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1.   Alguns juízes vêm admitindo, em ações possessórias, 

que a inicial deixe de individuar (nominar e qualificar) os réus.   Essa 

licença, se desacompanhada de cautelas indispensáveis, pode gerar 

situações processuais anômalas, a dano da defesa. 

 

 

   O art. 282 do Código de Processo Civil diz que a 

petição inicial indicará “II- os nomes, prenomes, estado civil, profissão, 

domicílio e residência do autor e do réu”. 

 

 

   Essa parece uma exigência absoluta.  Com efeito, 

como instaurar-se a lide, e efetuar-se a citação, não se sabendo quem é o 

réu ?   Como condenar-se alguém que não se sabe quem é ?  E, em caso 

de execução, como saber com relação a quem a sentença produz efeitos 

? 

 

 

 

2.   Podemos dizer assim, em princípio, que réu é a 

pessoa determinada, chamada pelo autor a juízo, mediante a citação.   O 

processo contencioso é relação concreta que se estabelece, perante o 

juiz, entre pessoas determinadas.    Inicia-se por isso com o pedido, e 

instau-ra-se com a citação da pessoa nominada, pelo autor, como réu. 

 

 

   Essa regra, porém, admite exceções, derivadas da 

natureza das relações materiais de direito refletidas na relação 

processual.   Não é difícil imaginar hipóteses - principalmente tratando-



se de direitos “erga omnes” - em que é possível ajuizar ação ou proferir 

sentença sem determinação do réu. 

   Não fosse assim, seria difícil aceitar-se o disposto no 

art. 231 do Código de Processo Civil, que admite a citação por edital 

“quando desconhecido ou incerto o réu”. 

 

 

   Incerto é o réu nas situações jurídicas difusas, 

abstratas ou não-personalizadas.  Desconhecido quando, embora subjeti-

vada a respectiva posição, não se definiu qual seu titular.   O conceito de 

réu desconhecido, como se vê, é técnico-jurídico, e não o vulgar.   O 

autor não poderia mover ação de indenização contra o causador de um 

dano e dizer que o desconhece, não sabendo se é gordo ou magro, alto 

ou baixo, homem ou mulher.   Essa inicial seria indeferida, com 

fundamento no art. 282-II-CPC.   Se o réu não é incerto, ou 

juridicamente desconhe-cido, relevante para a instauração de lide é que 

seja objetivamente conhecido ou cognoscível, e a isso corresponde sua 

identificação civil (nome e qualificação). 

 

 

 

3.   Importa definir se em ações reipersecutórias é possí-

vel configurar-se exceção à regra do art. 282-II-CPC.   Aí, os apontados 

como réus não são incertos : são as pessoas, em maior ou menor número, 

mas perfeitamente determinadas, que têm a coisa em seu poder.   Tam-

bém em razão desse fato não são desconhecidas ou incognoscíveis, 

embora possam ser não identificadas, ou de difícil identificação. 

 

 

   O que a inicial pede nesses casos, explícita ou 

implici-tamente, ao deixar de nominar os réus, é que o juiz abra exceção 

ao disposto no art. 282-II-CPC, dada a dificuldade ou impossibilidade 

de identificação dos réus. 

 

 

   Requisito de toda inicial é também o requerimento 

para a citação do réu (art. 282-VII-CPC).  Se o autor não individuou o 

réu, nem por isso está dispensado de requerer sua citação.   Portanto, 

deve oferecer ao juízo todas as indicações necessárias para fazer-se a 

citação e identificar-se, nesse ato, a pessoa apontada como ré.  Embora 

seja inadmissível ação reipersecutória sem a perfeita descrição da coisa,  

esse requisito de procedibilidade cresce em importância quando não 

foram identificados os réus.   Ao realizar a citação, cabe ao oficial de 



justiça suprir a omissão da inicial, reconhecendo os réus a partir do seu 

vínculo com a coisa, e identificando-os na certidão. 

 

4.   No estado atual da legislação brasileira - salvo o 

disposto nos arts. 227/229 e 231-II do CPC - é inexequível a sentença de 

reintegração contra réu que não tenha sido citado pessoalmente.  Só a 

alteração da concepção individualista, passando-se a tratar legalmente a 

possessória multitudinária como processo coletivo, poderá permitir a 

execução de sentença reintegratória contra quem não tenha sido citado 

pessoalmente. 

 

 

   “Citação” - diz o Código de Processo Civil em seu 

art. 213 - “é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado, a 

fim de se defender”.   A citação, de regra, faz-se pessoalmente ao réu 

(art. 215), sendo necessária à validade do processo (art. 214). 

 

 

   Essas não são meras regras jurídicas processuais; 

correspondem a princípios da jurisdição e a garantias constitucionais, 

entre elas as inscritas no art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV da lei magna.  

Inexiste pois, a seu respeito, qualquer dúvida na doutrina e na 

jurisprudência.   Esta é severa quanto à necessidade de citação, e ao 

cumprimento das formalidades legais, exigíveis para que haja citação 

válida. 

 

 

   Alguns juízes, entretanto, face à eventual 

rotatividade de posses em ocupação multitudinária, têm crido possível 

dispensar-se esse ato essencial à validade do processo.  Com base nesse 

entendimento, dão corpo a uma estranha doutrina : a relação processual, 

nesse caso, não seria estabelecida entre autor e réu, mas entre o autor e a 

coisa cuja posse disputa. 

 

 

   Contudo, é inadmissível a citação genérica, em que o 

oficial de justiça afirme, por exemplo : citei todos os ocupantes da área.  

Assim como impossível haver-se abstratamente, como réus, todos os 

ocupantes da área litigiosa.   A relação processual não se estabelece 

entre o autor e a área, mas entre o autor e os que tenham sido citados 

como ocupantes da área.   Se algum ocupante da área não foi nominado 

na inicial, nem citado, não pode sofrer efeito da sentença.   Atenta contra 

o devido processo legal a sentença que manda desocupar área, ou o man-



dado em que se inscreve essa ordem, sem indicação dos executados; 

para ser válido, nesse caso, o mandado deve determinar que sejam 

retiradas da área as pessoas legalmente expostas aos efeitos da sentença, 

ou seja, apenas os citados ou aqueles que tenham recebido de algum 

citado, após a instauração da lide, a transmissão de posse viciosa. 

 

 

 

5.   Havendo pedido de liminar, o tema oferece algumas 

nuances. 

 

 

   Se o juiz entender necessária a realização de 

justifica-ção, deverá mandar “citar” o réu para comparecer à respectiva 

audiência (CPC, art. 928).   A natureza probatória e interdital desse 

incidente permite que, conforme as circunstâncias, não sejam intimados 

todos os réus, mas apenas alguns, em número suficiente à consecução da 

finalidade do ato.   A verdadeira citação, de todos os réus, será feita 

somente após a audiência, devendo o autor promovê-la nos cinco dias 

subsequentes ao despacho que tenha ou não concedido a liminar (art. 

930).   Caso tenha sido concedida a liminar, será extraído desde logo o 

respectivo mandado (art. 929).   Mas se este for mandado de 

reintegração, não poderá ser executado antes de realizada a citação. 

 

 

   Diz a propósito Adroaldo Furtado Fabrício (Comen-

tários ao Código de Processo Civil, arts. 890 a 945, Ed. Forense, 7ª ed., 

pg. 418) : “Suponha-se que o réu seja desalojado de um imóvel por 

força do mandado liminar, e que se trate de pessoa rústica, sem 

discernimento para poder distinguir entre uma ordem judicial 

provisória e  uma defini-tiva, e sem ser a tal respeito esclarecido pelo 

ato citatório : poderia simplesmente afastar-se, convencido de haver 

sido definitivamente alijado da posse por determinação do juiz, sem 

sequer suspeitar da possibilidade de contrapor defesa.   E disso se 

beneficiaria o autor que, talvez maliciosamente, haja feito expedir e 

cumprir o mandado liminar, sem nada providenciar quanto ao de 

citação.   Essas são razões pelas quais merece acolhida a tese de um 

velho julgado paranaense, ditado sob a vigência do antigo Código mas 

ainda válido, segundo o qual o mandado de reintegração ou 

manutenção perde sua eficácia quando o autor não promove a citação 

no prazo legal.  Talvez a melhor solução consista em reunir no mesmo 

mandado e em diligência única o cumprimento da liminar e a citação, 

como é da praxe de muitas Comarcas”. (grifo meu). 



 

 

   Esse risco - existente mesmo quando o réu tenha sido 

individuado - transforma-se em monstruosa iniquidade caso o réu não 

tenha sido individuado.   Depois de desalojado, onde e como o autor 

poderá promover a citação desse réu não-identificado, e, já agora, não 

localizável ? A pessoa desalojada de um imóvel em possessória 

multitudinária, sem ter sido identificada e citada, transforma-se num 

fantasma processual : aquele que foi executado na realidade, sem ter 

sido formalmente executado; que, mesmo para comparecer 

espontaneamente e dar-se por citado, precisará provar sua qualidade de 

réu (!!!). 

 

 

   É nula pois toda execução de liminar - tendo ou não 

havido justificação - sem a prévia ou ao menos simultânea citação, com 

individuação e identificação do réu. 

 

 

   É falacioso o argumento de que a dificuldade ou 

impossibilidade da citação, em tais casos, tornaria dispensável sua 

realização.   Não há como, a pretexto de não se frustrar o direito do autor 

à prestação jurisdicional, frustrar-se o direito do réu à defesa.   Só será 

impossível a citação pessoal, em tais casos, quando for impossível 

execu-ção forçada.   Pois quem é capaz de fazer o mais (tirar o valente 

de casa, e destruir-lhe a moradia) é capaz do menos (identificá-lo, e 

colher-lhe o jamegão).   Há que distinguir-se entre a desocupação 

pacífica - mesmo se operada com força policial - e desocupação 

violenta, com resistência e conflito que impeça a identificação.   Neste 

último caso, sofre o resistente a consequência dos seus atos.   Nos 

demais, há ônus do autor.   

 

 

 


