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O Ministério Público, por intermédio do Curador Judicial de Ausentes e Incapazes que esta
subscreve, vem, na defesa do litisdenunciado C, revel citado com hora certa (art. 9.º, II, do CPC
(LGL\1973\5)), apresentar a sua contestação relativamente à ação em epígrafe, fazendo-o nos
termos que se seguem.

Trata-se de ação revocatória falimentar, onde se pretende a declaração da ineficácia da alienação
dos direitos sobre a linha telefônica 279.8111 (atual 267.9006), que teria sido feita em período
imediatamente após a distribuição do pedido de falência, com o intuito de desviar os bens e lesar os
credores da massa. O objetivo da ação é fazer com que os direitos sobre a linha telefônica retornem
ao patrimônio da massa, a fim de que possa ser arrecadado para o pagamento do passivo.

Citado pessoalmente, o réu B apresentou tempestivamente a sua contestação (fls.), denunciando a
lide a D, C, E e F.

Citados os litisdenunciados, apresentaram contestação E (fls. 87/89), D (fls. 102/103), F (fls.
127/130). Como C foi citado com hora certa e se tornou revel, por ele intervirá esta Curadoria de
Ausentes.

1. PRELIMINARES

I - Inépcia da petição inicial

Foi juntada com a petição inicial apenas cópia da sentença que decretou a falência. Como o termo
legal foi fixado em 60 dias anteriores ao primeiro protesto, deveria o síndico ter juntado cópia do
primeiro instrumento de protesto, a fim de que o réu e os litisdenunciados pudessem se defender.

Este documento é absolutamente indispensável à propositura da ação, de sorte que, se não anexado
à peça exordial, torna-se precluso a faculdade de o síndico fazê-lo no curso da instrução. Vale, neste
passo, citar a lição de autorizado processualista, em comentário ao art. 283, do CPC (LGL\1973\5):
"O momento para a produção da prova documental, pelo autor, é o do ajuizamento da petição inicial
(art. 396). Se não produzido o documento nessa oportunidade, precluso estará o seu direito de
trazê-lo aos autos com fins probatórios. Somente quando se cuide de fazer prova de fato ocorrido
após os articulados, ou de contraprova à que foi produzida na circunstância apontada, é que se
admitirá a produção de documento, pelo autor, após a inicial." (José Joaquim Calmon de Passos,
Comentários ao Código de Processo Civil (LGL\1973\5), vol. III, 3.ª ed., Rio de Janeiro, 1979, n. 129,
pp. 226/227.)

Sem o documento, como saber se, realmente, a linha telefônica foi adquirida em fraude contra a
massa? A indispensabilidade do documento (art. 283, CPC (LGL\1973\5)) ressalta, portanto,
evidente.

II - Nulidade da citação com hora certa

Não foram observados os requisitos legais para a citação com hora certa do denunciado defendido
por esta Curadoria. Com efeito, a certidão de fls., conquanto o sr. oficial que a subscreveu tenha
fé-pública, não mencionou quais teriam sido as razões pelas quais suspeitou que o réu se ocultara
para evitar a citação.

A regra sobre citação no processo civil brasileiro é de que deva ser feita pessoalmente ao réu, na
conformidade do art. 226, do CPC (LGL\1973\5). Não sendo possível proceder-se à citação na
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