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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0068211-23.2014.815.2001.
ORIGEM: 7ª Vara Cível da Comarca desta Capital.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Ana Cristina de Oliveira.
DEFENSOR: Dirceu Abimael de Souza Lima.
APELADA: Ana Cristina Fidélis Alves.

EMENTA:  AÇÃO  DE  BUSCA  E  APREENSÃO.  NATUREZA  CAUTELAR.
AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO  DA  LIDE  PRINCIPAL.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO
INICIAL  QUE,  ALÉM  DE  NÃO  INDICAR  A  AÇÃO  PRINCIPAL  A  SER
PROPOSTA, NÃO VEM ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS A
SUA  PROPOSITURA.  VÍCIOS  SANÁVEIS.  EMENDA  À  INICIAL.
NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

Em cautelares preparatórias, a ausência de indicação da lide principal a ser proposta e
de documentos essenciais ao seu ajuizamento não podem ensejar o indeferimento, de
plano, da petição inicial, pois, em se tratando de vícios sanáveis, é obrigação do juiz
conceder à parte autora oportunidade para emendá-la nos termos do art. 284, do CPC
de 1973, cujo correspondente no CPC de 2015 é o art. 321.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º  0068211-23.2014.815.2001, em que figuram como Apelante Ana Cristina
de Oliveira e como Apelada Ana Cristina Fidélis Alves.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba, à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-lhe provimento.

VOTO.

Ana Cristina de Oliveira interpôs Apelação contra a Sentença proferida pelo
Juízo  da  7ª  Vara  Cível  da  Comarca  desta  Capital,  f.  10/11,  que  extinguiu  sem
resolução do mérito a Ação de Busca e Apreensão por ela ajuizada em face de Ana
Cristina Fidélis Alves, ao fundamento de que a Autora não indicou na exordial o
nome da Ação principal que pretende ajuizar, considerando que a Demanda trata de
Ação Cautelar de natureza preparatória.

Em suas  razões,  f.  15/18,  alegou que restou  especificado na Inicial  que  a
apropriação  indevida  pela  Promovida  dos  bens  e  documentos  de  seu  falecido
companheiro,  José  Carlos  Fidélis  Alves,  impediu  a  abertura  de  inventário  e  a
pretensão de pagamento de seguros e pensões.

Assevera  que  não  foi  possibilitada  a  emenda  à  inicial,  motivo  pelo  qual
requereu o provimento do Apelo para que seja anulada a Sentença, permitindo-lhe
emendar a inicial.



Desnecessidade  de  intimação  do  Apelado,  ante  a  inocorrência  da
angularização processual.

 
A Procuradoria de Justiça, f. 24/27, opinou pelo provimento do Apelo, por

entender ser imprescindível a emenda à inicial.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

Segundo a jurisprudência dos Tribunais pátrios1, a falta de indicação da Ação
principal a ser ajuizada em sede de procedimento cautelar ocasiona a necessidade de
emenda à inicial prevista no art. 284, do CPC de 19732, vigente à época da prolação
da Sentença e da interposição do Recurso, cujo correspondente do CPC de 2015 é o
art. 3213.

No caso dos autos, o Juízo não determinou a emenda à inicial, motivo pelo
qual deve ser anulada a Sentença, a fim de que seja oportunizada tal diligência e,
acaso cumprida, seja retomado o seu trâmite regular.

1 APELAÇÃO CÍVEL -  MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - EXCLUSÃO DO NOME DOS
ÓRGÃOS DE INADIMPLÊNCIA - PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INDICA A LIDE PRINCIPAL
A SER PROPOSTA - VÍCIO SANÁVEL - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL
- NECESSIDADE. A ausência de indicação da lide a ser proposta em cautelares preparatórias não
pode ensejar o indeferimento, de plano da petição inicial, pois, em se tratando de vício sanável, é
obrigação do juiz conceder à parte autora oportunidade para emendá-la, no prazo de 10 (dez) dias,
conforme  dispõe  o  art.  284,  do  CPC,  aplicável  aos  procedimentos  cautelares.  (TJMG  -  AC
10707150255321001 - Relator(a): Luciano Pinto - Julgamento: 10/03/2016 - Órgão Julgador: Câmaras
Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL - Publicação: 18/03/2016)

Medida  Cautelar  de  exibição  de  documentos.  Pretensão  de  identificação  dos  autores  de  ofensas
perpetradas por meio eletrônico (e-mails). Sentença declarando extinto o processo na forma do art.
267 , IV do CPC , ante a falta de indicação da ação principal.  Inconformismo do autor.  […]. No
mérito, torna-se necessária expressa referência ao processo considerado principal, a qual a cautelar
pleiteada intenta resguardar. No entanto, na hipótese dos autos, não houve a determinação e emenda à
petição inicial, especificamente sobre o famigerado requisito previsto no artigo 801 , inciso III , do
Código de Processo Civil . Por conseguinte, impõe-se a desconstituição da sentença para determinar o
prosseguimento do feito, ante a constatação de nulidade, procedendo-se a intimação do requerente, por
seu  representante  legal,  para  emendar  a  petição  inicial,  no  prazo  estipulado  em lei,  sob  pena  de
extinção  do  feito.  Anote-se  que  deve  constar,  expressamente,  na  intimação  a  penalidade  pelo
descumprimento da determinação no prazo ventilado na legislação processual. NEGO SEGUIMENTO
AO AGRAVO RETIDO DO 1º RÉU E DOU PROVIMENTO AO APELO AUTORAL, na forma do
Artigo 557 , do CPC para anular a sentença vergastada, a fim de que o autor seja intimado para
emendar  a  inicial,  nos  termos  do  artigo  284  do  Código  de  Processo  Civil  ,  com  o  regular
prosseguimento  do  feito  em  seus  ulteriores  termos.  (TJRJ  -  APL  01028943720098190001  RJ
0102894-37.2009.8.19.0001  -  Relator(a):  DES.  CONCEICAO  APARECIDA  MOUSNIER
TEIXEIRA  DE  GUIMARAES  PENA  -  Julgamento:  04/12/2012  -  Órgão  Julgador:  VIGÉSIMA
CAMARA CIVEL - Publicação: 20/02/2013)

2 Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e
283,  ou  que  apresenta  defeitos  e  irregularidades  capazes  de  dificultar  o  julgamento  de  mérito,
determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias.

3 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou
que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que
o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser
corrigido ou completado.



É importante consignar que, neste caso específico, a emenda à inicial pode
não se restringir  unicamente à indicação da Ação principal que virá ser proposta,
podendo  também  ser  determinada,  se  assim  o  Juízo  entender,  a  juntada  da
documentação indispensável à propositura da Demanda, que atestem, por exemplo, a
convivência familiar do  de cujus  com a Promovente e a sua condição de herdeira,
porquanto, aparentemente, inexistem provas nesse sentido.

Posto isso, voto pelo provimento da Apelação para, anulando a Sentença,
determinar o retorno dos autos ao Juízo, para que determine a emenda à inicial,
e,  após,  acaso  cumprida  a  diligência  e  atendidas  as  condições  da  Ação,  dê
prosseguimento ao trâmite regular do feito.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


