
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.225.989 - SP (2013/0128457-2)
  

RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE : LUSH LIMITED 
ADVOGADOS : CLÁUDIO FRANÇA LOUREIRO E OUTRO(S) - SP129785    

RODRIGO ROCHA DE SOUZA  - SP191701 
ADVOGADA : VIVIAN FROES FIUZA RODRIGUES  - DF037093 
AGRAVADO  : SANDRA SALAMEH ISPER ROCHA 
AGRAVADO  : RODOLFO ALBERTO ROCHA 
AGRAVADO  : CREDILAND PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA 
ADVOGADOS : RENATA RODRIGUES SANCHES FALCO E OUTRO(S) - 

SP115453    
FERNANDO MAURO BARRUECO  - SP162604 

DECISÃO

Cuida-se de agravo (art. 544 do CPC/1973), interposto por SANDRA 
SALAMEH ISPER ROCHA, em face de decisão de inadmissibilidade de recurso 
especial.

O apelo extremo, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo 
constitucional, objetivou reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 22):

Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória apensada à 
ação declaratória. Citação. Impossibilidade de localização dos autores 
para a citação no feito apensado. Omissão ou indicação falsa do endereço 
na petição inicial. Extinção do processo em relação à ação indenizatória. 
Recurso provido.

Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente acolhidos 
apenas para mudar a fundamentação do julgado (fls. 141/148).

Nas razões do recurso especial (fls. 151/190), a parte insurgente alegou, 
além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts. 17, VI, 219, § 2º, 221, 227, 231, 
267, VI e parágrafo 1º, 294, 295, I, 249, 473, 331, § 2º, do CPC/1973; e 5º, LXXVIII, 
da CF.

Sustentou, em síntese: 
a) negativa de prestação jurisdicional, por omissão sobre os seguintes 

pontos:  i) preclusão da tese de vícios processuais, após a decisão de saneamento 
do processo; ii) a autora não se desincumbiu de providenciar a citação dos réus; iii) 
contradição do julgado "dada a regularidade e validade dos atos processuais 
praticados na ação principal"; iv) impossibilidade de condenar a recorrente por 
litigância de má-fé em razão de comportamento adotado em demanda distinta; e v) 
impossibilidade de extinção do feito principal sem observância da Súmula 240 do 
STJ; 

b) impossibilidade de extinção da demanda principal, quando, tanto nesta 
quanto na demanda principal, a parte demandada fornece o seu endereço correto; 

c) preclusão da preliminar de vício na constituição do processo, se não 
suscitada logo após a decisão de saneamento do feito; 

d) é ônus da autora promover a citação dos demandados, utilizando-se 
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de todos os meios disponíveis na legislação processual; 
e) abuso de direito praticado pela autora da demanda, ao pretender, em 

autos de ação conexa, ver extinta a demanda principal; 
f) inexistência de litigância de má-fé; e 
g) afronta aos princípios da celeridade e da economia processual.
Contrarrazões às fls. 225/233.
Em juízo de admissibilidade (fls. 239/241), negou-se processamento ao 

recurso, ensejando a interposição do agravo de fls. 247/275, que, inicialmente 
considerado intempestivo, foi depois enviado para julgamento a esta Corte Superior.

É o relatório.
Decido.
A irresignação merece prosperar, em parte.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido 

julga de modo claro, coerente e fundamentado a controvérsia, mesmo quando não 
faz referência expressa a todos os fundamentos e artigos indicados nas razões do 
recurso.

Nesse sentido: AgRg no AREsp 649.845/SP, Rel. Ministro RAUL 
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016.

Na espécie, a parte recorrente alega negativa de prestação jurisdicional, 
por omissão sobre os seguintes pontos: 

i) preclusão da tese de vícios processuais, após a decisão de 
saneamento do processo; 

ii) a autora não se desincumbiu de providenciar a citação dos réus; iii) 
contradição do julgado "dada a regularidade e validade dos atos processuais 
praticados na ação principal"; 

iv) impossibilidade de condenar a recorrente por litigância de má-fé em 
razão de comportamento adotado em demanda distinta; e v) impossibilidade de 
extinção do feito principal sem observância da Súmula 240 do STJ.

Todos esses temas, no entanto, foram devidamente apreciados pelo 
Tribunal de origem, conforme demonstra a leitura do acórdão recorrido em especial 
nestes excertos: i) "ausência de abordagem, na contraminuta, dessa questão 
[preclusão da tese de vício processual]" (fl. 145); ii) "a omissão ou indicação falsa 
do endereço na petição inicial" é a causa da extinção da demanda principal; iii) 
"reclamam os embargantes, agora, o reexame da litigância de má-fé reconhecida no 
julgado, à vista dos documentos que forneceram. Em outras palavras, pretendem 
discutir nos embargos de declaração o que fora decidido, o que é inviável"; e 
iv)"contradição, como se sabe, é a existência de proposições inconciliáveis na 
sentença ou no acórdão. E a contradição do acórdão com ele mesmo, e não com a 
lei ou com a orientação dos tribunais".

Rejeita-se, portanto, a tese de nulidade do acórdão recorrido, pois 
fundamentado de modo claro e coerente.

2. Na sistemática do CPC/1973, eram meios de citação regular do réu a 
carta enviada por correio, a diligência promovida pelo oficial de justiça, a citação por 
edital e a eletrônica, inovação da Lei n. 11.419/2006.

Na espécie, a rigor, dada a frustação das tentativas de citação da parte ré 
por correio e também por oficial de justiça, a consequência processual elementar, 
segundo entendimento sólido desta Corte, seria a citação por edital.

Nesse sentido: "'citação editalícia deve ocorrer após frustradas todas as 
diligências necessárias para intimação pessoal do devedor (EDcl no REsp 
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969.060/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 
17/8/2009)' 3. Segundo consta do v. acórdão, proferido pelo col. Tribunal de Justiça, 
foram exauridos todos os meios possíveis para a efetivação da citação do réu, seja 
por meio do correio, seja por oficial de justiça. E, somente depois de frustradas 
essas tentativas, é que o autor da ação solicitou a citação editalícia, o que foi 
deferido pelo d. Juízo a quo, com observância das regras previstas nos arts. 231 e 
232 do Estatuto Processual Civil" (AgRg no AREsp 66.688/SP, Rel. Ministro RAUL 
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 28/11/2012).

Frustrada a tentativa de citação por edital e não comparecendo o réu 
para contestar a ação, competiria às instâncias de origem aplicar os efeitos da 
revelia, caso preenchidos seus demais requisitos caracterizadores.

Dentro dessa ordem, portanto, não se concebe a possibilidade de, ante a 
dificuldade de citação da parte ré em ação declaratória, extinguir demanda 
indenizatória conexa, por ela ajuizada, pois não há autorização legal para esse 
expediente. O contexto descrito nos autos só permitiria, como consequências 
válidas, a citação por edital e, em último caso, a decretação da revelia, eventos hoje 
já considerados desnecessários, dado o comparecimento espontâneo da ré em 
juízo.

Ademais disso, não se verifica possível aplicar pena por litigância de 
má-fé à recorrente, seja porque, na demanda conexa (declaratória) ela não era 
sequer litigante (pois ainda não citada), seja porque a sua omissão em indicar o 
endereço correto para citação implicaria efeitos legais distintos dessa sanção, 
conforme já esclarecido.

Não se nega que é dever das partes, logo na petição inicial, informar o "o 
domicílio do autor e réu" (art. 282, II, do CPC/1973), mantendo essa informação 
atualizada perante o juízo. Ao que parece, na presente causa, a parte recorrente 
informou seu endereço na petição inicial da demanda principal, cujo procedimento já 
está em face avançada. Eventual descoberta posterior de que o endereço informado 
foi alterado ou não é adequado a promover intimações e citações também implicaria 
consequência processual própria: presumir válidas as comunicações processuais 
posteriormente realizadas (art. 238, parágrafo único, do CPC/197), não a extinção 
da ação sem resolução do mérito.

2. Do exposto, com fundamento no art. 932 do NCPC e na Súmula 
568/STJ, conheço do agravo (art. 544 do CPC/1973) e, de imediato, dou parcial 
provimento ao recurso especial, determinando a continuidade da demanda 
indenizatória (feito principal) e excluindo a condenação da parte recorrente à sanção 
por litigância de má-fé.

Custas e honorários de sucumbência serão distribuídos quando da 
sentença.

Publique-se. 
Intimem-se.
Brasília (DF), 14 de fevereiro de 2018.

MINISTRO MARCO BUZZI 
Relator
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