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APELAÇÃO  CÍVEL.  INTERPELAÇÃO  JUDICIAL.
EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO POR CARÊNCIA DE
AÇÃO.  DEMANDA  PROPOSTA  COM  INTUITO  DE
OBTENÇÃO  DE  ORDEM  JUDICIAL.  IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE  LEGÍTIMO
INTERESSE.  FALTA  DE  REQUISITO  PRÓPRIO  DO
INSTITUTO  INTERPELATÓRIO.  INADEQUAÇÃO  DA VIA
ELEITA.  PRECEDENTES.  MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
DESPROVIMENTO DA SÚPLICA.

- “A interpelação judicial tem como único objetivo dar ciência
ao interpelado acerca do exercício de determinado direito.
Não  se  revela,  dessa  forma,  como  um  mecanismo  de
compelir  o  interpelado  ao  cumprimento  de  determinada
ordem,  ou  seja,  o  seu  pedido  deverá  possuir  apenas
contornos declaratórios, com fins meramente conservativos
de direitos, sem o condão de produzir efeitos jurídicos ou de
instaurar  litígio.”  (TJSC;  AC  2013.000135-6;  Jaraguá  do  Sul;  Segunda
Câmara de Direito Civil; Rel. Des. João Batista Góes Ulysséa; Julg. 22/05/2014;
DJSC 28/05/2014; Pág. 97).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Iraponil  Siqueira  de  Sousa,

contra a sentença de fls. 10/12, que extinguiu,  sem resolução de mérito, a Interpelação

Judicial proposta em face de Juka Martins.

Na decisão recorrida, o Juiz de primeiro grau concluiu que inexiste interesse

de agir que justifique o ajuizamento do processo em análise, não podendo o instituto da

interpelação ser utilizado com intuito de obrigar o demandado a fornecer provas acerca da

autoria de afirmações veiculadas em página de internet denominada de “Portal Mídia”.

Em suas razões, o recorrente sustenta ser alvo de “blogueiros de plantão”,

dentre os quais o demandado, que tentam macular a sua dignidade através das mídias

virtuais, estando preenchidas as condições da ação no momento da propositura de sua

postulação.

Com base no exposto, requer o provimento de sua irresignação.

Parte apelada não intimada para apresentar contrarrazões, por não ter sido

citada em razão da extinção prematura do feito ( fls. 21 e 22).

Manifestação  Ministerial  pelo  regular  prosseguimento  do  feito,  sem

adentramento no mérito (fls. 30/31).

É o relatório.

VOTO

Objetiva o apelante a interpelação do recorrido para que apresente provas

relativas as afirmações por ele formuladas em notícia veiculada no site “Portal Mídia”, em

13/01/2014, no seguinte endereço: “<http://www.portalmidia.net/prefeito-e-vice-parecem-

nao-falar-mais-a-mesma-lingua-em-piloezinhospb/>”. 
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Ao receber o feito, o Magistrado  a quo o extinguiu sem exame do mérito,

ante  a  inexistência  de  interesse de agir,  não podendo o  instituto  da  interpelação ser

utilizado com intuito de obrigar o demandado a fornecer elementos probatórios.

O decreto impugnado deve ser mantido.

Verifica-se, de início, que a interpelação judicial tem como único objetivo dar

ciência ao interpelado acerca do exercício de determinado direito.

O Código de Processo Civil disciplina:

Art.  867.  Todo  aquele  que  desejar  prevenir  responsabilidade,
prover a conservação e ressalva de seus direitos ou manifestar
qualquer intenção de modo formal, poderá fazer por escrito o seu
protesto, em petição dirigida ao juiz, e requerer que do mesmo se
intime a quem de direito.

Art. 869. O juiz indeferirá o pedido, quando o requerente não
houver  demonstrado  legítimo  interesse e  o  protesto,  dando
causa  a  dúvidas  e  incertezas,  possa  impedir  a  formação  de
contrato ou a realização de negócio lícito.

O instituto em estudo não se revela, dessa forma, como um mecanismo de

compelir o demandado ao cumprimento de determinada ordem, ou seja, o seu pedido

deverá possuir  apenas contornos declaratórios,  com fins meramente conservativos  de

direitos, sem o condão de produção de efeitos jurídicos ou instaurar litígio. 

Acerca do tema, colhe-se da lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de

Andrade Nery:

“A  interpelação  é  o  ato  pelo  qual  se  dá  a  conhecer  a
pretensão  de  exercer  direito.  Exterioriza-se  vontade  nesse
sentido e a eficácia da interpelação dependerá do ato ou da
omissão  do  interpelado (Pontes  de  Mirando.  Coments  CPC
[1973], t. XII², p. 233). Muitas vezes, a eficácia da cláusula penal
depende  de  interpelação.” (in Código  de  processo  civil  comentado  e
legislação extravagante, 14ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1412).
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Assim, tem-se que o pedido apresentado na exordial, visando a intimação do

recorrido para que simplesmente “prove” as afirmações veiculadas em página eletrônica,

não  se  coaduna  com  a  finalidade  da  interpelação,  mais  parecendo  a  pretensão  do

apelante numa tentativa de produção antecipada de provas como forma de prevenção de

responsabilidade, o que não se pode admitir. 

Desse modo, tem-se que o decreto vergastado mostra-se correto ao fulminar

o feito em questão, movido com intuito de ver emanada ordem judicial. Nesse sentido se

posicionam diversos Tribunais Pátrios, nos seguintes termos:

APELAÇÃO  CÍVEL.  INTERPELAÇÃO  JUDICIAL.
INDEFERIMENTO  DA  PEÇA  INICIAL. Ausência  de  interesse
legítimo  da  recorrente  no  feito.  Procedimento  instaurado  para
notificar a recorrida a fornecer informações acerca da abertura de
uma  conta  de  e-mail.  Impossibilidade.  Requerimento  que  não
pode ter  condão  de ordem judicial.  Inadequação  da  via  eleita.
Sentença mantida. Recurso desprovido.  A interpelação judicial
tem como único objetivo dar ciência ao interpelado acerca do
exercício de determinado direito. Não se revela, dessa forma,
como  um  mecanismo  de  compelir  o  interpelado  ao
cumprimento de determinada ordem, ou seja, o seu pedido
deverá  possuir  apenas  contornos  declaratórios,  com  fins
meramente  conservativos  de  direitos,  sem  o  condão  de
produzir  efeitos  jurídicos  ou  de  instaurar  litígio. (TJSC;  AC
2013.000135-6;  Jaraguá do Sul;  Segunda Câmara de Direito  Civil;  Rel.  Des.
João Batista Góes Ulysséa; Julg. 22/05/2014; DJSC 28/05/2014; Pág. 97).

PROCESSUAL CIVIL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA
DE  LEGÍTIMO  INTERESSE.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.
INCONFORMISMO. INTERESSE DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO
AFASTADA.  INTENÇÃO  DE  CONFERIR  À  NOTIFICAÇÃO
APARÊNCIA  DE  ORDEM  JUDICIAL.  INCABIMENTO.
SENTENÇA  MANTIDA.  PROVIMENTO  NEGADO.  A
interpelação  judicial  destina-se  àquele  que  pretenda
conservar direitos e prevenir responsabilidades e fora desse
âmbito  processual.  Intenção  de  conferir  à  comunicação
contornos de ordem judicial. Deve ser julgada extinta. (TJSC;
AC 2012.084031-5; Jaraguá do Sul; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des.
Antônio  do  Rêgo  Monteiro  Rocha;  Julg.  13/02/2013;  DJSC 20/02/2014;  Pág.
230).

APELAÇÃO  CÍVEL.  Interpelação  judicial.  Notícia  de
irregularidades  em  exames  médicos.  Apuração  dos  fatos.
Irrelevância da informação solicitada. Possibilidade de utilização
de procedimento administrativo. Ausência de legítimo interesse.
Indeferimento  do  pedido.  Art.  869  do  CPC.  Recurso  não
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provido. (TJPR; ApCiv 1092102-5;  Toledo; Quinta Câmara Cível; Rel. Des.
Nilson Mizuta; DJPR 30/01/2014; Pág. 209).

APELAÇÃO  CÍVEL.  INTERPELAÇÃO  JUDICIAL.
INDEFERIMENTO  DA  PETIÇÃO  INICIAL.  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE  DE  AGIR.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.
PRETENSÃO  DE  ENTREGA  DE  DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTENCIOSO. RECURSO
IMPROVIDO. A interpelação do art. 867 do CPC, tem por escopo
prevenir responsabilidades, prover a conservação e ressalva de
direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal. Patente
a inadequação da via eleita pela requerente, uma vez que a
interpelação não pode ser utilizada com intuito de obrigar o
interpelado  a  entregar  documentos,  dada  a  natureza
unilateral  e  não  contenciosa  do  procedimento. (TJMS;  APL
0029766-71.2012.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des.
Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 28/05/2013; Pág. 46).

APELAÇÃO CIVEL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE
DE  AJUIZAMENTO  DE  AÇÃO  PRÓPRIA.  Da  preliminar  de
nulidade  da  sentença  1.  Não  há  que  se falar  em nulidade  da
sentença  por  ausência  de  fundamentação,  quando  atendido  o
ordenamento  jurídico  vigente,  que  adotou  o  princípio  do  livre
convencimento motivado ou persuasão racional do Juiz, pelo qual
todas  as  decisões  judiciais  devem  ser  assentadas  em  razões
jurídicas,  cuja  invalidade  decorre  da  falta  destas,  consoante
estabelecem os artigos 93, inc.IX da Constituição Federal, e 458
do Código de Processo Civil,  o que inocorreu no presente feito.
Mérito do recurso em exame 2. O presente procedimento não é
o meio processual adequado para o exercício da pretensão
deduzida,  tendo em vista  que  a  parte  requerente  pretende
informações a respeito do acidente narrado na inicial, o que
não se coaduna com o rito disposto no art. 867 e seguintes
do CPC. 3.Não se cuida de um processo que admita resposta nos
próprios autos, instaurando-se um litígio, como pretende a parte
postulante, tendo em vista a vedação contida no art. 871 do CPC.
Negado provimento ao recurso. (TJRS - Apelação Cível n. 70038176640,
rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 30-3-2011)

Considerando o exposto, tem-se que o instituto em debate, na realidade, tem

por  objetivo  apenas  transmitir  ao  interpelado  a  manifestação  do  requerente,  não  se

admitindo a intenção de conferir  à  aludida  comunicação contornos de ordem judicial,

razão pela qual a presente via se mostra inadequada.

Isto  posto,  DESPROVEJO O APELO,  mantendo  a  sentença  de  primeiro

grau.
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É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/04 e J/11 (R)

Desembargador José Ricardo Porto
 6


	GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO
	APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000374-76.2014.815.0181

