
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025609-41.2012.815.0011.
Origem : 1ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Banco Santander Brasil S/A.
Advogado : Josias Gomes dos Santos Neto -  OAB/PB 5.980.
Apelado : Município de Campina Grande.

APELAÇÃO.  PROCESSUAL  CIVIL.
SENTENÇA  TERMINATIVA.
INDEFERIMENTO  DE  GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.  DETERMINAÇÃO  DE
PAGAMENTO  DE  CUSTAS.  EQUÍVOCO  DO
MAGISTRADO.  CUSTAS  JÁ  PAGAS  E
COMPROVADAS  NA  PROPOSITURA  DA
DEMANDA.  INTIMAÇÃO  DO  PATRONO.
ERRO DE GRAFIA. NULIDADE. MANIFESTO
PREJUÍZO  DA  PARTE.  PROVIMENTO  DO
APELO. 

-  Constatado o  equívoco do Magistrado  a quo  que
indeferiu pleito de gratuidade judiciária não requerido
pela  parte  autora e  determinou  o recolhimento  de
custas,  quando  o  respectivo  comprovante  já  se
encontrava nos  autos,  e,  ainda,  diante  da intimação
eivada de nulidade da parte autora, é de se reformar a
decisão  de  base  que  indeferiu  a  petição  inicial,
determinando o retorno dos autos para que o mesmo
retome seu regular processamento.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, dar provimento ao
apelo, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta  pelo Banco Santander
Brasil  S/A contra  a  sentença proferida  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  da  Fazenda
Pública  da  Comarca  de  Campina  Grande  que,  nos  autos  dos “Embargos  
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à  Execução  Fiscal” ajuizada  em  face  do  Município  de  Campina  Grande,
indeferiu a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, porquanto
determinado  recolhimento  de  custas,  o autor  não  cumpriu  a  determinação
judicial.

Retroagindo  ao  petitório  inicial,  a  demanda  foi  proposta
visando  declarar  a  nulidade  da  certidão  da  dívida  ativa  nº  0135/2012.  O
magistrado de base proferiu despacho indeferindo o pleito de justiça gratuita e
determinando o recolhimento das custas judiciais, nos seguintes termos:

“Pelo exposto,  e  nos termos da Lei  de Assistência
Judiciária,  INDEFIRO  O  PEDIDO  DE
GRATUIDADE.
Intime-se a autora para recolher  as custas judiciais,
taxa judiciária e diligências de oficial de justiça, se
houver,  no  prazo  de  30  dias,  sob  pena  de
cancelamento da distribuição (CPC art. 257).”

Certidão às fls. 48, constando ausência de pronunciamento pela
parte autora.

Sentenciou  o  magistrado,  julgando  extinto  o  processo,  sem
apreciação do mérito, nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO, com arrimo nos arts. 6º e
16  da  Lei  Estadual  nº  5.672/92,  INDEFIRO  A
PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, com base no
art.  485,  INCISO I,  do  Novo  Código  de  Processo
Civil,  JULGO  EXTINTO  O  PROCESSO,  sem
julgamento do mérito.”

Irresignado,  o  Banco  Santander  Brasil  interpôs  apelação,
arguindo equívoco do magistrado de base, porquanto não ter requerido justiça
gratuita, tendo desde a inicial juntado comprovante de recolhimento de custas.
Aduz, ainda, que não tomou ciência do despacho do juiz a quo que determinou
sua intimação para recolhimento de custas, tendo a nota de foro sido expedida
com erro na grafia no nome do patrono.

Pugna, pois, seja o recurso provido, reformando a sentença que
indeferiu a petição inicial.

Sem contrarrazões  (fls.81v).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação meritória
(fls. 85/89)

É o relatório. 

VOTO.
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Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo, passando à apreciação de seus argumentos.

Compulsando-se  atentamente  os  argumentos  existentes  no
encarte processual, vê-se que merece reforma a decisão de base.

É entendimento  assente  nos  Tribunais  Pátrios  que  o  juiz
condutor do processo, ao observar alguma falha na peça de ajuizamento da
demanda, deve oportunizar ao autor a emenda à inicial, configurando a inércia
do promovente uma causa extintiva do feito pelo indeferimento da exordial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

“PROCESSO CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  FALTA  DE
PRESSUPOSTO  DE  CONSTITUIÇÃO  E
DESENVOLVIMENTO  VÁLIDO.  INÉPCIA  DA
INICIAL.  NECESSIDADE  DE  INDICAÇÃO  DOS
ELEMENTOS  MÍNIMOS  PARA  A
IDENTIFICAÇÃO,  INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
DA  CAUSA.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
DECISÃO  EMBASADA  EM  FUNDAMENTO
SUFICIENTE  PARA  A  SOLUÇÃO  DA
CONTROVÉRSIA.  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO.
VIOLAÇÃO  DO  ART.  535,  II,  DO  CPC
DESCARACTERIZADA.
1.  O  descumprimento,  pela  parte  autora,  de
determinação  judicial  para  a  emenda  da  inicial
impõe o indeferimento da petição, com a extinção do
processo sem a resolução do mérito. Inteligência da
regra do art. 284, parágrafo único, do CPC.
2.  O  julgador  não  está  obrigado  a  se  manifestar
sobre cada uma das alegações das partes, tampouco
a  enfrentar  todas  as  teses  expendidas  em  suas
manifestações,  respondendo,  um  a  um,  os
argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está
suficientemente fundamentada.
3. Ausentes quaisquer vícios da decisão embargada,
descaracteriza- se a alegada violação do art. 535, II,
do CPC.
4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.”
(AgRg  no  REsp  1181273/PB,  Rel.  Ministro
ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA
TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 29/05/2014) –
(grifo nosso).

Entrementes, na hipótese vertente  verifica-se patente equívoco
do Magistrado de base: foi proferido despacho às fls. 40, indeferindo pleito de
gratuidade judiciária e determinando recolhimento de custas pela parte autora,
Contudo, em momento algum o banco promovente apresentou pleito de justiça
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gratuita,  tendo,  inclusive,  desde  a  propositura  da  ação,  apresentado
comprovante de pagamento de custas.

Ademais,  não bastasse referido  lapso, o despacho intimatório
do Banco réu  para recolher as custas sob pena de indeferimento da inicial,
encontra-se viciado, porquanto constar nome do patrono com erro de grafia,
não prestando-se, assim, ao seu fim. Trata-se, pois, de “error in procedente” e
de vício insanável, dado ao evidente prejuízo causado à parte.

Neste sentido, julgado desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESTRANHO À LIDE.
IRREGULARIDADE.  RECONHECIMENTO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 236, §1.º E 247 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RETORNO DOS
ATUOS À COMARCA DE ORIGEM PARA SANAR
O VÍCIO. - Art. 236. (...) §1.º. É indispensável, sob
pena  de  nulidade,  que  da  publicação  constem  os
nomes  das partes  e  de  seus  advogados,  suficientes
para sua  identificação.  Art.  247.  As citações  e  as
intimações  serão  nulas,  quando  feitas  sem
observância das prescrições legais. Deve-se anular
os atos processuais a partir da publicação ocorrida
em nome de advogado estranho aos autos, sobretudo
por  impossibilitar  a  parte  de  demonstrar  os  fatos
constitutivos  de  seu  direito.  "A  nulidade  da
intimação decorre do descumprimento da exigência
imposta pela Lei de que constem, nas publicações, os
nomes das partes e dos causídicos (CPC, art. 236, §
1º)."  (1232250  SC  2011/0015887-7,  Relator:
Ministro  SIDNEI  BENETI,  Data  de  Julgamento:
24/05/2011,  T3.  TERCEIRA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 03/06/2011)” 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00009187220148150631,  -  Não  possui  -,  Relator  DES JOSE
RICARDO PORTO , j. em 15-09-2015) 

Por último, é de se destacar que tendo a decisão sido proferida
na  vigência  do  novo  Código,  deveria  o  magistrado  antes  de  extinguir  o
processo, determinar a intimação do autor, evitando o elemento  surpresa de
sua decisão,  principalmente  diante do longo período de tempo transcorrido
entre seu último despacho até a decisão final. 

É que  o art. 10 Novo Código de Processo Civil  consagrou o
dever de consulta e da proibição de decisão surpresa, estabelecendo que o juiz
não pode decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não houve manifestação das partes, mesmo que se trate de
matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 
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Assim,  observa-se  uma  série  de  desacertos  que  levaram  a
indevida extinção do processo sem julgamento do mérito,  merecendo, pois,
reforma a decisão de base. 

Por tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO à apelação,
tornando sem efeito a sentença que indeferiu a petição inicial, determinando o
retorno  dos  autos  ao  juízo  de  origem  para  que  retome  seu  regular
processamento.

É COMO VOTO. 

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
relator, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa.
Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira, o Exmo.Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões  da  Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 01 de agosto
de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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