergência e lhe dando provimento, entendendo 

que, tratando-se de citação de pessoa física por via postal, o aviso de recebimento 

deve ser entregue diretamente ao destinatário, que assinará o recibo, nos termos 

do art. 223, parágrafo único do Código de Processo Civil, cabendo ao autor 

comprovar que teria ocorrido a efetiva citação do réu.

Pedi vista dos autos para inteirar-me da questão.

Primeiramente, registre-se que a embargante cumpriu o disposto no artigo 

266, § 1º do Regimento Interno desta Corte, realizando o confronto analítico 

entre os acórdãos paradigmas e o aresto embargado, evidenciando a similitude 

fática e jurídica apta a ensejar o conhecimento dos embargos.

No acórdão embargado restou consignado que a simples entrega da 

carta no endereço do réu, com a assinatura no recibo de entrega, presume a 

consumação da citação inicial, competindo ao destinatário comprovar a eventual 

ocorrência de desvio a fi m de ilidir a presunção em questão.

Nos arestos indicados como divergentes houve o entendimento de que para 

a validade da citação de pessoa física, não basta a entrega da correspondência no 
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endereço do citando, devendo o carteiro fazer a entrega da carta ao destinatário, 

colhendo a sua assinatura no recibo.

O Código de Processo Civil dispõe, verbis:

Art. 214. Para a validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu.

Art. 215. Far-se-á a citação pessoalmente ao réu, ao seu representante legal, ou 

ao procurador legalmente autorizado.

Art. 223. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou chefe da secretaria 

remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz, 

expressamente consignada em seu inteiro teor a advertência a que se refere o 

art. 285, segunda parte, comunicando, ainda, o prazo para a resposta e o juízo e 

cartório, com o respectivo endereço.

Parágrafo único. A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe 

o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. Sendo o réu pessoa jurídica será 

válida entrega a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração.

Da simples leitura dos artigos em questão exsurge certo que sendo pessoal 

a citação inicial, quando se tratar de pessoa física e for adotada a citação por via 

postal, a carta registrada deverá ser entregue ao destinatário, devendo o carteiro 

colher a sua assinatura no recibo. Note-se que os dispositivos não comportam 

qualquer exceção, sendo clara a intenção do legislador.

A citação inicial constitui um importante ato processual, tendo em vista que 

está vinculado ao princípio do contraditório, ao direito de defesa do réu. Neste 

contexto, não se pode ter como presumida a ocorrência da citação endereçada a 

pessoa física quando a carta for simplesmente entregue no endereço indicado a 

qualquer outra pessoa que não seja o citando. 

Assim, não vislumbro a possibilidade de dar outra interpretação aos artigos 

em comento, fazendo distinção onde a legislação não o fez.

Quanto ao tema, por esclarecedor, destaco excerto do voto proferido pelo 

E. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, no julgamento do REsp n. 164.661-

SP:

Apenas a título de exemplifi cação, imaginemos a hipótese em que o réu de 

uma ação de cobrança esteja viajando e o porteiro, desconhecendo essa viagem, 

receba a carta citatória e assine o aviso de recebimento. Julgado procedente o 

pedido, o réu só iria ter conhecimento da demanda na citação para a execução, 
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que obrigatoriamente é feita por oficial de justiça. Assim, o réu, para tentar 

demonstrar uma eventual nulidade da citação, teria que se abster de parte de seu 

patrimônio para opor embargos de devedor.

O Judiciário não pode admitir que hipóteses como essa possam vir a ocorrer. 

Esse entendimento, registre-se, não se apega ao formalismo e nem obsta a tão 

procurada modernidade no processo civil brasileiro (...).

Registre-se, ainda, que, como bem consignado pelo Ministro Relator, na 

hipótese tratada nos presentes autos, o encargo de comprovar a efetiva citação 

do réu é do autor, competindo a este demonstrar que, por outros meios ou pela 

própria citação irregular, teve o réu conhecimento da demanda.

Por fi m, trago a baila julgados desta Corte neste mesmo sentido:

Processual Civil. Mandado de segurança contra ato judicial. Pessoa física. 

Citação pelo correio. Requisitos. CPC, 223, § 3º. Irregularidade. Nulidade 

processual.

I - A citação pelo correio, para ser válida deve atender o requisito do § 3º do 

art. 223 do C.P.C., que prevê o recebimento da carta citatória pelo próprio citando, 

não bastando a entrega do documento no seu endereço. Precedentes.

II - A falta de citação do réu causa a nulidade de pleno direito do processo, não 

havendo que se falar, portanto, em coisa julgada.

III - Recurso ordinário provido. (RMS n. 12.123-ES, Relator Ministro Antônio de 

Pádua Ribeiro, DJ de 4.11.2002).

Citação pelo correio. Condômino. Carta recebida pelo zelador do prédio que 

não estava autorizado a representá-lo. Nulidade da citação. Recurso especial 

conhecido e provido. (REsp n. 208.791-SP, Relator Ministro Eduardo Ribeiro, DJ de 

23.8.1999).

Citação pelo correio. Pessoa física. Requisitos. Art. 223, parágrafo 3., do CPC.

Para a validade da citação, não basta a entrega da correspondência no 

endereço do citando; o carteiro fará a entrega da carta ao destinatário, colhendo 

a sua assinatura no recibo. (REsp n. 80.068-GO, Relator Ministro Barros Monteiro, 

DJ de 24.6.1996).

Ante o exposto, acompanho o E. Ministro Relator para acolher os 

embargos.

É como voto.
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VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Hamilton Carvalhido: Senhor Presidente, embargos de 

divergência interposto por Neide Fleury de Moraes ao acórdão da Quarta 

Turma deste Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

Processual Civil. Citação pelo correio. Art. 223, par. único, CPC. Validade.

Pelas peculiaridades da espécie dá-se por válida a citação feita por carta 

entregue no endereço da ré, comprovada por AR.

Recurso não conhecido. (fl . 111).

Alega a embargante divergência com arestos da Primeira Turma, proferido 

no julgamento do REsp n. 57.370-RS, Relator Ministro Demócrito Reinaldo, 

da Terceira Turma, proferido no julgamento do REsp n. 129.867-DF, Relator 

Ministro Waldemar Zveiter, e da Quinta Turma, proferido no julgamento do 

REsp n. 103.592-SP, Relator Ministro José Arnaldo, sumariados da seguinte 

forma:

Processual Civil. Ação ordinária de cobrança. Citação via AR. Entrega 

pessoalmente ao citando ou a quem tenha poderes para receber a citação. 

Descumprimento de exigências legalmente previstas. Nulidade. Inteligência dos 

artigos 215 e 223, parágrafo único, do CPC.

I - Na citação feita pelo correio, com aviso de recepção, não há como se 

escusar ao cumprimento do disposto expressamente no artigo 215, combinado 

com o parágrafo único do artigo 223, ambos da Lei Processual Civil: o primeiro 

desses dispositivos, por condicionar a validade da citação inicial ao requisito da 

pessoalidade; e o segundo, pela exigência de que a carta de citação seja entregue 

ao citando e tenha deste a assinatura do recibo de entrega.

II - É pacífi co na doutrina e na jurisprudência que, na citação pelo correio, com 

aviso de recepção, exige-se seja a entrega feita, contra recibo, pessoalmente ao 

citando ou a quem tenha poderes par receber a citação em seu nome.

III - Recurso provido, em discrepância. (fl . 178).

Citação pelo correio. Pessoa física. Requisitos. Art. 223, § 3º, do CPC.

I - Para a validade da citação, não basta a entrega da correspondência no 

endereço do citando; o carteiro fará a entrega da carta ao destinatário, colhendo 

a sua assinatura no recibo.

II - Recurso especial conhecido e provido. (fl . 186).
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Processual Civil. Citação pelo correio. Carta citatória não entregue diretamente 

ao citando. Contestação a destempo. Prejuízo.

- Não detendo a pessoa citada poderes para receber a citação, nem se 

cogitando de representante legal, nula é a citação feita em pessoa estranha à 

relação processual, nos termos o art. 215, c.c. os arts. 223, 245 § único e 247, do 

CPC, cabendo ao juiz conhecer de ofício (art. 267 § 3º, CPC). (fl . 193).

Está a embargante em que:

(...) A v. decisão embargada entendeu que a citação por carta, efetivada na 

pessoa diversa do destinatário, é válida, presumindo consumada a citação desde 

que endereçada corretamente, (...)

8. Tal entendimento, contido no v. acórdão, reporta-se, inegavelmente, à 

presunção de validade da citação, ainda que a carta tenha sido recebida por 

terceiro, a míngua da disposição contida no parágrafo único, do artigo 223, do 

Código de Processo Civil, (...)

9. Ocorre que o mencionado dispositivo legal, ao contrário do quanto 

sustentado pelo v. acórdão, não autoriza a presunção de recebimento pelo 

destinatário. Muito pelo contrário, exige, para a validade do ato citatório, a 

entrega pessoal ao citando, com a oposição da assinatura no recibo. Esta é a 

conclusão expressa nos v. acórdãos invocados como paradigma, que refl etem a 

melhor interpretação da Lei.

(...) (fl s. 170-171).

O ilustre Ministro Vicente Leal admitiu o recurso ao fundamento de que a 

matéria tem entendimento divergente nas Turmas desta Corte.

A embargada não ofereceu impugnação, tendo o feito sido redistribuído à 

Relatoria do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito.

Na sessão do dia 1º de dezembro de 2004, o Ministro-Relator acolheu os 

embargos de divergência e lhe deu provimento para reconhecer a nulidade da 

citação, devendo o feito retornar ao 1º grau, assegurando-se à recorrente a defesa 

que lhe foi negada pela citação nula, pedindo vista o Ministro Gilson Dipp.

Prosseguindo o julgamento, votou o Ministro Gilson Dipp acompanhando 

o Relator.

Pedi vista dos autos, para melhor examinar a questão.

É esta a letra dos artigos 214, 215, caput, e 223 do Código de Processo 

Civil:
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Art. 214. Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação.

§ 2º Comparecendo o réu apenas para argüir a nulidade e sendo esta 

decretada, considerar-se-á feita a citação na data em que ele ou seu advogado for 

intimado da decisão.

Art. 215 Far-se-á a citação pessoalmente ao réu, ao seu representante legal ou 

ao procurador legalmente autorizado.

Art. 223. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou chefe da secretaria 

remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz, 

expressamente consignada em seu inteiro teor a advertência a que se refere o 

art. 285, segunda parte, comunicando, ainda, o prazo para a resposta e o juízo e 

cartório, com o respectivo endereço.

Parágrafo único. A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o 

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.

Ao que se tem, a lei, ela mesma, exige para o aperfeiçoamento da citação 

pelo correio de pessoa física, a entrega da carta registrada diretamente ao 

citando, ou a quem tenha poderes para receber a citação em seu nome, que 

deverá assinar o recibo, sob pena de nulidade.

Deste modo, diferentemente da citação da pessoa jurídica, à citação por 

correio de pessoa física, não se aplica a teoria da aparência, não bastando, assim, 

que a correspondência seja entregue no endereço do citando.

Sobre o tema, ouça-se o Eminente Ministro Luiz Fux:

Uma vez deferida a citação pelo correio, o escrivão ao chefe da secretaria 

deve remeter ao citando citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz, 

estando expressamente consignada, em seu inteiro teor, a advertência a que se 

refere o art. 285, segunda parte, CPC, comunicando, ainda, o prazo para resposta, 

o juízo e o cartório, com o respectivo endereço. Em seguida, a carta deve ser 

registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe, o carteiro, ao fazer a entrega, 

que assine o recibo. Tratando-se de pessoa jurídica, será válida a entrega a pessoa 

com poderes de gerência geral ou de administração (art. 223 do CPC).

A citação pelo correio, não obstante ágil, deve ser engendrada de forma a 

respeitar o grau de importância que o ato citatório encerra. Por essa razão, os 

requisitos legais não podem ser postergados. Assim, nesta modalidade, para 

validade da citação, não basta a entrega da correspondência no endereço do 

citando; o carteiro deverá fazer a entrega da carta ao destinatário, colhendo a sua 
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assinatura no recibo. (in Curso de Direito Processual Civil, 2ª Ed., São Paulo: Editora 

Forense, p. 346-347).

No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:

Processual Civil. Mandado de segurança contra ato judicial. Pessoa física. 

Citação pelo correio. Requisitos. CPC, 223, § 3º. Irregularidade. Nulidade 

processual.

I - A citação pelo correio, para ser válida deve atender o requisito do § 3º do 

art. 223 do C.P.C., que prevê o recebimento da carta citatória pelo próprio citando, 

não bastando a entrega do documento no seu endereço. Precedentes.

II - A falta de citação do réu causa a nulidade de pleno direito do processo, não 

havendo que se falar, portanto, em coisa julgada.

III - Recurso ordinário provido. (RMS n. 12.123-ES, Relator Ministro Antônio de 

Pádua Ribeiro, in DJ 4.11.2002).

Direito Processual Civil e Civil. Citação. Via postal. Pessoa física. Procedimento. 

Interpretação do art. 223, parágrafo único, CPC. Entrega pessoal ao citando. 

Necessidade. Ônus do autor de provar, no caso, a validade da citação. Precedente 

da Turma. Legislação anterior. Irrelevância. Condomínio. Convenção aprovada e 

não  registrada.  Obrigatoriedade  para  as  partes  signatárias.  Legitimidade      

do condomínio. Recurso especial. Prequestionamento. Ausência. Recurso 

acolhido.

I - Na citação de pessoa física por via postal, é indispensável a entrega 

diretamente ao citando, devendo o carteiro colher seu ciente.

II - Se o aviso de recebimento da carta citatória for assinado por outra pessoa, 

que não o próprio citando, e não houver contestação, o autor tem o ônus de 

demonstrar que o réu, ainda que não tenha assinado o aviso, teve conhecimento 

da demanda que lhe foi ajuizada.

III - A convenção de condomínio registrada, como anota a boa doutrina, tem 

validade erga omnes, em face da publicidade alcançada. Não registrada, mas 

aprovada, faz ela “lei entre os condôminos, passando a disciplinar as relações 

internas do condomínio”.

IV - Não se conhece do recurso especial quando a matéria, embora invocada 

pela parte nas instâncias ordinárias, não mereceu apreciação do Tribunal. Nos 

termos da jurisprudência deste Tribunal, tem-se por prequestionada determinada 

matéria, a ensejar o acesso à instância especial, quando a mesma é debatida e 

efetivamente decidida pelas instâncias ordinárias. (REsp n. 164.661-SP, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, in DJ 16.8.1999).
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Gize, em remate, que, por se tratar a regular citação conseqüência lógica 

dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não constitui 

ônus do réu demonstrar em juízo que a validade da citação, ao contrário, 

incumbe ao autor o ônus de provar que, embora assinado o aviso de recebimento 

por outra pessoa, foi entregue ao seu destinatário.

Na espécie, entendeu o acórdão embargado pela validade da citação, 

ao fundamento de que a presunção é de que, tendo sido a carta entregue no 

endereço em que funcionava a sede do réu, a presunção é de que tenha sido 

consumada a citação, o que, todavia, não se coaduna com a melhor doutrina e 

jurisprudência.

Pelo exposto, acompanhando o Ministro Relator, conheço dos embargos e 

lhe dou provimento para reconhecer a nulidade da citação.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 57.370-RS (94.0036408-3)

Relator: Ministro Demócrito Reinaldo

Recorrente: Maria Cristina Obino Martins Rosito

Recorrido: Banco Meridional do Brasil S.A.

Advogados: Ruy Fernando Zoch Rodrigues e outros

     Lizete Andreis Sebben e outros

EMENTA

Processual Civil. Ação ordinária de cobrança. Citação via AR. 

Entrega pessoalmente ao citando ou a quem tenha poderes para 

receber a citação. Descumprimento de exigências legalmente previstas. 

Nulidade. Inteligência dos artigos 215 e 223, parágrafo único, do 

CPC.

I - Na citação feita pelo correio, com aviso de recepção, não há 

como se escusar ao cumprimento do disposto expressamente no artigo 
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215, combinado com o parágrafo único do artigo 223, ambos da Lei 

Processual Civil: o primeiro desses dispositivos, por condicionar a 

validade da citação inicial ao requisito da pessoalidade; e o segundo, 

pela exigência de que a carta de citação seja entregue ao citando e 

tenha deste a assinatura do recibo de entrega.

II - É pacifi co na doutrina e na jurisprudência que, na citação 

pelo correio, com aviso de recepção, exige-se seja a entrega feita, contra 

recibo, pessoalmente ao citando ou a quem tenha poderes para receber 

a citação em seu nome.

III - Recurso provido, sem discrepância.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide 

a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar 

provimento ao recurso, na forma do relatório e notas taquigráfi cas constantes 

dos autos, que fi cam fazendo parte integrante do presente julgado. Participaram 

do julgamento os Srs. Ministros Humberto Gomes de Barros, Milton Luiz 

Pereira, Cesar Asfor Rocha e Garcia Vieira. Custas, como de lei.

Brasília (DF), 26 de abril de 1995 (data do julgamento).

Ministro Demócrito Reinaldo, Presidente/Relator

DJ 22.5.1995

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Demócrito Reinaldo: O Banco Meridional do Brasil S.A. 

ajuizou ação ordinária de cobrança contra Maria Cristina Obino Martins Rosito, 

objetivando reaver o valor pago a esta, a título de levantamento do FGTS, 

ocorrido indevidamente.

Expedido o mandado de citação via AR, não havendo se manifestado 

a requerida, o magistrado de primeira instância julgou procedente a ação, 

condenando a ré a pagar o valor levantado, atualizado, juros de moras, além dos 

ônus da sucumbência.
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Inconformada, interpôs a demandada recurso de apelação, argüindo a 

nulidade da citação, feita em pessoa outra, postulando a desconstituição do 

decisum.

Ao negar provimento ao recurso apelatório, a egrégia Quinta Câmara Civil 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, rejeitou a preliminar de 

nulidade, nos termos do acórdão assim ementado:

Ação ordinária de cobrança. 

Fundo de garantia levantado por equívoco de parte do Autor. Devolução a se 

dar a partir da retirada.

Citação válida porque o AR foi remetido ao domicílio da Ré.

Recurso desprovido (fl . 43).

Opostos e rejeitados embargos de declaração (fl. 52-54), a parte 

sucumbente, irresignada, interpôs recurso especial, com arrimo nas letras a e c 

do admissivo constitucional, alegando violação aos artigos 215 e 223, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial (fl . 56-

61).

Ofertadas as contra-razões (fl . 74-79), o processamento do recurso foi 

deferido na origem (fl . 80-82), subindo os autos a esta instância, vindo-me 

distribuídos e conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Demócrito Reinaldo (Relator): O v. acórdão recorrido 

afastou a preliminar de nulidade da citação, ao fundamento de que o aviso de 

recepção (AR) foi remetido para o endereço da Ré, asseverando, in verbis:

Diz-se que uma tal de “Nair” teria assinado o recebimento. Mas não se disse 

que era pessoa estranha ao convívio, nem de que o endereço da Ré não era 

aquele, daí porque se tem como válida a citação (fl . 44).

Sustenta a recorrente que, encaminhada a citação via correio, “quem assinou 

o recebimento foi a faxineira (diarista), não entregando a carta à recorrente, 

talvez até por deliberada intenção de prejudicá-la. Desconhecendo a existência 

da ação a ré não contestou, com o que o juiz prolatou, imediatamente a sentença, 
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acolhendo o pedido do banco em sua integralidade” (fl . 57-61). Daí porque, 

confi rmada tal decisão pelo Tribunal a quo, entende mal feridos os artigos 

215 e 223, Parágrafo Único, do CPC, além de dissidente o aresto recorrido de 

julgados de outros Tribunais.

Afasto, desde logo, a possibilidade de apreciação do recurso pela letra c 

do permissivo constitucional, eis que, conforme já assinalado no juízo primeiro 

de admissibilidade, “a recorrente não efetuou o cotejo das circunstâncias a 

evidenciarem a identifi cação ou assemelhação das hipóteses fáticas, entre os 

arestos apontados como paradigmas e o decisum recorrido, conforme disposto no 

artigo 225, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, aliás, 

os arestos apontados como paradigma, do Tribunal de Alçada do Estado, não se 

referem à mesma situação, posto que o de n. 192141448 diz respeito a processo 

em que a citação foi, equivocadamente, realizada através de transformação de 

carta precatória em citatória (fl . 65), enquanto que o de n. 192125722 trata da 

citação de pessoa jurídica (fl . 71)” (fl . 82).

Já no que concerne ao fundamento da letra a do admissivo constitucional, 

melhor sorte socorre a recorrente.

Com efeito, dispõe o artigo 215 do CPC que “far-se-á citação pessoalmente 

ao réu, ao seu representante legal ou ao procurador legalmente autorizado” 

(grifei).

De sua vez, os treis parágrafos do artigo 223 do CPC, que disciplinaram 

a forma de citação feita através do correio, com o advento da Lei n. 8.710, de 

24.9.1993, foram unifi cados em uma só disposição, passando a Parágrafo Único, 

com a seguinte redação:

Art. 223 (...) omissis (...).

Parágrafo único - A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe 

o 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 

(grifei).

Ao cotejo da decisão hostilizada com os referidos dispositivos legais, é de 

ver que foram estes violados.

Preliminarmente, é de considerar que “a citação pelo correio só é admissível 

quando o réu for comerciante ou industrial, domiciliado no Brasil” (artigo 222 

do CPC). 
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Ora, os valores do FGTS cujo saque foi realizado pela ora recorrente e que, 

nas instância ordinárias, determinou-se fossem devolvidos ao Banco recorrido, 

eram depositados no seu nome, em razão do cargo de direção que exercia na 

empresa Fixo Mármore Colocação de Materiais e Construções Ltda., da qual 

também era sócia e já havia se afastado da direção.

Ao que tudo indica, portanto, não caberia ter sido feita a citação pelo 

correio, como se comerciante fosse a pessoa física a ser citada.

Ainda que assim se admita, todavia, não há como se escusar ao cumprimento 

do disposto expressamente no artigo 215, combinado com o Parágrafo Único 

do artigo 223, ambos da Lei Processual Civil: o primeiro desses dispositivos, 

por condicionar a validade da citação inicial ao requisito da pessoalidade; e o 

segundo, pela exigência de que a carta de citação seja entregue ao citando e 

tenha deste a assinatura do recibo de entrega.

É pacífi co na doutrina e na jurisprudência que, na citação pelo correio, com 

aviso de recepção, exige-se seja a entrega feita, contra recibo, pessoalmente ao 

citando ou a quem tenha poderes para receber a citação em seu nome.

No caso sub judice, como visto, tais exigências não foram observadas, 

por isso que a carta foi entregue a uma faxineira diarista, que não levou ao 

conhecimento da recorrente, razão pela qual, conforme descreve:

Desconhecendo a existência da ação, a ré não contestou, com o que o Juiz 

prolatou imediatamente a sentença, acolhendo o pedido do banco em sua 

integralidade.

Envolvida em outro feito no Foro (divórcio), a ora recorrente tomou 

conhecimento da existência desta demanda no terminal de computador, já 

posteriormente à sentença.

Apelou, então, pedindo fosse cassado o ato sentencial e reaberta sua 

oportunidade de defesa e de produção de prova em audiência (folha 57).

Despiciendo reafirmar que a citação inicial constitui um dos atos 

processuais mais importantes, por representar direito impostergável do réu, 

devendo se revestir da maior segurança possível, não comportando vícios que 

possam vir a prejudicar o direito de defesa. Daí porque, se realizada através do 

correio, nas hipóteses estritamente previstas em lei, há de atender as formalidades 

legalmente previstas, na espécie, para que seja válida e efi caz. E isso não ocorreu, 

in casu, porquanto o recibo não foi assinado pela citanda, mas por terceiro, que 

não lhe deu conhecimento do ato citatório, provocando assim a sua revelia.
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Tenho, pois, por nula a citação, eis que vulnerados os artigos 215 e 223, 

Parágrafo Único, do CPC.

Conheço do recurso pela letra a do admissivo constitucional e dou-lhe 

provimento, para determinar seja citada a ré, prosseguindo o feito nos demais 

trâmites.

É como voto. 

RECURSO ESPECIAL N. 80.068-GO (95.60928-2) 

Relator: Ministro Barros Monteiro

Recorrente(s): Lázaro Delvair da Costa

Recorrido(s): Heber Clem Alves da Costa

Advogados: Edmar Lázaro Borges e Mauro Lázaro Gonzaga Jayme e 

outros

EMENTA

Citação pelo correio. Pessoa física. Requisitos. Art. 223, § 3º, do 

CPC.

Para a validade da citação, não basta a entrega da correspondência 

no endereço do citando; o carteiro fará a entrega da carta ao destinatário, 

colhendo a sua assinatura no recibo.

Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas: Decide 

a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, conhecer do 

recurso e dar-lhe provimento, na forma do relatório e notas taquigráficas 

precedentes que integram o presente julgado. Votaram com o Relator os Srs. 

Ministros Cesar Asfor Rocha e Sálvio de Figueiredo Teixeira.
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Brasília (DF), 9 de abril de 1996 (data do julgamento).

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Presidente

Ministro Barros Monteiro, Relator

DJ 24.6.1996

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Barros Monteiro: Hebem Clem Alves da Costa ajuizou ação 

de prestação de contas contra Lázaro Delvair da Costa. Requerida a citação 

pelo correio, o réu foi citado por carta registrada com aviso de recebimento (fl s. 

13). Revel, o MM. Juiz de Direito julgou procedente o pedido, condenando-o a 

prestar as contas exigidas, em 48 horas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar 

as que forem apresentadas.

Apelou o demandado, suscitando a preliminar de nulidade do processo, 

uma vez que não recebeu a carta citatória, não sendo sua a assinatura constante 

do A.R. O Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento ao apelo, sob a 

ementa seguinte:

“O juiz de uma comarca pode determinar a citação do réu, comerciante ou 

industrial, pelo correio, ainda que residente em outra comarca.” (RT 573/157), cuja 

devolução pelo AR importa na presunção de haver a correspondência chegado 

às mãos do destinatário, porquanto a citação ou a intimação só será nula, se não 

atingir o seu objetivo, que é o de dar ciência ao réu do processo (fl s. 70).

Rejeitados os declaratórios, o réu aviou o presente recurso especial com 

arrimo nas alíneas a e c do permissor constitucional, alegando contrariedade 

ao art. 223, § 3º, do CPC, além de divergência interpretativa com arestos 

da Suprema Corte, desta Casa e do Tribunal de Alçada do Paraná. Disse o 

recorrente, em síntese, que a carta foi recebida por outra pessoa, desconhecida; 

deveria ela, todavia, ter sido entregue ao destinatário, incumbindo ao carteiro 

exigir que o citando assine o A.R.

Oferecidas as contra-razões, o apelo extremo foi admitido pela decisão de 

fl s. 126-128.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Barros Monteiro (Relator): É incontroverso nos autos que 

a carta citatória foi recebida por outra pessoa que não o réu. Tal circunstância 

é admitida pelo autor, ora recorrido, que assevera, em suas contra-razões, 

haver sido entregue a correspondência a um dos funcionários do citando, 

sem esclarecer, porém, em que se baseou para formular tal assertiva. É o que 

decorre, ademais, da motivação expendida pelo Acórdão hostilizado, que se 

escuda, primeiro, no fato de ter sido devolvido o A.R. e, depois, se satisfaz com a 

circunstância de ter sido a carta entregue no endereço certo.

Bem de ver, entretanto, que, diretamente ligado o ato citatório à instauração 

válida da relação jurídico-processual e, conseqüentemente, ao princípios 

constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, 

deve ser ele efetivado com a observância fi el dos requisitos previstos em lei para 

o seu aperfeiçoamento, não sendo bastante meras presunções e conjeturas acerca 

do recebimento da correspondência pelo citando.

A citação do réu ter-se-ia operado em 28 de dezembro de 1991, antes, 

portanto, da edição da Lei n. 8.710, de 24.9.1993. Em vigor àquela época, o art. 

223, § 3º, do Código de Processo Civil, rezava, in verbis:

O carteiro fará a entrega da carta registrada ao destinatário, exigindo-lhe que 

assine o recibo.

Não bastava, pois, que a carta fosse entregue a uma pessoa qualquer 

encontrada no endereço do citando. Vale lembrar o que assinalou o mestre Pontes 

de Miranda a respeito: “no § 3º, frisa-se que, à entrega do invólucro registrado, 

dito ‘carta’, o destinatário tem de assinar o recibo” (Comentários ao Código de 

Processo Civil, tomo III, p. 266, ed. 1974). Igual o prelecionamento de Moniz 

de Aragão, para quem “ao fazer a entrega da carta ao destinatário, exigir-lhe-á 

o carteiro que subscreva o recibo respectivo, a ser devolvido ao remetente, para 

atestar a chegada da correspondência ao destinatário” (Comentários ao Código 

de Processso Civil, vol. vol. II, p. 276, 7ª ed.). Assim também o magistério de 

Rogério Lauria Tucci: “neste particular, convém rememorar que, na expressão 

do § 3º, deverá ser ela entregue pessoalmente ao destinatário (pessoa física ou 

representante legal de pessoa jurídica), exigindo-lhe, o carteiro, que assine o 

recibo” (citação pelo correio ou postal, in Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 

14, p. 479).
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Verifica-se daí a frontal transgressão, na hipótese em tela, da norma 

insculpida no mencionado § 3º do art. 223 do CPC, por não se contentar a lei 

com as simples presunções inferidas pelo julgado recorrido. A citação válida no 

caso não se efetivou e, sem ela, não se instaura regularmente a relação processual.

Vale observar que não supre a ausência da citação do réu a intimação feita 

ao Dr. Eli Alves Forte, certifi cada a fl s. 15, não só porque indemonstrado o seu 

vínculo com o réu, como também por tratar-se de providência inócua em relação 

à relevância e essencialidade do ato citatório em questão.

Apenas não é suscetível de aperfeiçoar-se o dissenso pretoriano, porquanto 

o recorrente realmente não cuidou de cumprir o disposto no art. 255, § 2º do 

RISTJ, mencionando as circunstâncias que assemelhem ou identifi quem as 

hipóteses postas em confronto. Dois dos paradigmas foram colacionados tão-

somente por suas ementas, enquanto que o aresto modelo oriundo do Excelso 

Pretório diz, em última análise, com a citação de pessoa jurídica, de que aqui não 

se trata.

Isto posto, conheço do recurso pela alínea a do autorizativo constitucional 

e dou-lhe provimento, a fi m de anular o processo a partir da citação, inclusive.

É como voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar: Sr. Presidente, peço vênia ao 

Eminente Relator e aos que o acompanharam para considerar sufi ciente o ato de 

citação realizado pelo correio, com entrega, mediante AR., da carta no endereço 

onde o citando mantinha uma empresa individual. Preenchidos tais requisitos, 

cabia ao citando fazer a prova de que tal não era o seu endereço, que aquela 

pessoa não tinha com ele nenhuma ligação, etc. Do contrário, a presunção é de 

que o ato se realizou adequadamente.

O serviço público que melhor cumpre suas obrigações no país é o de 

correios. A entrega de correspondência em endereço errado alcança índices 

plenamente satisfatórios, e, portanto, desconsideráveis. Se vamos atender ao 

espírito da lei, que é o de facilitar a realização da citação, se a tendência é utilizar 

dos serviços do correio, como o fazem - com pleno êxito - a receita federal e 

os bancos, e se nada nos autos está a demonstrar que realmente a carta não foi 
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entregue no local onde o citando se encontrava e mantinha sua empresa, estaria 

em manter a validade do ato.

Peço vênia para não conhecer do recurso.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Fontes de Alencar: Senhor Presidente, estou na linha do 

Ministro Ruy Rosado de Aguiar. As pessoas na nossa sociedade recebem, via 

postal, notifi cações de imposto de renda, de crédito e de débito bancário, por 

que não receber essa citação?

Acompanho o Ministro Ruy Rosado de Aguiar. 

VOTO

O Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira: Vou pedir vênia aos que 

entendem diferentemente para acompanhar os Ministros Relator e César 

Rocha.

Para evitar surpresa em termos de entendimento jurisprudencial, prefi ro 

colocar-me, a exemplo do salientado pelo Ministro César Rocha, na linha do 

entendimento de que a nova orientação deva ser a partir do novo texto legal.

Com tais considerações, acompanho o Relator.

RECURSO ESPECIAL N. 129.867-DF (97.0029700-4)

Relator: Ministro Waldemar Zveiter

Recorrente: Antônio Carlos Carvalho de Arrochela Lobo e outro

Advogado: Geraldo de Assis Alves

Recorrido: Enande José de Sousa 

Advogado: Caub Feitosa Freitas
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EMENTA

Citação pelo correio. Pessoa física. Requisitos. Art. 223, § 3º, do 

CPC.

I - Para a validade da citação, não basta a entrega da 

correspondência no endereço do citando; o carteiro fará a entrega da 

carta ao destinatário, colhendo a sua assinatura no recibo.

II - Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Ministros 

da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e 

das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso especial 

e dar-lhe provimento. Participaram do julgamento os Senhores Ministros Ari 

Pargendler, Menezes Direito, Nilson Naves e Eduardo Ribeiro.

Brasília (DF), 13 de maio de 1999 (data do julgamento).

Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Presidente

Ministro Waldemar Zveiter, Relator

DJ 28.6.1999

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter: Nos autos de Ação de Rescisão 

de Contrato (cessão de direitos e obrigações sobre imóvel), cumulada com 

Indenização por Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Imissão de Posse em que 

autor Ernani José de Sousa e réus Antônio Carlos Carvalho de Arrochela Lobo e 

outro, concluiu o aresto recorrido, ao julgar a apelação dos réus, que (fl s. 182):

Processual Civil. Citação postal. Recebimento da carta por pessoa diversa. 

Validade no caso concreto. Preliminar de nulidade do processo rejeitada. Revelia. 

Questões de fato suscitadas na apelação. Não conhecimento.

1. Na citação por via postal, a carta há de ser entregue, em princípio, ao citando. 

Entregue, porém, a pessoa diversa, emergindo a certeza de que o chamamento 

a juízo restou positivado, não se justifi ca a nulidade do processo, tanto mais 
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quando os litisconsortes são irmãos, um deles foi citado regularmente e a defesa, 

embora tardiamente formulada em peça única por um mesmo advogado, exibe 

os mesmos fatos contra a pretensão do autor.

2. Não se conhece de matérias suscitadas apenas na apelação, pena de ofensa 

frontal ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Inconformados, apresentam Especial, onde, com fulcro nas alíneas a e c, 

demonstram que o aresto teria violado os artigos 213 a 215; 223 e dissentido 

de precedentes do STJ, os quais proclamam que a citação pelo correio, nos 

termos do artigo 223 do CPC só é efi caz quando a carta é recebida pelo próprio 

destinatário, já que recebida por outrem, sem legitimidade de representação, não 

alcança a sua fi nalidade. A postergação da cautela legal implica em nulidade do 

ato.

Às fl s. 215, deferiu-se o processamento do apelo, atendendo-se a que a tese 

recursal está exposta de forma clara e fundamentada sendo, pois, merecedora de 

exame pelo Tribunal ad quem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter (Relator): O em. Relator (fl s. 133), 

deduzindo a espécie sub judice, argumenta que a mudança introduzida na lei 

processual básica pela Lei n. 8.710/1993 teve por escopo agilizar a marcha do 

processo, tendo em conta a desproporcional quantidade de ações em contraste 

com o insufi ciente número de ofi ciais de justiça, além de outras circunstâncias 

que fazem a máquina judiciária cara e morosa, por isso que o mesmo tratamento 

dispensado à pessoa jurídica deu-se, quanto à citação, à pessoa física.

Afi rma que na hipótese, argüi-se a nulidade do processo ao fundamento de 

que, a carta citatória referente ao co-réu Luiz Antônio Carvalho de Arrochela Lobo 

fora recebida na Superintendência Regional da Caixa Econômica do Estado 

do Maranhão por funcionária que o réu desconhece, além do que trabalhava 

em outro endereço, e, à época, se encontrava nesta Capital. Para provar a 

última alegação, trouxe-se aos autos o documento de fl . 97. O autor, por sua 

vez, assevera que o réu sonegou seu endereço residencial, que é alto funcionário 

da Caixa Econômica (CEF) e que esta dispõe de funcionário para receber e 

distribuir correspondências, sendo certo ainda que tinha conhecimento da 

demanda posto que seu advogado também o é do irmão, o outro réu. 
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Aduz, ainda, que as partes travam outras pendengas, embora o façam em 

nome de uma empresa de propriedade de ambos e, pelos nomes, tudo faz crer 

serem irmãos, tanto que as defesas foram procedidas pelo mesmo advogado.

E, fi nalmente, que a hipótese constituiria mera irregularidade insuscetível 

de contaminar indelevelmente o processo, equiparando-se ao caso em que, 

ocorrida a revelia, e, havendo pluralidade de réus, se algum deles contestar a 

ação, não induz o efeito mencionado no art. 319 do CPC. No caso, contestação 

não houve, mas por inércia do litisconsorte, tanto que fora este citado.

Quanto ao mérito, deste não se conheceu posto que as questões não 

suscitadas e debatidas em 1º Grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na 

esfera de seu conhecimento recursal, pois se o fi zesse, ofenderia frontalmente o 

principio do duplo grau de jurisdição.

Forte nesses lineamentos, rejeitou o acórdão a preliminar e não conheceu 

do mérito.

Tais fundamentos, todavia, não resistem às teses jurídicas contidas 

nos precedentes desta Corte que o recorrente traz à reexame, ao escopo de 

demonstrar a dissidência exegética.

Do Pretório Excelso, anota este (fl s. 194-195):

Recurso extraordinário. Processo n. 93.860.

Relator: Ministro Cunha Peixoto

Julgamento: 10.3.1981 - Primeira Turma

Publicações: DJ data – 15.5.1981 p. 04432

Ementário do STF vol-01212-03 p. 00786

RTJ vol-00105·01 p. 00200

Ementa:

- Citação por carta postal a que se referem os arts. 221 e seguintes do Código 

de Processo Civil. – Para sua validade é necessário qua a carta – citação seja 

entregue, contra recibo, pessoalmente ao citando ou a quem tenha poderes para 

receber a citação em seu nome.

- Recurso extraordinário conhecido e provido.

Desta Corte, o REsp n. 80.068-40-GO, Quarta Turma, Relator Sr. Min. 

Barros Monteiro, onde se concluiu que para a validade da citação não basta a 
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entrega da correspondência no endereço do citando; o carteiro para a entrega da 

carta ao destinatário, há de colher a sua assinatura no recibo.

Seguindo tal orientação foi o que também se decidiu no REsp n. 57.370/94 

da relatoria do Sr. Min. Demócrito Reinaldo.

Forte em tais lineamentos, conheço do recurso pela dissidência exegética e 

lhe dou provimento para anular-se o processo a partir da citação, posto que sua 

instauração deu-se irregularmente, prosseguindo-se como de direito.

RECURSO ESPECIAL N. 164.661-SP (98.0011657-5)

Relator: Sálvio de Figueiredo Teixeira

Recorrente: Alusio Pardo Canholi

Advogado: Paulo Roberto da Silva Yeda

Recorrido: Condomínio Edifício Huguette

Advogados: Gilto Antonio Avallone e outro

EMENTA

Direito Processual Civil e Civil. Citação. Via postal. Pessoa 

física. Procedimento. Interpretação do art. 223, parágrafo único, CPC. 

Entrega pessoal ao citando. Necessidade. Ônus do autor de provar, 

no caso, a validade da citação. Precedente da Turma. Legislação 

anterior. Irrelevância. Condomínio. Convenção aprovada e não 

registrada. Obrigatoriedade para as partes signatárias. Legitimidade 

do condomínio. Recurso especial. Prequestionamento. Ausência. 

Recurso acolhido.

I - Na citação de pessoa física por via postal, é indispensável a 

entrega diretamente ao citando, devendo o carteiro colher seu ciente.

II - Se o aviso de recebimento da carta citatória for assinado por 

outra pessoa, que não o próprio citando, e não houver contestação, 

o autor tem o ônus de demonstrar que o réu, ainda que não tenha 

assinado o aviso, teve conhecimento da demanda que lhe foi ajuizada.
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III - A convenção de condomínio registrada, como anota a boa 

doutrina, tem validade erga omnes, em face da publicidade alcançada. 

Não registrada, mas aprovada, faz ela “lei entre os condôminos, 

passando a disciplinar as relações internas do condomínio”.

IV - Não se conhece do recurso especial quando a matéria, 

embora invocada pela parte nas instâncias ordinárias, não mereceu 

apreciação do Tribunal. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, 

tem-se por prequestionada determinada matéria, a ensejar o acesso à 

instância especial, quando a mesma é debatida e efetivamente decidida 

pelas instâncias ordinárias.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 

notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe 

provimento. Votaram com o Relator os Ministros Barros Monteiro, Cesar Asfor 

Rocha, Ruy Rosado de Aguiar e Bueno de Souza.

Brasília (DF), 3 de dezembro de 1998 (data do julgamento).

Ministro Barros Monteiro, Presidente

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator

DJ 16.8.1999

EXPOSIÇÃO

O Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira: Trata-se de ação de cobrança 

ajuizada pelo condomínio, ora recorrido, contra o recorrente, pleiteando o 

pagamento de taxas condominiais em atraso, referente à unidade autônoma n. 

101 integrante do condomínio-autor e de propriedade do réu.

A ação não foi contestada, tendo o Juiz sentenciante, após decretar a revelia 

do réu, julgado procedente o pedido.

Apelou o réu, sustentando, em suma, a nulidade da citação e a irregularidade 

na representação do condomínio. No mérito, afi rmou que não foi demonstrada a 

idoneidade das despesas cobradas.
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O Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo negou provimento 

ao recurso, argumentando que não houve qualquer irregularidade na citação, 

além de afi rmar ser “o síndico o representante legal do condomínio, conforme 

demonstram as atas das assembléias de fl s. 8-18. E, o fato de ainda não estarem 

registradas, referida circunstância não isenta os condôminos dos pagamentos 

das despesas condominiais”.

Oferecidos declaratórios, nos quais postulou o então apelante a 

manifestação da Turma sobre a questão da validade das despesas cobradas, 

foram eles rejeitados.

Adveio o recurso especial fundamentado nas alineas a e c do permissor 

constitucional, veiculando, além de dissídio jurisprudencial, alegação de afronta 

aos seguintes artigos:

a) 223, parágrafo único, CPC, argumentando que a carta citatória foi 

entregue a uma pessoa estranha, desconhecida do citando, de nome Ricardo 

Severino Prado, consoante se nota do Aviso de Recebimento anexado aos 

autos, sendo certo que a citação, ainda que seja pelo correio, deve ser entregue 

pessoalmente;

b) 3º e 12-IX, CPC e 9º da Lei n. 4.591/1964, afi rmando que, não tendo 

havido o registro da convenção do condomínio, teria sido omitida a forma 

prescrita em lei, de sorte a obstar a sua validade, além de asseverar que a pessoa 

jurídica do condomínio não teria existência legal, não podendo, outrossim, 

fi gurar como parte no pólo ativo da demanda;

c) 333, CPC, porque não teria o condomínio comprovado a validade da 

cobrança das despesas condominiais.

Contra-arrazoado, foi o recurso admitido na origem.

É o relatório. 

VOTO

O Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira (Relator): 1. Afasta-se, de 

início, o cabimento do recurso em relação ao terceiro ponto.

Primeiro, porque do tema não tratou a Turma julgadora, carecendo o 

recurso especial, no ponto, de pressuposto específi co de cabimento, a saber, o 

prequestionamento. Incidente, assim, o Enunciado n. 282 da Súmula-STF.
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Não se nega, é verdade, que tenha o recorrente suscitado a apreciação do 

tema em sede de embargos de declaração. No entanto, mesmo assim a matéria 

não foi objeto de exame pelo Colegiado de origem, sendo certo que se tem por 

prequestionada determinada questão, a ensejar o acesso à instância especial, 

quando a mesma é debatida e efetivamente decidida nas instâncias ordinárias, 

não bastando a sua invocação pela parte interessada.

Segundo, porque a pretensão recursal, no particular, não prescindiria do 

revolvimento de matéria fática, procedimento defeso no âmbito desta Corte, a 

teor do Enunciado n. 7 da Súmula-STJ.

2. Relativamente ao segundo ponto, não logra também ser conhecido o 

recurso.

A existência do condomínio como pessoa jurídica está condicionada ao 

registro da convenção no registro de imóveis. O julgado recorrido, no entanto, 

não afi rmou o contrário, não afrontando, por conseguinte, o disposto na norma 

que assim dispõe. A conclusão adotada nas instâncias ordinárias fundamentou-

se na adesão dos condôminos à assembléia que criou o condomínio-autor, 

obrigando-se, de livre e espontânea vontade, ao cumprimento do regulamento 

estipulado pela assembléia, inclusive ao pagamento das chamadas “despesas 

condominiais”. No particular, Marco Aurélio S. Viana (Manual do Condomínio 

e das Incorporações Imobiliárias, Saraiva, 2ª edição, 1982, n. 19, p. 21) leciona:

Aprovada por 2/3 (dois terços) das frações ideais, é necessário que a Convenção 

de Condomínio seja levada ao registro imobiliário.

Registrada ela tem validade erga omnes, resultante da publicidade alcançada.

É mister assinalar que, uma vez aprovada, ela faz lei entre os condôminos, 

passando a disciplinar as relações internas do condomínio. Apenas para ser 

oposta a terceiros é que se justifi ca a necessidade de registro.

É o entendimento que se cristaliza na jurisprudência, como se colhe em 

acórdão exarado pela 6ª Câm. Civ. do Tribunal de Alçada do antigo Estado da 

Guanabara, na Ap. n. 22.332, Rel. Áurea Pimentel, Diário de Justiça da Guanabara, 

22 jan. 1973, p. 40: “Convenção não levada a registro (art. 9º, § 1º, da Lei n. 

4.591/1964), vale apenas como ajuste ou avença particular entre os condôminos, 

não obrigando a terceiros a ela estranhos”.

E a 2ª Câm. Civ. do mesmo Tribunal, na Ap. n. 18.084, tendo como relator 

Severo da Costa (Diário de Justiça da Guanabara, 11 jan. 1971, p. 15), esposou 

a mesma tese: “O registro em questão só tem valia para as relações externas do 

condomínio, isto é, para com terceiros, e não do condomínio em relação aos seus 
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componentes, que pode ser, apenas, uma situação de fato justifi cadora daquela 

cobrança”.

Pertinente, no tema, ainda, a observação consignada no voto que proferi no 

REsp n. 9.584-SP (DJ 9.3.1992), deste teor:

(...) o condomínio, como cediço, embora sem personalidade jurídica, 

processualmente é catalogado entre as chamadas “pessoas formais” (também a 

massa falida, o espólio e a herança jacente ou vacante), às quais, como lembra o 

conhecido magistério do saudoso Amaral Santos, a lei confere capacidade de ser 

parte em juízo (cfr. a respeito, Primeiras Linhas, vol. 1, n. 291).

De igual forma, outrossim, assentou esta Turma no REsp n. 63.530-DF, 

DJ 29.6.1998, também de minha relatoria:

Direito Civil. Condomínio. Convenção aprovada e não registrada. 

Obrigatoriedade para as partes signatárias. Legitimidade do condomínio. Recurso 

desacolhido.

- A convenção de condomínio registrada, como anota a boa doutrina, tem 

validade erga omnes, em face da publicidade alcançada. Não registrada, mas 

aprovada, faz ela “lei entre os condôminos, passando a disciplinar as relações 

internas do condomínio”.

3. Resta, como se vê, a análise da validade, ou não, da citação efetivada nos 

autos.

O recorrente sustenta, com arrimo no artigo 223, parágrafo único, CPC, 

que a carta citatória deveria ter-lhe sido entregue pessoalmente.

O recorrido, por sua vez, alega, sem, no entanto, nada comprovar, que a 

citação foi efetivamente concretizada, argumentando que o réu tentou resolver 

a demanda amigavelmente depois da citação, aduzindo ainda que o que ocorreu, 

na realidade, foi que o réu e seu patrono chegaram atrasados à audiência 

designada.

No acórdão recorrido consta que a carta citatória, embora tenha sido 

direcionada ao endereço do réu, foi recebida por outra pessoa, de nome Ricardo 

Severino Prado. Tal circunstância, registre-se, é confi rmada através de uma 

simples observação ao aviso de recebimento anexado aos autos.

No regime anterior à vigência da Lei n. 8.710/1993, esta Turma teve 

oportunidade de tratar do tema, como se vê do REsp n. 80.068-GO (DJ 

24.6.1996), da relatoria do Ministro Barros Monteiro, consoante esta ementa:
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Citação pelo correio. Pessoa física. Requisitos. Art. 223, § 3º, do CPC.

Para a validade da citação, não basta a entrega da correspondência no 

endereço do citando; o carteiro fará a entrega da carta ao destinatário, colhendo 

a sua assinatura no recibo.

Na oportunidade, restou vencedora a tese de que a carta citatória, em casos 

de pessoas físicas, deve ser entregue pessoalmente ao citando.

4. Pedindo vênia aos que entendem diferentemente, tenho que a melhor 

interpretação continua senso a adotada no mencionado precedente, não obstante 

a mudança da lei.

Sobre isso, a propósito, importante registrar que as inovações trazidas pela 

Lei n. 8.170/1993 não alteraram substancialmente o procedimento de entrega 

da carta citatória às pessoas físicas. A antiga redação do § 3º do art. 223, CPC, 

assim dispunha:

O carteiro fará a entrega da carta registrada ao destinatário, exigindo-lhe que 

assine o recibo.

A atual redação do parágrafo único do mesmo dispositivo, a seu turno, 

registra, no que interessa:

A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao 

fazer a entrega, que assine o recibo. 

Como se vê, não houve qualquer alteração no modo de recebimento da 

carta citatória. Em ambas as redações, portanto, verifi ca-se o igual propósito da 

lei, qual seja, de garantir a entrega da citação diretamente ao citando, devendo o 

carteiro colher a assinatura daquele.

Egas Moniz Aragão, aliás, ao tratar do procedimento da entrega da carta 

citatória, comunga do entendimento de que não houve alteração substancial 

nesse procedimento com a entrada em vigor da nova lei, como se vê do seguinte 

tópico de sua doutrina:

A alteração introduzida pela Lei n. 8.710/1993 não modifi cou substancialmente 

o que dispunha o texto revogado; fez-lhe apenas retoques, concentrando 

no caput e um só parágrafo o que antes se estendia por quatro proposições 

(Comentários, Forense, 9ª edição, 1998, vol. II, n. 258, p. 196).
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Diante disso, como já ressaltado, continuo a entender que melhor se 

amolda à espécie a tese acolhida anteriormente por esta Turma. A propósito, 

colho dos fundamentos do voto condutor daquele julgado:

Não bastava, pois, que a carta fosse entregue a uma pessoa qualquer 

encontrada no endereço do citando. Vale lembrar o que assinalou o mestre Pontes 

de Miranda a respeito: “no § 3º, frisa-se que, à entrega do invólucro registrado, dita 

‘carta’, o destinatário tem de assinar o recibo” (Comentários ao Código de Processo 

Civil, tomo III, p. 266, ed. 1974). Igual o prelecionamento de Moniz de Aragão, 

para que “ao fazer a entrega da carta ao destinatário, exigír-lhe-á o carteiro 

que subscreva o recibo respectivo, a ser devolvido ao remetente, para atestar 

a chegada da correspondência ao destinatário” (Comentários ao Código de 

Processo Civil, vol. II, p. 276, 7ª ed.). Assim também o magistério de Rogério Lauria 

Tucci: “neste particular, convém rememorar que, na expressão do § 3º, deverá ser 

ela entregue pessoalmente ao destinatário (pessoa física ou representante legal 

de pessoa jurídica), exigindo-lhe, o carteiro, que assine o recibo” (Citação pelo 

correio ou postal, in Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 14, p. 479).

Verifi ca-se daí a frontal transgressão, na hipótese em tela, da norma insculpida 

no mencionado § 3º do art. 223 do CPC, por não se contentar a lei com as simples 

presunções inferidas pelo julgado recorrido. A citação válida no caso não se 

efetivou e, sem ela, não se instaura regularmente a relação processual.

Outra, outrossim, não é a lição de Humberto Th eodoro Júnior, ao afi rmar 

que “impõe o Código ao carteiro a obrigação de entregar a carta pessoalmente 

ao citando, de quem exigirá assinatura no recibo (art. 223, parágrafo único)” 

(Curso de Direito Processual Civil, Forense, 20ª edição, vol. I, n. 259, p. 262).

Acrescente-se que, não obstante a notória competência dos serviços 

prestados pelos Correios, não se pode ter como presumida a citação dirigida a 

pessoa física quando a carta citatória é simplesmente deixada em seu endereço, 

com qualquer pessoa, seja o porteiro ou qualquer outra que não efetivamente o 

citando, notadamente quando suscitada sua irregularidade pelo réu.

Ademais, tenho que, nessa hipótese, de citação de pessoa física, o ônus 

da prova para a demonstração da validade da citação é do autor, e não do réu. 

Portanto, não sendo do réu a assinatura no aviso de recebimento, cabe ao autor 

demonstrar que, por outros meios ou pela própria citação irregular, teve aquele 

conhecimento da demanda.

Apenas a título de exemplifi cação, imaginemos a hipótese em que o réu de 

uma ação de cobrança esteja viajando e o porteiro, desconhecendo essa viagem, 
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receba a carta citatória e assine o aviso de recebimento. Julgado procedente o 

pedido, o réu só iria ter conhecimento da demanda na citação para a execução, 

que obrigatoriamente é feita por ofi cial de justiça. Assim, o réu, para tentar 

demonstrar uma eventual nulidade da citação, teria que se abster de parte de seu 

patrimônio para opor embargos de devedor.

O Judiciário não pode admitir que hipóteses como essa possam vir a 

ocorrer. Esse entendimento, registre-se, não se apega ao formalismo e nem obsta 

a tão procurada modernidade no processo civil brasileiro (a propósito, Carlos 

Alberto Carmona, in Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, 1996, n. 28: 

“A citação e a intimação no Código de Processo Civil: O árduo caminho da 

modernidade”, p. 531-536), mas visa tão somente a preservar o ato processual 

mais importante do processo, como aliás, ressaltei ao votar no REsp n. 122.313-

PB, nestes termos:

O processo, como instrumento da jurisdição apresenta-se como uma relação 

jurídica, em cujo vértice se coloca o juiz-Estado e nos pólos ativo e passivo se 

posicionam as partes. Imprescindível, para a sua constituição e desenvolvimento 

válido, que, em pólo oposto ao autor, esteja o réu, quer através de regular 

convocação, quer por comparecimento espontâneo. Pode o réu não comparecer 

e mesmo assim a relação jurídica processual se constituirá. O que não pode, 

todavia, é inocorrer a regular citação do réu, vício somente suprível pelo seu 

comparecimento espontâneo (CPC, art. 214, § 1º).

Processo sem réu não é processo. Não há relação processual. Daí o relevo do 

instituto da citação, vinculado ao princípio do contraditório, um dos pilares do 

due process of law.

“Na verdade”, consoante observou Luiz Carlos de Azevedo, em sua sintética e 

precisa monografi a “O direito de ser citado” (Ed. Resenha Universitária, SP, 1980), “O 

direito de ser citado acerta com a própria origem da humanidade; sua constante 

permanência ao longo da História fornece o alcance do seu signifi cado, para 

localizá-lo entre aqueles direitos que pertencem ao indivíduo como emanação 

de sua personalidade. Por isto, é absoluto, intangível, indisponível; inseparável da 

pessoa humana. Não há como afastá-lo”.

Na mesma linha, escreveram Sanseverino e Komatsu (“A citação no direito 

processual civil”, RT, 1977, n. 2):

Alguns autores, como Cunha Salles e João Monteiro, reproduzindo 

Vanguerve e outros, têm ido buscar o fundamento da citação no Direito 

Divino, porque, dizem, a primeira citação foi praticada por Deus, quando 
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quis castigar o pecado de Adão, previamente o interpelando: Vocavitque 

Dominus Deus Adam, et dixit ei: Ubi es?

Todos, estrangeiros e nacionais, o declararam repousante no Direito 

Natural, que, consagrando o princípio da eterna Justiça, não permite 

que ninguém seja julgado sem que tenha podido se defender. São João 

Evangelista ensinava, v.g., que ninguém deveria ser condenado sem ser 

ouvido (nemo debet inauditus damnari). Ele próprio, aliás, foi citado ao ser 

acusado por Tértulo. São Bernardo afi rma que nisi audiantur partes, in partes, 

judicari quid potest.

A citação, por isso, é a base da ação e do julgamento, é a mais necessária 

de todas as peças do processo e a sua razão de ser repousa no próprio 

direito natural. É, com efeito, um princípio sagrado que ninguém pode ser 

julgado se não foi chamado a se defender: “Qui statuit aliquid parte inaudita 

altera. Aequum licet statuerit, aut aequus fuit” (Sêneca).

Constitui, como já vinha consignado nas Instituições de Justiniano, o 

princípio e o fundamento de toda ordem judicial: Immo citatio est principium 

et fundamentum judici, porquanto, não podendo, sem ela, o réu deliberar 

sobre o seu direito, para ou repelir uma pretensão injusta, ou evitar de sua 

parte alguma oposição inconsiderada e sem êxito, seria sempre vítima da 

violência ou da surpresa e, por isso, se diz que “onde quer que haja um 

direito a ser reclamado, uma reparação a ser exigida, uma culpa a punir, 

a citação se impõe como uma providência substancial e necessária, de 

modo que a sua falta trará como conseqüência a anulação de qualquer 

procedimento judiciário, que, porventura, tenha sido invocado”.

Dessas considerações chega-se à formulação segundo a qual, “se o processo 

judiciário é um instrumento técnico dedicado à melhor realização da Justiça, e 

se lhe é oportuno colher subsídios à fantástica máquina operacional construída 

pelo progresso, nem por isto poderá afastar-se de sua fi nalidade última, isto 

é, fornecer, ainda que com maior celeridade e efi ciência, garantia e segurança 

àqueles que dele se servem” (L.C. Azevedo, op. cit., p. 373).

Em singela monografi a sobre o tema das nulidades (“Prazos e nulidades em 

processo civil”, Forense, 1990, 2ª edição, n. 13, p. 54-55), que peço vênia para trazer 

à colação, tive ensejo de escrever: 

Como atos nulos pleno iure, vamos descortinar especialmente os 

praticados em causas nas quais não se formou a relação processual, a 

exemplo do que ocorre em feitos desprovidos de citação válida, estando 

ausente o réu, ou quando não citados todos os litisconsortes necessários.

São insanáveis. A circunstância de serem insanáveis, contudo, 

não impede que possam ser supridos, a exemplo do que se dá com o 

comparecimento do réu que contesta, dando-se por citado, muito embora 
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irregular a citação, cumprindo salientar a distinção porque, no exemplo 

dado, a defesa será tida como tempestiva mesmo que apresentada além do 

prazo previsto para a contestação.

A distinção dos atos nulos pleno iure com os absolutamente nulos reside 

no fato de que nestes há o processo, enquanto naqueles não se forma a 

relação processual.

Na nulidade processual, ipso iure, o vício é mais grave porque atinge 

a própria relação processual, que sequer se forma. O vício nunca será 

sepultado pela preclusão, dispensando até mesmo a via da ação rescisória. 

Assim, não citado, validamente o réu, ou o litisconsorte necessário (também 

réu), salvo na hipótese de comparecimento espontâneo, suprindo-se o 

vício, não haverá processo; logo, não haverá ato processual em relação 

a eles, nem sentença (que é ato processual). Não havendo sentença 

válida, não haverá coisa julgada. Logo, o vício não convalesce sequer pelo 

fenômeno da res iudicata.

Nesse sentido, aliás, recente julgado desta Turma, datado de 17.2.pp., de que 

relator o em. Ministro Barros Monteiro (RMS n. 1.986-0-RJ), assim ementado:

Nulo de pleno direito é o processo que se fi zer sem a citação da parte. 

Conseqüentemente, inexistindo sentença válida, não há que se falar em 

coisa julgada.

5. Em face do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular 

o processo a partir da citação, devendo o réu, na pessoa de seu procurador, ser 

intimado para apresentar contestação, dispensando-se nova citação, tendo em 

vista ter o recorrente ciência inequívoca da demanda que contra ele corre.

VOTO

O Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha: - Sr. Presidente, acompanho o eminente 

Ministro-Relator devido às peculiaridades da espécie em que fi cou comprovada 

a inocorrência da citação feita na pessoa da ré.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar: Sr. Presidente, acompanho o 

Sr. Ministro Relator, atendendo à peculiaridade do caso porquanto não se 

identifi cou a pessoa que recebeu a correspondência.
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ESCLARECIMENTOS

O Sr. Ministro Bueno de Souza: Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, por 

que há particularidade?

O Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar: Caro Ministro Bueno de Souza, 

digo isso porque não quero me comprometer com a tese de que toda vez que 

for pessoa física, tenha o autor da ação o ônus de provar que o documento foi 

entregue à pessoa que poderia receber o documento. 

A correspondência entregue pelo carteiro com “AR” no endereço do réu, 

em princípio, a mim me satisfaz, porque é assim que acontece com o Imposto 

de Renda e com a Justiça do Trabalho há décadas, e funciona. Razoavelmente 

há de se entender que funcionará bem no Processo Civil. A experiência nos leva 

a acreditar que a citação, pelo correio, feita no endereço da parte, assinada por 

pessoa que lá está, presumidamente, será entregue ao citando.

Essa é a orientação predominante no Tribunal com relação à pessoa 

jurídica. Não vejo nenhuma razão substancial para que se altere tal 

entendimento, inclusive porque, como disse o Ministro Cesar Asfor Rocha, 

é até mais difícil o carteiro ter acesso direto ao representante ou preposto de 

pessoa jurídica. Do contrário, estaria sendo inviabilizado, com essa inversão 

do ônus, o próprio uso do correio como meio de citação. Voltaremos, então, 

ao sistema do mandado pelo Ofi cial de Justiça, que até hoje não funcionou 

direito no País.

RECURSO ESPECIAL N. 208.791-SP (99.0025739-1)

Relator: Ministro Eduardo Ribeiro

Recorrente: Octavio Marques

Advogado: Antonio João V. de Camargo Dias e outro

Recorrido: Condominio Edifi cio Costa Brava III

Advogado: Ernesto Rodrigues Filho e outros
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EMENTA

Citação pelo correio. Condômino. Carta recebida pelo zelador 

do prédio que não estava autorizado a representá-lo. Nulidade da 

citação. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Ministros da 

Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e 

das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso especial 

e lhe dar provimento.

Participaram do julgamento os Srs. Ministros Waldemar Zveiter, Ari 

Pargendler, Menezes Direito e Nilson Naves.

Brasília (DF), 25 de maio de 1999 (data do julgamento).

Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Presidente

Ministro Eduardo Ribeiro, Relator

DJ 23.8.1999

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro: - O Condomínio Edifício Costa Brava 

III ajuizou ação de cobrança, objetivando a condenação de Octávio Marques ao 

pagamento de cotas de contribuição condominial correspondentes ao período 

de abril de 1995 a novembro de 1996.

Julgada procedente a ação, à revelia do réu, este apelou. O Segundo 

Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, ao confi rmar a r. sentença, 

afastou a nulidade da citação alegada, consignando que “embora a citação por 

via postal deva ser feita diretamente ao destinatário, o ato é válido quando 

recebido por pessoa autorizada para tanto como é o caso dos zeladores de 

edifícios em condomínios.”

Interposto o recurso especial, aduziu o vencido contrariedade aos artigos 

222 e 223 do Código de Processo Civil, ao fundamento de irregularidade da 
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citação, o que teria acarretado prejuízos irreparáveis ao exercício do seu direito 

de defesa.

Obstado o seguimento do recurso na origem, apresentou o condômino o 

presente agravo, ao qual dei provimento, convertendo-o em recurso especial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro (Relator): - Pretende o recorrente a 

reforma do v. acórdão recorrido que, nos autos de ação de cobrança de despesas 

de condomínio, manteve a r. sentença, entendendo ter ocorrido a revelia e 

condenando o réu ao pagamento de R$ 55.186,18, pelo débito em aberto, 

referente a quatro cotas condominiais, corresponde ao período de abril de 1995 

a novembro de 1996.

Ao proferir o voto vencedor, consignou o Des. Norival Oliva que “a citação 

foi requerida e deferida com base no art. 222 do Código de Processo Civil por se 

tratar de local notoriamente servido por entrega domiciliar de correspondência.

Segundo o aviso de recebimento de fl s. 116, a citação foi recebida pelo 

zelador do prédio, Amarildo Aparecido Santos e juntado nos autos em 

28.2.1997.

Embora a citação por via postal deva ser feita diretamente ao destinatário, 

o ato é válido quando recebido por pessoa autorizada para tanto como é o caso 

dos zeladores em condomínios”.

Ao contrário do que assentado na decisão recorrida, tenho que, no caso 

vertente, a citação não foi efetuada em pessoa com poderes para representar o 

condômino, ora recorrente. A citação se fez na pessoa do zelador do prédio que 

é pessoa de confi ança do síndico, vez que funcionário do condomínio como um 

todo, e não de cada condômino em particular.  

A propósito hipótese análoga, assim já me pronunciei:

Tenho dificuldade em aceitar para ato de tal importância, entendimento 

que enseje dar-se por feita a citação quando, em verdade, não o foi em forma 

regular. Não se ignora que consequências graves podem advir da revelia, em 

nosso vigente direito processual. A contrapartida será a rigorosa observância 

das exigências legais, de maneira a que não se possa ler dúvida razoável de que 
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o objetivo do ato foi alcançado. (...) Neste sentido autorizada doutrina, como se 

verifi ca de LOPES DA COSTA (Direito Processual Civil Brasileiro – 2ª ed. - Forense 

– vol. II – p. 313) e MONIZ DE ARAGÃO (Comentários ao Código de Processo 

Civil – 1ª ed - Forense – vol. II – p. 176). (...) Vale transcrever, ainda, expressiva 

manifestação do Ministro Sálvio de Figueiredo no julgamento do REsp n. 6.607:

O ato da citação tem fundamental relevo na formação do processo e na 

observância do principio constitucional do contraditório, razão pela qual ao 

Judiciário não é dado tomar liberdades com ele, em atrito com o sistema 

legal a respeito, confi ram-se, dentre muitas, as lições de Lopes da Costa (Da 

Citação, Belo Horizonte, Imprensa Ofi cial, 1927), Sanseverino e Komatsu (A 

Citação no Direito Brasileiro, RT, 1977) e, em particular, pela sua colocação 

como direito fundamental, Luiz Carlos de Azevedo (O Direito de ser Citado - 

Perfi l Histórico, ed. Resenha Universitária, SP, 1980). 

E ainda, em reforço ao entendimento declinado, ATHOS CARNEIRO 

salienta que, fi rmado o recibo, não pelo “legítimo representante da sociedade 

comercial ré, mas por porteiro, secretário, recepcionista, preposto e verifi cando-

se a revelia, poderá ser suscitada, com êxito, a nulidade do ato (Da Citação 

pelo Correio na Justiça Comum - Ajuris – n. 9 – p. 60-61). Também 

CLITO FORNACIARI JR (Rev de Processo – n. 3 – p. 41). HUMBERTO 

TEODORO JR igualmente assinala que a entrega da carta, por imposição 

do Código, haverá de fazer-se pessoalmente ao citando (Curso de Direito 

Processual Civil - Forense – v. 1º - p. 286 – 7ª ed). Desse entendimento não 

discrepa a conclusão a que chegou grupo de estudo, dirigido por ARRUDA 

ALVIM e integrado por eminentes juristas, consoante publicação na Revista de 

Processo n. 5 p. 177-184.”

Na jurisprudência do Supremo Tribunal, o precedente que encontrei não 

favorece a tese do acórdão. Refi ro-me ao julgamento proferido no RE n. 93.860 

(RTJ 105-200), cuja ementa é a seguinte: 

Citação por carta postal a que se referem os arts. 221 e seguintes do Código de 

Processo Civil. 

Para sua validade, é necessário que a Carta-Citação seja entregue, contra 

recibo, pessoalmente ao citando ou a quem tenha poderes para receber a citação 

em seu nome.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para anular o 

processo a partir da citação, inclusive.
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RECURSO ESPECIAL N. 712.609-SP (2004/0183180-0)

Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima

Recorrente: Hiroshi Nelson Watanabe

Advogado: Ruy Fernando Gomes Leme Cavalheiro

Recorrido: João Vicente Júnior

Advogado: Heroi João Paulo Vicente

EMENTA

Civil. Processual Civil. Locação. Recurso especial. Embargos 

à execução. Citação por via postal. Pessoa física. Art. 223, parágrafo 

único, CPC. Entrega pessoal ao destinatário. Necessidade. Presunção 

de que o citando tomou conhecimento da demanda contra ele ajuizada 

na hipótese em que a citação foi realizada na pessoa de sua fi lha. 

Impossibilidade. Recurso especial conhecido e provido.

1. O Superior Tribunal de Justiça fi rmou a compreensão de que 

a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à 

entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, de 

quem deve ser colhida a assinatura no recibo, não bastando, pois, que 

a carta apenas se faça chegar no endereço do citando. Caberá ao autor 

o ônus de provar que o citando teve conhecimento da demanda contra 

ele ajuizada, sendo inadmissível a presunção nesse sentido pelo fato de 

a correspondência ter sido recebida por sua fi lha.

2. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Felix Fischer e Laurita Vaz votaram com 

o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Gilson Dipp.
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Brasília (DF), 15 de março de 2007 (data do julgamento).

Ministro Arnaldo Esteves Lima, Relator

DJ 23.4.2007

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Arnaldo Esteves Lima: Trata-se de recurso especial 

manifestado por Hiroshi Nelson Watanabe, com base no art. 105, III, a e c, da 

Constituição Federal, contra acórdão do Segundo Tribunal de Alçada Civil do 

Estado de São Paulo.

O Tribunal de origem manteve incólume sentença que, por sua vez, julgara 

improcedente o pedido formulado pelo recorrente nos autos dos embargos 

opostos à execução em seu desfavor proposta por João Vicente Júnior.

O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa (fl . 141):

Locação de imóveis. Ação de embargos à execução. Apelação regularmente 

formalizada. Citação do embargante existente e válida para a ação do processo de 

conhecimento. Hipossufi ciência elidida. Justiça gratuita não concedida. Litigância 

de má-fé não declarada.

1. Os requisitos de admissibilidade do recurso estão presentes no caso 

concreto, sejam os intrínsecos, sejam os extrínsecos, com abrangência da 

regularidade formal (CPC, art. 514 e incs.).

2. Se a carta citatória foi afi rmada pela fi lha do réu, a qual mora no mesmo 

endereço deste, o ato restou aperfeiçoado.

3. Ainda que se lance ao tema da assistência judiciária a assertiva da presunção 

de hipossufi ciência (Lei n. 1.060, art. 4º, § 1º), o fato é que o embargante despende 

gastos incompatíveis com tal condição.

4. Reputa-se necessário prudência na afi rmação de deslealdade processual 

a partir da observação que o processo, como realidade dialética em que o 

contraditório é essencial (CF, art. 5º, inc. LV), comporta medidas de inteligência 

e astúcia que lhe são essenciais e não podem ser censuradas ou reprimidas, sob 

pena de, a título de coibir uma suposta má-fé processual, atingir-se de modo 

temerário o próprio exercício do contraditório e do direito de recorrer.

Preliminar rejeitada e recurso não provido.

Sustenta o recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos seguintes 

dispositivos infraconstitucionais: a) arts. 223, parágrafo único, e 247 do CPC, 
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ao argumento de que não teria sido citado para compor o pólo passivo da 

presente demanda. Isso porque a citação por carta “não foi efetuada na pessoa 

do Recorrente sequer na de sua esposa, eis que o comprovante de recebimento 

foi fi rmado por Daniele Watanabe, que é fi lha de ambos, mas é pessoa estranha 

à lide” (fl . 151); b) arts. 2º e 4º, caput e parágrafo único, da Lei n. 1.060/1950, 

uma vez que faria jus ao benefício da justiça gratuita, na medida em que “nosso 

ordenamento jurídico não exige a miserabilidade do litigante para que este 

receba o benefício, e sim a possibilidade de que este, por meio da demanda, 

venha a ter abalada seriamente a sua citaçãoeconômica” (fl . 163).

A parte recorrida apresentou contra-razões (fl s. 209-226).

Admitido o recurso na origem, subiram os autos a esta Corte (fl s. 231-

232).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Arnaldo Esteves Lima (Relator): Narram os autos que 

João Vicente Júnior ajuizou ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis 

cumulada com cobrança em desfavor de Mário Watanabe, na condição de 

locatário, e de seus fi adores, Hiroshi Nelson Watanabe e Maria Christina Yoshie 

Uema.

Com o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente o pedido 

formulado na referida ação ordinária, o recorrido ajuizou a respectiva ação de 

execução, contra a qual foram interpostos pelo recorrente os presentes embargos 

à execução, julgados improcedentes em primeira instância.

Inconformado com o acórdão que manteve incólume a sentença, interpôs 

o recorrente o presente recurso especial, aduzindo, em síntese, além de dissídio 

jurisprudencial, ofensa aos arts. 223, parágrafo único, e 247 do CPC, 2º e 4º, 

caput e parágrafo único, da Lei n. 1.060/1950.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso especial.

A citação válida constitui ato essencial para a formação do processo, de 

sorte que a eventual inobservância na sua concretização implica violação ao 

princípio do contraditório, que, por sua vez, impõe a necessidade de ciência 

bilateral das partes, como forma de garantir-lhes a ativa participação em todos 

os atos e termos processuais.
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Dentre as várias formas admitidas em nosso ordenamento jurídico, prevê o 

Código Processual Civil, em seu art. 223, a possibilidade de realização da citação 

pelo correio. Verbis:

Art. 223. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou chefe da secretaria 

remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz, 

expressamente consignada em seu inteiro teor a advertência a que se refere o 

art. 285, segunda parte, comunicando, ainda, o prazo para a resposta e o juízo e 

cartório, com o respectivo endereço.

Parágrafo único. A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o 

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.

O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a 

validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da 

correspondência registrada diretamente ao destinatário, de quem deve ser 

colhida a assinatura no recibo, não bastando, pois, que a carta apenas se faça 

chegar no endereço do citando. Por sua vez, recebida a correspondência por 

terceiros, caberá ao autor o ônus de provar de que o citando teve conhecimento 

da demanda.

A propósito, cito os seguintes precedentes:

Embargos de divergência. Corte Especial. Citação por AR. Pessoa física. Art. 

223, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

1. A citação de pessoa física pelo correio deve obedecer ao disposto no art. 

223, parágrafo único, do Código de Processo Civil, necessária a entrega direta ao 

destinatário, de quem o carteiro deve colher o ciente.

2. Subscrito o aviso por outra pessoa que não o réu, o autor tem o ônus de 

provar que o réu, embora sem assinar o aviso, teve conhecimento da demanda 

que lhe foi ajuizada.

3. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 117.949-SP, Rel. 

Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Corte Especial, DJ 26.9.2005, p. 161).

Direito Processual Civil e Civil. Citação. Via postal. Pessoa física. Procedimento. 

Interpretação do art. 223, parágrafo único, CPC. Entrega pessoal ao citando. 

Necessidade. Ônus do autor de provar, no caso, a validade da citação. Precedente 

da Turma. Legislação anterior. Irrelevância. Condomínio. Convenção aprovada 

e não registrada. Obrigatoriedade para as partes signatárias. Legitimidade do 

condomínio. Recurso especial. Prequestionamento. Ausência. Recurso acolhido.
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I - Na citação de pessoa física por via postal, é indispensável a entrega 

diretamente ao citando, devendo o carteiro colher seu ciente.

II - Se o aviso de recebimento da carta citatória for assinado por outra pessoa, 

que não o próprio citando, e não houver contestação, o autor tem o ônus de 

demonstrar que o réu, ainda que não tenha assinado o aviso, teve conhecimento 

da demanda que lhe foi ajuizada.

(...)

IV - Não se conhece do recurso especial quando a matéria, embora invocada 

pela parte nas instâncias ordinárias, não mereceu apreciação do Tribunal. Nos 

termos da jurisprudência deste Tribunal, tem-se por prequestionada determinada 

matéria, a ensejar o acesso à instância especial, quando a mesma é debatida e 

efetivamente decidida pelas instâncias ordinárias. (REsp n. 164.661-SP, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 16.8.1999, p. 74).

Na hipótese dos autos, entretanto, entendeu o Tribunal de origem ser válida 

a citação por carta realizada na pessoa da fi lha do recorrente, sob a presunção de 

que “não se pode prescindir da sintomática e presumível circunstância de que 

no seio da convivência familiar, do vínculo próprio de união parental, o citando 

tenha inevitavelmente tomado ciência, por meio de sua fi lha, da propositura da 

ação de cobrança contra ele dirigida” (fl . 144).

Por conseguinte, resta confi gurada a violação ao art. 223, parágrafo único, 

do CPC, assim como o dissídio jurisprudencial.

Por fi m, em virtude do acolhimento da questão preliminar de nulidade da 

citação, tem-se por prejudicado o exame da questão acerca da alegada ofensa aos 

arts. 2º e 4º, caput e parágrafo único, da Lei n. 1.060/1950.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para 

acolher os embargos à execução e, por conseguinte, julgar nula a execução a 

partir da citação, determinado a inversão do ônus da sucumbência.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 810.934-RS (2006/0010348-3)

Relator: Ministro Jorge Scartezzini

Recorrente: Carlos Alberto Pereira Portolan
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Advogado: Paulo Ricardo Oliveira e outro

Recorrido: Condomínio Edifício Vicente Rao

Advogado: Eduardo Caruso Cunha

EMENTA

Processual Civil. Ação ordinária de cobrança. Citação via correio. 

Aviso de recebimento. Pessoa física. Necessidade de entrega direta ao 

destinatário. Exigência legal. Inteligência do artigo 223, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Descumprimento. Nulidade. 

Recurso provido.

1 - Na linha da orientação adotada por este Tribunal, para a 

validade da citação de pessoa física pelo correio, é necessária a entrega 

da correspondência registrada diretamente ao destinatário, de quem 

deve ser colhida a assinatura no recibo, não bastando, pois, que a carta 

apenas se faça chegar no endereço do citando.

2 - Recurso provido para anular o feito a partir da citação, 

determinando sua regular realização.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Ministros da 

Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e 

das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, em dar provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, com quem votaram os Srs. 

Ministros César Asfor Rocha e Aldir Passarinho Júnior.

Brasília (DF), 4 de abril de 2006 (data do julgamento).

Ministro Jorge Scartezzini, Relator

DJ 17.4.2006

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Jorge Scartezzini: Infere-se dos autos que Condomínio 

Edifício Vicente Rao ajuizou ação de cobrança, em face de Carlos Alberto Pereira 
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Portolan, objetivando o recebimento das despesas condominiais vencidas 

correspondentes aos meses de janeiro a agosto de 2003, ao argumento de que 

os cheques emitidos pelo réu para os seus pagamentos não foram compensados, 

e aos meses de fevereiro, março, junho e julho de 2004, ainda não quitadas, 

além das vincendas relacionadas ao Apartamento n. 102 e ao Box n. 05 do 

condomínio autor.

Em contestação, o réu argüiu, preliminarmente, a nulidade do ato citatório 

via AR (aviso de recebimento), sob o argumento de que a carta de citação 

não lhe teria sido entregue diretamente, mas ao zelador do condomínio, 

desconstituindo, pois, o caráter personalíssimo do referido ato. No mérito, 

sustentou o adimplemento das cotas.

O autor, por sua vez, replicou, aduzindo a intempestividade da contestação.

No momento da sentença, o douto juízo de primeiro grau afastou a 

preliminar argüida pelo réu, por considerar válida a entrega da carta de citação 

na portaria do condomínio onde reside o citando, e, por outro lado, acolheu a 

do autor, para decretar a revelia do réu, julgando antecipadamente a lide, nos 

termos do artigo 319 combinado com o artigo 330, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Assim, entendeu pela procedência da ação para condenar o réu 

ao pagamento das cotas condominiais vencidas, devidamente corrigidas, e das 

vincendas, todas acrescidas de multa convencional de 2% e de juros moratórios 

de 1% ao mês, desde a data da citação.

Opostos embargos de declaração, estes restaram parcialmente acolhidos 

para, reconhecendo-se omissão no decisum hostilizado, condenar a ré, também, 

ao pagamento dos cheques não compensados.

Sobreveio, então, a interposição de recurso de apelação, tendo a colenda 

Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul, na mesma linha do decisum monocrático, negado provimento ao apelo, nos 

termos da seguinte ementa, verbis:

Ação de cobrança de cotas condominiais. Preliminares de nulidade citação e 

de cerceamento de defesa afastadas. Carta AR recebida pelo porteiro do edifício 

onde mora o citando. Validade da citação. Precedentes. Alegação de pagamento 

não provada. Sentença mantida.

Apelação do réu desprovida. (fl . 129)
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No presente recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas a e c 

do permissivo constitucional, o recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 

214, 215, 223, parágrafo único, e 247, do Código de Processo Civil, aduzindo, 

essencialmente, a nulidade da citação, porquanto não realizada na pessoa do réu, 

além de dissídio jurisprudencial.

Contra-razões apresentadas às fl s. 154-159.

Admitido o recurso pelo Tribunal de origem (fl . 161), os autos subiram a 

esta Corte, vindo-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Scartezzini (Relator): Senhores Ministros, como 

relatado, alega o recorrente, por meio do presente recurso fundamentado nas 

alíneas a e c do permissivo constitucional, dissídio jurisprudencial, além de 

violação aos artigos 214, 215, 223, parágrafo único, e 247, todos do Código de 

Processo Civil, que rezam, verbis:

Art. 214. Para a validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu.

Art. 215. Far-se-á a citação pessoalmente ao réu, ao seu representante legal ou 

ao procurador legalmente autorizado.

Art. 223. Parágrafo Único. A carta será registrada para entrega ao citando, 

exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

Art. 247. As citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância 

das prescrições legais.

Inicialmente, verifi co terem sido prequestionadas as matérias referentes 

aos dispositivos tidos por violados, bem como ter havido o indispensável cotejo 

analítico, com a juntada do inteiro teor do v. aresto paradigma (EREsp n. 

117.949-SP), pelo que passo à análise da controvérsia suscitada.

Pois bem, o cerne da questão ora suscitada reside em saber se, para a validade 

da citação de pessoa física via AR, é necessária a entrega da correspondência 

diretamente ao destinatário, de quem deve ser colhida a assinatura no recibo, ou 

basta que a carta se faça chegar no endereço do citando.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

374

In casu, o douto juízo de primeiro grau, ao analisar a ação de cobrança 

ajuizada pelo Condomínio Edifício Vicente Rao, em desfavor de Carlos Alberto 

Pereira Portolan, ora recorrente, reconheceu a efi cácia da entrega da carta de 

citação no endereço do réu, muito embora suscitada sua irregularidade em sede 

de contestação, salientando que cabia a este a prova de não tê-la recebido.

E, o Tribunal local, por sua vez, consignou, no mesmo sentido, como sendo 

“válida a carta de citação com aviso de recebimento entregue na portaria do 

condomínio onde reside o réu.” (fl . 123-v)

É certo que a matéria em apreço já suscitou polêmica no âmbito das 

Turmas de direito privado desta Corte, existindo entendimento tanto no sentido 

de exigir-se, na citação pelo correio, que a entrega da carta registrada fosse feita 

diretamente ao destinatário, contra recibo, quanto no de considerar sufi ciente 

que a correspondência se faça chegar no endereço do citando.

Ocorre que, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 

117.949-SP, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, o tema restou 

pacifi cado pela Corte Especial, restando deliberado que “a citação de pessoa 

física pelo correio deve obedecer ao disposto no art. 223, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, necessária a entrega direta ao destinatário, de que o 

carteiro deve colher o ciente”, tendo sido entendido, ainda, que “subscrito o aviso 

por outra pessoa que não o réu, o autor tem o ônus de provar que o réu, embora 

sem assinar o aviso, teve conhecimento da demanda que lhe foi ajuizada.”

Portanto, segundo tal diretriz, o cenário da citação, nos termos expressos no 

art. 223, parágrafo único, do Código de Processo Civil, requer, tratando-se de pessoa 

física, a entrega pessoal, diferentemente do que ocorre no caso da citação de pessoa 

jurídica, considerando que em tais casos as próprias empresas têm setores destinados 

exclusivamente para esse fi m. Isto porque o risco de admitir-se a presunção, deixando 

ao encargo do citando provar o contrário, não se compadece com a natureza do ato 

citatório, podendo causar lesão gravíssima ao demandado, considerando a defi ciência 

dos chamados serviços de portaria nos edifícios e condomínios.

Assim, a circunstância de a carta de citação, na hipótese vertente, ter sido 

entregue na portaria do condomínio onde reside o réu, e não a este pessoalmente, 

conquanto não lhe tenha impedido de conhecer da demanda, prejudicou a sua 

defesa, eis que ensejou a apresentação tardia da contestação, sendo este o 

fundamento da decretação da revelia do réu, e por conseguinte, da procedência 

da ação, eis que considerados presumidamente verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor, senão vejamos, verbis:
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(...) este juízo, apoiado em forte corrente jurisprudencial, considera válida a 

citação entregue na portaria do condomínio onde reside o réu, sob o fundamento 

de que a este cabia a prova de não a ter recebido (JTJ 188/17). Assim, rejeito a 

preliminar de nulidade da citação.

Todavia, acolho a preliminar suscitada pelo autor em sede de réplica, às fl s. 81-

82, sinalando a intempestividade da contestação.

Regularmente citado o requerido ofereceu contestação fora do prazo legal, 

tornando-se revel, o que importa na presunção de veracidade dos fatos alegados 

pelo Condomínio autor, que encontra respaldo nos documentos juntados, e no 

julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o artigo 319 combinado com o 

artigo 330, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. (fl s. 94)

Por tais fundamentos, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular o 

feito a partir da citação, determinando sua regular realização.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 884.164-SP (2006/0199939-5)

Relator: Ministro Castro Filho

Recorrente: Isidoro Antunes Mazzotini

Advogado: Wadih Helu

Recorrido: Centro Atacadista de Armarinhos Barão Ltda.

Advogado: Márcio Britto Costa e outro

EMENTA

Recurso especial. Citação por via postal. Aviso de recebimento. 

Assinatura do próprio citando. Artigo 223, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Precedente da Corte Especial. Divergência 

comprovada.

Conforme posicionamento sufragado pela Corte Especial 

(EREsp n. 117.949-SP), “a citação da pessoa física pelo correio deve 

obedecer ao disposto no artigo 223, parágrafo único, do Código de 
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Processo Civil, sendo necessária a entrega direta ao destinatário, de 

quem o carteiro deve colher o ciente”.

Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, nos termos do 

voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Humberto Gomes de Barros, Carlos Alberto Menezes 

Direito e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Ari Pargendler.

Brasília (DF), 27 de março de 2007 (data do julgamento).

Ministro Castro Filho, Presidente e Relator

DJ 16.4.2007

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Castro Filho: Cuida-se de recurso especial interposto por 

Isidoro Antunes Mazzotini contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, assim ementado:

Exceção de pré-executividade. Citação postal. Correspondência entregue 

no endereço do escritório de advocacia do citando. Recebimento por 

preposto presente no local. Presunção de conhecimento não elidida. Nulidade 

inexistente.

Comprovado ter sido a correspondência entregue e devidamente recebida 

no endereço onde o citando mantém escritório de advocacia, há que se reputar 

perfeitamente válida a citação, mormente levando-se em conta a ausência de 

qualquer elemento de convicção que pudesse elidir a presunção de dela ter 

tomado conhecimento.

Insurge-se o recorrente, sustentando violação ao artigo 223 do Código de 

Processo Civil. Cita jurisprudência favorável à sua tese.
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Após as contra-razões, os autos ascenderam a esta Corte, vindo-me 

conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Castro Filho (Relator): Trata-se de recurso especial contra 

acórdão em agravo de instrumento, que manteve a decisão que rejeitou a 

exceção de pré-executividade e afastou a nulidade da citação realizada pelo 

correio, a despeito de não ter sido recebida pela pessoa do executado em ação de 

indenização, tendo o processo de conhecimento corrido a sua revelia.

O recorrente, ao interpor o agravo de instrumento, defendeu a tese de 

nulidade da citação em razão de não ter recebido pessoalmente a carta pelo 

correio na ação de conhecimento. Afi rma que a citação é nula porque não foram 

cumpridas as formalidades legais. Alega violação ao artigo 223 do Estatuto 

Processual Civil e requer a conseqüente anulação de todos os atos processuais 

praticados após o ato irregular.

A corroborar sua tese, comprova divergência jurisprudencial com julgado 

desta Corte (REsp n. 164.661-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 

de 16.8.1999).

A decisão inicialmente recorrida baseou-se no seguinte fundamento:

(...) é verdade que no caso dos autos o cumprimento do mandado de 

citação em execução demonstrou que a carta de citação para o processo de 

conhecimento foi efetivamente recebida no endereço de Luiz Gonzaga.

Portanto, no caso dos autos há comprovação cabal de que os requeridos foram 

regular e tempestivamente cientifi cados da demanda. O ato citatório não padece 

de nulidade, até porque se mostrou plenamente apto a cumprir sua fi nalidade.

Exigir a formalidade da lei ao invés de contribuir para o objetivo pretendido 

pelo legislador tornará a citação postal letra morta, ou efi caz apenas para quem 

não for sufi cientemente honesto (ou ingênuo) para atendê-la.

Apreciando as razões recursais, o Tribunal Estadual concluiu:

Certo que o parágrafo único do artigo 223 estabelece para a hipótese de 

citação pelo correio, a necessidade da respectiva carta ser entregue pelo carteiro 

pessoalmente ao citando, de quem será exigida a assinatura no recibo.
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Na hipótese vertente, porém, o citando é advogado e a carta de citação foi 

encaminhada e recebida diretamente em seu escritório, fato sobre o qual não há 

nenhuma controvérsia.

Nestas circunstâncias, perfeitamente legítima a presunção, ditada por máximas 

de experiência e pela observação do que ordinariamente acontece, de que a 

pessoa que recepcionou o carteiro e subscreveu o respectivo recibo, o fez na 

qualidade de funcionário ou preposto do causídico, estando por ele devidamente 

autorizado para tanto.

(...)

Apresentando-se o carteiro no endereço indicado, onde alguém se prontifi ca 

a receber em nome de outrem a citação, subscrevendo o respectivo recibo, 

não se mostra razoável obrigá-lo somente aceitar a assinatura do próprio 

citando. Há que se presumir a cientifi cação do citando, a qual, evidentemente, 

poderá ser elidida, desde que fundada em dados e fatos que convicentemente 

a refutem.

Nesta medida, basta a prova de que a correspondência foi entregue no 

endereço correto e de que foi recebida por alguém que mantinha vínculo de 

preposição com quem deve ser citado, para que o ato seja considerado válido.

(...)

Assim, comprovado ter sido a correspondência entregue e devidamente 

recebida no endereço onde o citando mantém escritório de advocacia, há que 

se reputar perfeitamente válida a citação, mormente levando-se em conta a 

ausência de qualquer elemento de convicção que pudesse elidir a presunção de 

dela ter tomado conhecimento.

Como visto, a discussão se resume em saber se a modalidade de citação por 

carta, via postal, prescinde ou não do recebimento de próprio punho do citando.

Entre as Turmas que compõem a egrégia Segunda Seção, percebia-se uma 

tendência crescente de afastar a tese de que toda vez que o citando fosse pessoa 

física, tinha o autor a obrigação de provar que o documento foi entregue à 

pessoa que poderia receber o documento.

Nesse sentido, citam-se, no que interessa, os seguintes precedentes:

Recurso especial. Processual Civil. Acórdão recorrido. Invalidade. Fundamentos. 

Impugnação específica. Prequestionamento. Divergência jurisprudencial. 

Comprovação. Citação. Correio. Aviso de recebimento.

- “omissis”.

- “omissis”.
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- A inexistência ou nulidade da citação, impedidoras da formação da relação 

processual, confi guram nulidade de pleno direito e não precluem, podendo ser 

conhecidas de ofício e não se sujeitando à coisa julgada.

- Hipótese em que se reconhece a validade da citação de pessoa física 

realizada pelo correio mediante aviso de recebimento - AR, porquanto não elidida 

a presunção de que, nas circunstâncias do caso concreto, a carta de citação fora 

confi ada à pessoa responsável pelo recebimento das correspondências e de que 

tal documento, ao fi nal, foi entregue ao seu destinatário (citando).

(REsp n. 373.841-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 24.6.2002);

Recurso especial. Exceção de pré-executividade. Citação via postal. Nulidade 

inexistente. Não se reconhece a nulidade da citação enviada pelo correio e 

recebida no domicílio do devedor. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 678.128-MG, Rel. p/ acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 

18.9.2006).

Ora, a correspondência entregue pelo carteiro, com o pertinente “aviso 

de recebimento” no endereço do réu, em princípio, induz crença de efi cácia 

da citação. Lembramos, a propósito, que há décadas assim funciona na 

Justiça do Trabalho. Citação feita no endereço da parte, subscrita por pessoa 

que lá estava, fazia presumir que seria entregue ao citando. Ou seja, se a 

correspondência foi postada para o correto endereço do citando, mesmo 

que não fosse o aviso de recepção por ele assinado seria válido o ato de 

comunicação. A presunção só podia ser afastada quando o citando provasse 

que a pessoa que assinou o aviso era inteiramente estranha no local de sua 

atividade, residência ou convívio.

Após vários debates, entretanto, o entendimento que se pacifi cou foi em 

sentido contrário.

No EREsp n. 117.949-SP, sob a relatoria do eminente Ministro Carlos 

Alberto Menezes Direito (DJ de 29.9.2005), fi rmou-se a seguinte posição:

Sem dúvida, a matéria suscita controvérsia, considerando a realidade de nossos 

dias. Há precedente da Terceira Turma na mesma direção do acórdão embargado, 

também cuidando de pessoa física, que contou igualmente com meu voto (REsp 

n. 373.841-SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de 24.6.2002). Todavia, 

tenho que o cenário da citação, nos termos expressos no art. 223, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, requer, tratando-se de pessoa física, a entrega 

pessoal, diferentemente do que ocorre no caso da citação de pessoa jurídica, 
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considerando que em tais casos as próprias empresas têm setores destinados 

exclusivamente para esse fi m. O risco de admitir-se a presunção, deixando ao 

encargo do citando provar o contrário, não se compadece com a natureza do 

ato citatório, podendo causar lesão gravíssima ao demandado, considerando a 

defi ciência dos chamados serviços de portaria nos edifícios e condomínios.

Desnecessário salientar a importância do ato citatório. Todos nesta Corte já 

lhe sabem a relevância. De igual modo, todos já se posicionaram ao longo de 

seus julgados com uma ou outra tese sustentada, sendo mesmo conveniente 

que a Corte, no caso de citação de pessoa física, assente a interpretação do art. 

223, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 

8.710/1993, que não discrepa na essência daquela do antigo § 3º.

Anoto que o dispositivo não guarda qualquer exceção, determinando que a 

“carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a 

entrega, que assine o recibo”, permitindo no caso de pessoa jurídica, que pessoa 

que detenha poderes de gerência geral ou de administração possa receber.

(...)

Entendo que, de fato, tratando-se de citação de pessoa física, o AR deve ser 

entregue diretamente ao destinatário, que assinará o recibo, como estipula o 

dispositivo legal. É claro que caberá ao autor, o que não aconteceu neste caso, 

provar que o réu recebeu efetivamente a citação. O encargo de provar que houve 

a efetiva citação é do autor, não do réu. Seria um enorme risco que poderia levar 

a gravosas conseqüências, diversamente do que ocorre com as pessoas jurídicas 

em que possível uma interpretação ampliativa considerando mesmo a redação do 

dispositivo e a organização das empresas que dispõem de pessoal para o especial 

fi m de receber a correspondência, mediante protocolo, como antes já assinalei. 

Presente que a regra para as pessoas físicas tem conteúdo estreito, exigindo que 

o próprio destinatário assine o aviso de recebimento e impondo ao carteiro que 

assim o faça, não me parece pertinente deixar ao citando que prove o desvio, 

presumindo-se, em caso negativo, que a citação foi efetivamente realizada.

Efetivamente, o Tribunal Estadual examinou a questão colocada partindo 

da seguinte premissa: o fato de o advogado não ter recebido de próprio punho a 

carta não elide a presunção de sua citação, uma vez que a carta foi expedida para 

o correto endereço e voltou ao cartório assinada, com a identifi cação de quem a 

recebeu.

Percebe-se, portanto, que o aresto recorrido posicionou-se de forma 

antagônica à jurisprudência desta Corte.

Destarte, conheço do recurso pela divergência e lhe dou provimento para 

reconhecer a nulidade da citação no processo de conhecimento, devendo o feito 
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retornar ao 1º grau, prosseguindo na melhor forma de direito, assegurando-se ao 

recorrente a defesa que lhe foi negada pela citação nula.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.073.369-PR (2008/0152792-2)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Paraná

Advogado: Juliana Maia Renato e outro(s)

Recorrido: Elaine Maria Correa

Advogado: Sem representação nos autos

EMENTA

Civil e Processual Civil. Prazos prescricionais. Aplicação da regra 

de transição. Anuidades da OAB. Natureza jurídica. Inaplicabilidade 

da Lei de Execuções Fiscais. Incidência do CPC. Citação via postal. 

Assinatura do citando. Imprescindibilidade.

1. O novo Código Civil, em seu art. 2.028, atraiu a aplicação do 

prazo prescricional de vinte anos previsto no art. 177 do Código Civil 

de 1916 somente nas hipóteses em que, reduzido o prazo prescricional 

pelo novo diploma normativo, tivesse transcorrido mais da metade do 

prazo do Código Civil revogado (no caso, 10 anos).

2. A ação foi ajuizada em 1996, referente a anuidades de 1989, 

1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 e a multas por ausência nas 

eleições no ano de 1990, 1992 e 1994. O Código Civil de 2002 entrou 

em vigor em 2003. Portanto, aplica-se o prazo prescricional de 20 anos 

apenas para os valores (anuidade ou multa) relativos a 1989, 1990, 

1991 e 1992. As demais parcelas cobradas submetem-se à regra do 

CC/2002 - que é a do art. 206, § 5º, inc I (cinco anos).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

382

3. Pelo menos desde 2004 esta Corte Superior vem entendendo 

que as anuidades cobradas pela Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB não têm natureza tributária.

4. Sendo assim, não faz sentido aplicar às cobranças dessas 

quantias as normas da Lei n. 6.830/1980. Na verdade, o art. 2º desse 

diploma normativo é claro ao afi rmar que “[c]onstitui Dívida Ativa da 

Fazenda Pública aquela defi nida como tributária ou não tributária na 

Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores 

[...]”. Precedentes.

5. Dessa forma, tem-se a aplicação das normas do Código de 

Processo Civil. Entre elas, fi gura o art. 223, p. ún., segundo o qual “[a] 

carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, 

ao fazer a entrega, que assine o recibo”.

6. A orientação do Superior Tribunal de Justiça fi rmou-se no 

sentido de que é imprescindível a assinatura do destinatário para que 

a diligência se perfectibilize (e, via de conseqüência, interrompa a 

prescrição). Precedentes.

7. Recurso especial não-provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, por unanimidade, 

negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Eliana Calmon, Castro Meira, Humberto Martins e 

Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Castro Meira. 

Brasília (DF), 21 de outubro de 2008 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 21.11.2008
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recurso especial 

interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Paraná, com 

fundamento na alínea a do inc. III do art. 105 da Lei Maior, contra acórdão do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (fl . 74):

Processual Civil. Agravo interno em agravo de instrumento. OAB. Anuidades. 

Natureza não tributária. Prescrição. Interrupção. Art. 219 do CPC.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, 

esposou entendimento segundo o qual as contribuições cobradas pela OAB não 

têm natureza tributária. Restam inaplicáveis, portanto, as disposições do CTN 

acerca da prescrição, devendo ser aplicado o prazo prescricional previsto no art. 

205 do novo Código Civil, qual seja, 10 anos.

2. A citação válida interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da 

ação, consoante artigo 219 do CPC.

In casu, verifica-se que não houve citação válida, razão pela qual o prazo 

prescricional não foi interrompido.

3. Agravo improvido.

Em suas razões recursais (fls. 107-137), sustenta o recorrente existir 

violação aos arts. 177 do Código Civil revogado, 205 e 2.028 do Código Civil 

de 2002, 87 e 113, § 2º, do Código de Processo Civil - CPC e 8º, inc. I, da Lei 

n. 6.830/1980.

Não foram ofertadas contra-razões.

O juízo de admissibilidade foi positivo na instância ordinária (fl . 95) e o 

recurso foi regularmente processado.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Penso que não assiste 

razão à recorrente.

O novo Código Civil, em seu art. 2.028, atraiu a aplicação do prazo 

prescricional de vinte anos previsto no art. 177 do Código Civil de 1916 

somente nas hipóteses em que, reduzido o prazo prescricional pelo novo 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

384

diploma normativo, tivesse transcorrido mais da metade do prazo do Código 

Civil revogado (no caso, 10 anos).

A ação foi ajuizada em 1996, referente a anuidades de 1989, 1990, 1991, 

1992, 1993, 1994, 1995 e a multas por ausência nas eleições no ano de 1990, 

1992 e 1994. O Código Civil de 2002 entrou em vigor em 2003. Portanto, 

aplica-se o prazo prescricional de 20 anos apenas para os valores (anuidade ou 

multa) relativos a 1989, 1990, 1991 e 1992.

Tratando da prescrição das demais parcelas (1993, 1994 e 1995), asseverou 

o Tribunal de origem o seguinte:

In casu, verifica-se que não houve citação válida, razão pela qual o prazo 

prescricional não foi interrompido.

[...]

Como o pagamento de taxas para a Ordem dos Advogados do Brasil não 

possui caráter tributário, conclui-se que a citação por via postal está vinculada 

à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, de quem 

deve ser colhida a assinatura no recibo (parágrafo único do art. 223 do CPC). (fl . 

71v)

Vale dizer: tais parcelas estariam prescritas porque transcorridos lapso 

temporal superior a 5 anos (art. 206, § 5º, inc. I), uma vez que não houve citação 

válida e conseqüente interrupção da prescrição.

Para analisar a correção do entendimento da instância ordinária, é 

importante esclarecer que pelo menos desde 2004 esta Corte Superior vem 

entendendo que as anuidades cobradas pela Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB não têm natureza tributária.

Se assim é, não faz sentido aplicar às cobranças dessas quantias as normas 

da Lei n. 6.830/1980. Na verdade, o art. 2º desse diploma normativo é claro ao 

afi rmar que “[c]onstitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela defi nida como 

tributária ou não tributária na Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, com as 

alterações posteriores [...]”.

Sobre o ponto, ganham relevância os seguintes precedentes:

Processual Civil. OAB. Lei n. 8.906/1994. Débitos relativos a anuidades. Natureza 

jurídica. Ação de execução. Inaplicabilidade da Lei de Execuções Fiscais.

1. A Ordem dos Advogados do Brasil - OAB é uma autarquia sui generis e, por 

conseguinte, diferencia-se das demais entidades que fi scalizam as profi ssões.
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2. “O título executivo extrajudicial, referido no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 

8.906/1994, deve ser exigido em execução disciplinada pelo Código de Processo 

Civil, não sendo possível a execução fi scal regida pela Lei n. 6.830/1980” (EREsp n. 

503.252-C, relator Ministro Castro Meira).

3. Embargos de divergência providos. (EREsp n. 462.273-SC, Rel. Min. João 

Otávio de Noronha, Primeira Seção, DJU 2.5.2005).

Processual Civil. Tributário. Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. Lei n. 

8.906/1994. Anuidades. Natureza jurídica. Lei de Execução Fiscal. Inaplicabilidade.

1. Embora defi nida como autarquia profi ssional de regime especial ou sui 

generis, a OAB não se confunde com as demais corporações incumbidas do 

exercício profi ssional.

2. As contribuições pagas pelos fi liados à OAB não têm natureza tributária.

3. O título executivo extrajudicial, referido no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 

8.906/1994, deve ser exigido em execução disciplinada pelo Código de Processo 

Civil, não sendo possível a execução fi scal regida pela Lei n. 6.830/1980.

4. Não está a instituição submetida às normas da Lei n. 4.320/1964, com as 

alterações posteriores, que estatui normas de direito fi nanceiro dos orçamentos e 

balanços das entidades estatais.

5. Não se encontra a entidade subordinada à fi scalização contábil, fi nanceira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, realizada pelo Tribunal de Contas da 

União.

6. Embargos de Divergência providos. (EREsp n. 503.252-SC, Rel. Min. Castro 

Meira, Primeira Seção, DJU 18.10.2004).

Processo Civil e Administrativo. Execução para cobrança das contribuições da 

OAB.

1. A OAB é classifi cada como autarquia sui generis e, como tal, diferencia-se das 

demais entidades que fi scalizam as profi ssões.

2. A Lei n. 6.830/1980 é o veículo de execução da dívida tributária e da não-

tributária da Fazenda Pública, estando ambas atreladas às regras da Lei n. 4.320, 

de 17.3.1964, que disciplina a elaboração e o controle dos orçamentos de todos 

entes públicos do país.

3. As contribuições cobradas pela OAB, como não têm natureza tributária, não 

seguem o rito estabelecido pela Lei n. 6.830/1980.

4. Embargos de divergência providos. (EREsp n. 463.258-SC, Rel. Min. Eliana 

Calmon, Primeira Seção, DJU 29.3.2004).
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Dessa forma, tem-se a aplicação das normas do Código de Processo Civil. 

Entre elas, fi gura o art. 223, p. ún., segundo o qual “[a] carta será registrada 

para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o 

recibo”.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça fi rmou-se no sentido de que é 

imprescindível a assinatura do destinatário para que a diligência se perfectibilize 

(e, via de conseqüência, interrompa a prescrição). Confi ra-se:

Embargos de divergência. Corte Especial. Citação por AR. Pessoa física. Art. 

223, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

1. A citação de pessoa física pelo correio deve obedecer ao disposto no art. 

223, parágrafo único, do Código de Processo Civil, necessária a entrega direta ao 

destinatário, de quem o carteiro deve colher o ciente.

2. Subscrito o aviso por outra pessoa que não o réu, o autor tem o ônus de 

provar que o réu, embora sem assinar o aviso, teve conhecimento da demanda 

que lhe foi ajuizada.

3. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 117.949-SP, Rel. 

Min. Carlos Alberto Menezes de Direito, Corte Especial, DJU 26.9.2005).

Com essas considerações, voto por negar provimento ao recurso especial.

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 12.123-ES 

(2000/0054588-0)

Relator: Ministro Antônio de Pádua Ribeiro

Recorrente: Eumar Meireles Barbosa e cônjuge

Advogado: Noemar Seydel Lyrio e outro

Tribunal de Origem: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Impetrado: Juízo de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória-ES

Recorrido: Metron Engenharia Ltda.

Advogado: Giselle Onigkeit
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EMENTA

Processual Civil. Mandado de segurança contra ato judicial. 

Pessoa física. Citação pelo correio. Requisitos. CPC, 223, § 3º. 

Irregularidade. Nulidade processual.

I - A citação pelo correio, para ser válida deve atender o requisito 

do § 3º do art. 223 do C.P.C., que prevê o recebimento da carta 

citatória pelo próprio citando, não bastando a entrega do documento 

no seu endereço. Precedentes.

II - A falta de citação do réu causa a nulidade de pleno direito do 

processo, não havendo que se falar, portanto, em coisa julgada.

III - Recurso ordinário provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

prosseguindo o julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrighi, 

a Turma, por maioria, vencido o Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 

conhecer do recurso ordinário e dar-lhe provimento.

Votou vencido o Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito.

Os Srs. Ministros Ari Pargendler e Nancy Andrighi votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Castro Filho (§ 2º, art. 162, 

RISTJ).

Brasília (DF), 5 de setembro de 2002 (data do julgamento).

Ministro Ari Pargendler, Presidente

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Relator

DJ 4.11.2002

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro: Trata-se de recurso ordinário 

contra acórdão que denegou mandado de segurança impetrado contra ato do 
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Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória-ES, que julgou, à revelia do ora 

recorrente, ação possessória e determinou a reintegração de posse a favor da 

recorrida. Alega o recorrente que não houve citação válida, porquanto a carta 

citatória não foi entregue ao destinatário, mas a outra pessoa, como revela a 

cópia do aviso de recebimento constante dos autos.

Informações da autoridade coatora às fl s. 109-110.

O acórdão recorrido tem a seguinte ementa (fl . 123):

Preliminar de falta de interesse processual acolhida. Ordem denegada. 

Processo extinto.

Preliminar de falta de interesse processual acolhida, para de conseqüência 

denegar a ordem, revogando-se a liminar a seu tempo deferida, extinguindo-se 

o processo, independentemente de apreciação do mérito, eis que o ato de juízo 

de piso não contém qualquer ilegalidade passível a ser reparada pelo mandamus. 

Com o trânsito em julgado da sentença monocrática, o ato foi praticado a salvo da 

ilegalidade ou do abuso de poder. Cabe salientar que quando o juiz se defronta 

com a inexistência de condições de ação resumíveis à ausência de direito líquido 

e certo, o que tem a fazer, ao julgar o mandado de segurança, é denegar a ordem 

e não extinguir antecipadamente o processo. Os impetrantes não conseguiram 

demonstrar claramente a existência de seu direito líquido e certo. Não cabe 

mandado de segurança contra ato judicial para substituir recurso de que não se 

utilizou o impetrante.

O recorrente sustenta que a falta de citação redundou em violação ao 

seu direito de ampla defesa e em ofensa ao devido processo legal. Diz que o 

mandado de segurança não veicula outra pretensão senão a de ver suspenso 

o cumprimento da ordem de reintegração de posse enquanto não lhe for 

garantido o direito de contestar a ação.

O Ministério Público Federal, instado a manifestar-se, o fez nos seguintes 

termos:

O v. acórdão merece ser reformado.

É incontroverso nos autos que a carta citatória foi recebida por outra pessoa 

que não um dos recorrentes (fl s. 48 dos autos). Por esse motivo, “inexistindo 

citação válida, que, no caso de AR, deve conter a assinatura do destinatário, 

exatamente para que não haja dúvida quanto à realização do ato jurídico, 

violados os direitos de ampla defesa, contraditório e due process of law” (fl s. 138), 

pretendem os recorrentes sejam considerados nulos os atos decorrentes da 

citação tida como inexistente.
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A citação válida é requisito essencial à instauração da relação jurídico-

processual e, consequentemente, aos princípios constitucionais do contraditório, 

da ampla defesa e do devido processo legal.

Com efeito, deve o ato citatório ser efetivado com a observância fiel dos 

requisitos previstos em lei para seu aperfeiçoamento, não sendo suficiente 

meras presunções e conjeturas acerca do recebimento da correspondência pelos 

citandos. Para provar tal alegação, trouxe-se aos autos o documento de fl s. 48 em 

que aposta está assinatura que não pertence a nenhum dos recorrentes, inclusive 

sendo de pessoa desconhecida dos mesmos.

Deste modo, efetivamente violados foram os artigos 215 e 223, parágrafo 

único do CPC, primeiro por condicionar a validade da citação ao requisito da 

pessoalidade e segundo pela exigência de que a carta de citação seja entregue ao 

citando e tenha deste a assinatura do recibo de entrega. (fl s. 168-169).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro (Relator): Entendo que assiste 

razão ao recorrente. Com efeito, se o comprovante de recebimento da carta 

citatória foi assinado por pessoa diversa do citando, ao autor incumbia provar 

que o réu tomou conhecimento da ação que lhe é dirigida, demonstrando que 

este não seria surpreendido com a efetivação da medida reintegratória. Nesse 

sentido:

Direito Processual Civil e Civil. Citação. Via postal. Pessoa física. Procedimento. 

Interpretação do art. 223, parágrafo único, CPC. Entrega pessoal ao citando. 

Necessidade. Ônus do autor de provar, no caso, a validade da citação. Precedente 

da Turma. Legislação anterior. Irrelevância. Condomínio. Convenção aprovada 

e não registrada. Obrigatoriedade para as partes signatárias. Legitimidade do 

condomínio. Recurso especial. Prequestionamento. Ausência. Recurso acolhido.

I - Na citação de pessoa física por via postal, é indispensável a entrega 

diretamente ao citando, devendo o carteiro colher seu ciente. 

II - Se o aviso de recebimento da carta citatória for assinado por outra pessoa, 

que não o próprio citando, e não houver contestação, o autor tem o ônus de 

demonstrar que o réu, ainda que não tenha assinado o aviso, teve conhecimento 

da demanda que lhe foi ajuizada. (REsp n. 164.661-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, DJ de 16.8.1999, Quarta Turma).
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Citação pelo correio. Pessoa física. Requisitos. Art. 223, § 3º, do CPC.

I - Para a validade da citação, não basta a entrega da correspondência no 

endereço do citando; o carteiro fará a entrega da carta ao destinatário, colhendo 

a sua assinatura no recibo. (REsp n. 129.867-DF, rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ de 

28.6.1999, Terceira Turma).

Citação pelo correio. Pessoa física. Requisitos. Art. 223, parágrafo 3., do CPC.

Para a validade da citação, não basta a entrega da correspondência no 

endereço do citando; o carteiro fará a entrega da carta ao destinatário, colhendo 

a sua assinatura no recibo. (REsp n. 80.068-GO, rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 

24.6.1996, Quarta Turma).

Processual Civil. Ação ordinária de cobrança. Citação via AR. Entrega 

pessoalmente ao citando ou a quem tenha poderes para receber a citação. 

Descumprimento de exigências legalmente previstas. Nulidade. Inteligência dos 

artigos 215 e 223, parágrafo único, do CPC.

I - Na citação feita pelo correio, com aviso de recepção, não ha como se 

escusar ao cumprimento do disposto expressamente no artigo 215, combinado 

com o paragrafo único do artigo 223, ambos da Lei Processual Civil: o primeiro 

desses dispositivos, por condicionar a validade da citação inicial ao requisito da 

pessoalidade; e o segundo, pela exigência de que a carta de citação seja entregue 

ao citando e tenha deste a assinatura do recibo de entrega.

II - E pacífi co na doutrina e na jurisprudência que, na citação pelo correio, com 

aviso de recepção, exige-se seja a entrega feita, contra recibo, pessoalmente a 

citação em seu nome.

III - Recurso provido, sem discrepância. (REsp n. 57.370-RS, rel. Min. Demócrito 

Reinaldo, DJ de 22.5.1995, Primeira Turma).

Em se tratando de defi ciência no aperfeiçoamento da relação processual, 

de nulidade ipso iure, portanto, é descabida a aplicação do entendimento 

consubstanciado no Enunciado n. 268, do Supremo Tribunal Federal, segundo o 

qual “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em 

julgado”. Nesse sentido:

Mandado de segurança contra ato judicial. Sentença proferida em processo 

nulo pleno iure por falta de citação do réu.

Nulo de pleno direito é o processo que se fizer sem a citação da parte. 

Consequentemente, inexistindo sentença válida, não há que se falar em coisa 

julgada. Cabimento do mandado de segurança por ofensa a direito líquido e certo 

do impetrante, presentes ainda os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in 

mora. (ROMS n. 1.986-RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 5.4.1993, Quarta Turma).
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Posto isso, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido e 

conceder a segurança para anular o processo a partir da citação, assegurando-se 

ao réu oportunidade para oferecer resposta.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito: Os recorrentes impetraram 

mandado de segurança contra ato judicial alegando que, em 11.1.1996, 

mediante contrato particular de promessa de compra e venda, ajustaram com a 

litisconsorte passiva necessária a compra e venda de um apartamento, mediante 

cessão de direitos, assumindo o débito remanescente no valor de R$ 69.774,85, 

tudo devidamente re-ratificado em escritura própria, dividido o saldo em 

36 prestações mensais e sucessivas de R$ 2.344,00; que houve equívoco no 

endereço dos impetrantes posto no referido instrumento, com o que os boletos 

de cobrança foram endereçados para local errado, levando os impetrantes a 

não efetuar os pagamentos; que receberam inesperadamente comunicação da 

representante judicial da litisconsorte passiva para que entregassem as chaves, 

tendo em vista o mandado de reintegração de posse deferido, após o trânsito em 

julgado da sentença; a citação, a constituição em mora e a realização de todos os 

demais atos processuais foram feitos de modo irregular, “embora sem nenhuma 

má-fé de qualquer das partes”. A litisconsorte passiva necessária está nos autos 

para dizer que a afi rmação dos impetrantes de que o endereço constante do 

instrumento está equivocado contraria a “realidade dos fatos pois o local onde 

a vendedora remeteria toda e qualquer correspondência foi o endereço por eles 

declarado no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e no 

cadastro preenchido”, e, ainda, que “várias foram as correspondências enviadas 

pela credora ao endereço constante da citação, e que foram devidamente 

recebidas durante todo o liame obrigacional mantido pelas partes”.

A medida liminar foi deferida para suspender a reintegração. O Tribunal 

de Justiça do Espírito Santo, contudo, revogou a liminar e denegou a ordem. 

Considerou o Tribunal de origem que o ato judicial decorreu de sentença com 

trânsito em julgado, ausente o direito líquido e certo dos impetrantes.

O especial insiste em que não houve citação nem intimação regular, com o 

que são nulos os atos praticados, apontando como violados os artigos 247 c.c. o 

art. 248 do Código de Processo Civil.
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O parecer do Subprocurador-Geral da República, Dr. José Roberto F. 

Santoro, é para conceder a ordem, anulando-se o processo de reintegração a 

partir da citação.

O eminente Relator, Senhor Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, considerou 

pertinentes as razões do especial e proveu o recurso na forma do parecer do 

Ministério Público Federal.

Dúvida não há de que está formada a coisa julgada, perdido o prazo da 

apelação e de que os impetrantes alegam a irregularidade da citação, feita por 

AR, para o endereço que constava do instrumento contratual fi rmado entre as 

partes na ação de reintegração de posse.

A jurisprudência, ao longo do tempo, tem admitido quebrar-se a coisa 

julgada pela via do mandado de segurança quando impetrado pelo terceiro 

prejudicado (RTJ 87/96; RTJ 136-244). Também aqui tal entendimento tem 

sido admitido (RSTJ 15/170).

Neste feito, não se trata de terceiro, mas, sim, de revel com alegação 

de nulidade da citação. Há precedente da Quarta Turma, Relator o Senhor 

Ministro Barros Monteiro, no sentido de que quando nulo é o processo por falta 

de citação, cabível é a ordem de segurança porque “inexistindo sentença válida, 

não há que se falar em coisa julgada” (RSTJ 46/529).

O eminente Relator considerou presente a nulidade da citação porque a 

citação pelo correio, nos termos do art. 223, § 3º, do Código de Processo Civil, 

prevê o recebimento da carta citatória pelo próprio citando, não bastando a 

entrega do documento no seu endereço.

Mas, no caso, há peculiaridades que merecem relevadas. Os próprios 

impetrantes asseveram na inicial que o endereço constante do instrumento 

contratual está equivocado; mas, a contestação assevera que diversas 

correspondências foram endereçadas e recebidas pelos impetrantes naquele 

endereço. O Acórdão recorrido, por seu turno, considerou que os impetrantes 

não demonstraram o seu direito líquido e certo, requerendo, ao contrário, dilação 

probatória, porque não está manifesto, livre de qualquer dúvida razoável. E, 

ainda, considerou que “consta dos autos a expedição regular da correspondência 

emanada pelo juízo monocrático, o que se dera para o endereço constante do 

contrato de compra e venda, fornecido pelos impetrantes, e que é o mesmo 

mencionado na exordial da Ação de Reintegração de Posse, acrescentando-se 

que ao ser devolvida, a r. citação se revelou assinada”. Ora, de fato, o exame de 
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tal circunstância concreta indica que é necessária a dilação probatória, o que 

é incompatível com o rito do mandado de segurança. No presente caso, para 

que se possa desbastar a questão da nulidade do ato citatório, necessário seria 

expandir-se a prova, porque tem a jurisprudência admitido que o aviso de 

recebimento assinado por outra pessoa que não a citanda, ausente a contestação, 

comporta a prova pelo autor que o réu, mesmo não assinando o aviso, teve 

conhecimento da demanda (REsp n. 164.661-SP, Relator o Senhor Ministro 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.8.1999).

Com tais razões, pedindo vênia ao eminente Relator, eu nego provimento 

ao recurso ordinário.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Ari Pargendler: A meu juízo, a citação de pessoa física pelo 

correio só se perfectibiliza se o aviso de recepção for assinado pelo destinatário; 

tratando-se de pessoa jurídica, a assinatura do preposto da empresa tem o 

mesmo efeito, tal qual a Terceira Turma decidiu no REsp n. 262.979, MG, 

que relatei, cujo acórdão foi assim ementado: “Processo Civil. Citação postal. 

Adotando a citação por carta, o legislador acomodou-se às características desse 

serviço, no desempenho do qual o carteiro não é ordinariamente recebido 

pelos representantes legais das empresas, bastando que a correspondência seja 

entregue a preposto. Agravo regimental não provido” (DJ, 10.9.2001).

Na espécie, trata-se de citação de pessoas físicas, de modo que dou 

provimento ao recurso ordinário nos termos do voto do Relator.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso ordinário em 

mandado de segurança interposto por Eumar Meireles Barbosa e cônjuge.

Os ora recorrentes fi rmaram, em 11.1.1996, compromisso particular de 

compra e venda com Metron Engenharia Ltda., tendo por objeto a aquisição de 

imóvel mediante o pagamento de parte do preço em 36 (trinta e seis) parcelas 

mensais.

Após verifi cada a mora dos ora recorrentes (5/1997), propôs a promitente-

vendedora Metron ação de reintegração de posse, cujo pedido foi julgado 

procedente por r. decisão transitada em julgado.
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Contra o mandado de reintegração de posse deferido pelo MM. Juiz a 

quo, impetraram os ora recorrentes o presente mandamus, ao fundamento de 

que a citação via postal (carta com aviso de recebimento) realizada na ação de 

reintegração de posse não é válida, porque recebida por terceira pessoa (Sra. 

Rosa Maria dos Santos Ronet - fl . 48), desconhecida dos ora recorrentes.

O e. Tribunal a quo (fl s. 123-131) denegou o writ sob duplo fundamento: 

(a) não é cabível mandado de segurança como sucedâneo recursal, e (b) não há 

prova inequívoca de que os impetrantes não tomaram ciência da citação postal.

O parecer do I. representante do Ministério Público Estadual opinou 

pelo não provimento do recurso ordinário (fl s. 159-160). O Ministério Público 

Federal, por sua vez, opina pelo provimento do recurso (fl s. 166-170).

O e. Relator e o Min. Ari Pargendler proferiram voto pelo provimento 

do recurso ordinário, ao fundamento de ser cabível o mandado de segurança e 

restar demonstrada a nulidade da citação.

O Min. Menezes Direito proferiu voto pelo não provimento do recurso 

ordinário, ao fundamento de que inexiste, nos autos, prova inequívoca de citação 

inválida.

Reprisados os fatos, decide-se.

Os recorrentes provaram, à fl . 48 dos autos, que a carta citatória foi recebida 

por pessoa diversa. Essa prova documental faz presumir a invalidade da citação 

da pessoa natural, como bem apontou o e. Min. Relator ao citar precedentes 

deste C. STJ, em especial o RMS n. 80.068-GO, Rel. Min. Barros Monteiro (DJ 

24.6.1996) e o REsp n. 57.370-RS, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, in verbis:

Citação pelo correio. Pessoa física (...).

Para a validade da citação, não basta a entrega da correspondência no 

endereço do citando; o carteiro fará a entrega da carta ao destinatário, colhendo 

a sua assinatura no recibo.

Na citação feita pelo correio, com aviso de recepção, não há como se escusar 

ao cumprimento do disposto expressamente no artigo 215, combinado com 

o parágrafo único do artigo 223, ambos da Lei Processual Civil: o primeiro 

desses dispositivos, por condicionar a validade da citação inicial ao requisito da 

pessoalidade; e o segundo, pela exigência de que a carta de citação seja entregue 

ao citando e tenha deste a assinatura do recibo de entrega.

A mera possibilidade de o autor deduzir prova em contrário, como anotou 

o Min. Menezes Direito ao citar precedente da C. Quarta Turma (REsp n. 
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164.661-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, unânime, 

DJ 16.8.1999), não possui, por si só, o condão de afastar a presunção de nulidade 

da citação operada in casu.

E isto porque inexiste, nos autos do writ, qualquer prova em contrário 

capaz de demonstrar seja a existência de vínculo de relacionamento entre os 

recorrentes e a citada, seja o fato de servir como domicílio legal dos recorrentes, 

à época da citação, o endereço de destino da carta citatória.

Nesses termos, conclui-se que a prova pré-constituída pelos recorrentes 

demonstra, na hipótese sub judice, a existência de citação nula.

Forte em tais razões, dou provimento ao recurso ordinário, rogando a mais 

respeitosa vênia ao Min. Menezes Direito.

É o voto.






