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APELAÇÃO  CÍVEL. OPOSIÇÃO  À  AÇÃO  DE
RESCISÃO  DE  CONTRATO.  INTIMAÇÃO  DO
AUTOR  PARA  REALIZAR  A  CORRETA
INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO LITISCONSORTE
NECESSÁRIO.  TRANSCURSO  DO  PRAZO.
INDEFERIMENTO  DA  INICIAL.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
INSURREIÇÃO  DO  AUTOR.  CITAÇÃO  DO
OPOSTO QUE DEVE SE REALIZAR NA PESSOA
DO ADVOGADO.  AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
NOS  AUTOS.  IMPRESCINDIBILIDADE  DO
ENDEREÇO  DO  RÉU.  INFORMAÇÃO  TRAZIDA
AOS AUTOS APÓS O PRAZO PARA EMENDAR À
INICIAL.  PRAZO  NÃO  PEREMPTÓRIO.
INFORMAÇÃO  CONSTANTE  NOS  AUTOS  NA
DATA DA SENTENÇA.  PRINCÍPIO DA PRIMAZIA
DO  JULGAMENTO  DE  MÉRITO  QUE  DEVE
PREVALECER. PROVIMENTO DO RECURSO.

- A despeito  da  parte  ter  trazido  aos autos  o
endereço  do  segundo  promovido  após  escoado  o
prazo  de  15  (quinze)  dias  (estipulado  pelo  artigo
319,  caput,  do  NCPC),  o  fato  é  que,  na  data  da
prolação da Sentença (03/08/2016), o Autor já havia
protocolado a petição com a informação essencial a
continuidade  do  feito  (petição  protocolada  em
29/07/2015). 

- O  novo  diploma  processual  civil  adotou,
expressamente, o princípio da primazia da resolução
do  mérito  como  norma  fundamental  do  processo
civil,  devendo  o  Juiz  empregar  meios  para  que  a
Sentença  terminativa  seja  situação  excepcional
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(conforme artigos 4º, 76, 139, IX, 282, § 2º, 1.029, §
3º, dentre outros do NCPC).

- Portanto,  não  sendo  peremptório  o  referido
prazo e devendo prevalecer o princípio da primazia
da resolução do mérito, o qual, reitero, orienta que o
julgador  na  função  jurisdicional,  deve  prezar  pela
decisão  meritória,  tê-la  por  escopo,  bem  como
realizar  todas  as  medidas  cabíveis  a  fim  de
preservá-la, deve ser modificada a Sentença, dando-
se continuidade ao feito. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER A APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 87.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Yslone Fernandes

Carvalho  de  Barros  contra  a  Sentença  proferida  pelo  Juiz  da  4ª  Vara  da

Comarca de Sousa-PB, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem

resolução do mérito, nos autos da Ação de Oposição ajuizada em face de José

Emídio Estrela Filho e Klinger Antônio da Silva. 

A Sentença de extinção do processo foi proferida após o Autor

não ter atendido, no prazo legal, a determinação de emenda à inicial, para a

indicação correta do endereço do segundo promovido. 

Inconformado, o Apelante alega que na Ação de Oposição a

citação se dá na pessoa dos procuradores dos opostos, conforme dispõe o

artigo 683, parágrafo único da Lei nº 13.105/15.

Sustenta,  ainda,  que  na  Ação  de  Rescisão  Contratual  nº

0003015-15.2015.815.0371,  na  qual  os  opostos  litigam,  o  Juiz  a  quo,  ao

receber  a  inicial,  não  atentou  para  a  falta  de  endereço  do  Réu,  o  Senhor

Klinger Antônio da Silva. 
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Continuando, afirma que requereu ao magistrado que oficiasse

ao TRE/PB, para juntar o comprovante de endereço do Senhor Klinger Antônio

da Silva para em seguida fazer  a citação do mesmo, haja vista  não haver

procurador deste habilitado nos autos.  

Todavia,  sustenta  que  devido  à  dificuldade  em  descobrir  o

endereço do Oposto, ultrapassou o prazo determinado pelo Juiz de primeiro

grau, tendo juntado aos autos apenas no dia 29/07/2016 o referido endereço.

Invocando o art. 319, §3º do CPC/2015, requer a reforma da

Sentença,  para  que  seja  determinado  o  retorno  dos  autos  a  fim  de  dar

continuidade ao feito. 

Sem Contrarrazões, conforme certidão de fl. 72. 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou

pelo desprovimento do Recurso (fls. 79/82). 

É o relatório. 

VOTO

 A Ação na qual foi proferida a Sentença de indeferimento da

inicial é de Oposição, cuja pretensão como se sabe é deduzida por terceiro que

deseja obter para si o direito ou a coisa disputada em juízo, figurando Autor e

Réu  da  Ação  Principal  como  litisconsortes  passivos  necessário  na  referida

Ação de Oposição. 

Tendo  em  vista  que  a  Ação  de  Oposição  é  distribuída  por

dependência  à  Ação  Principal,  de  forma  semelhante  ao  que  ocorre  com a

reconvenção,  os  opostos  serão  citados  na  pessoa  de  seus  respectivos

advogados, conforme dispõe o artigo 683, Parágrafo único, do NCPC: 

Art.  683.  O  opoente  deduzirá  o  pedido  em
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observação aos requisitos exigidos para propositura
da ação. 

Parágrafo  único.  Distribuída  a  oposição  por
dependência,  serão  os  opostos  citados,  na
pessoa  de  seus  respectivos  advogados  , para
contestar o pedido no prazo comum de 15 (quinze)
dias. 

Nesse caso, os advogados não precisam de poderes especiais

para receber citação, porque referidos poderes decorrem diretamente da lei. 

Todavia, no caso concreto, o oposto  Klinger Antônio da Silva

não possui advogado constituído nos autos principais (fl.  61),  resultando na

inaplicabilidade do artigo 683, parágrafo único do CPC no caso concreto, e,

consequentemente, a imprescindibilidade da indicação do seu endereço. 

Por  essa  razão,  no  despacho  de  fl.  36,  o  magistrado

determinou a emenda da petição inicial  para que o Opoente promovesse a

citação  pessoal  do  oposto  Klinger  Antônio  Albuquerque  da  Silva,  com  a

indicação correta de seu endereço. 

O despacho foi  publicado em 14/06/2016 (fl.  41) e a petição

informando o endereço do segundo promovido só foi protocolada na data de

29/07/2016 (fl. 45), quando já escoado o prazo para sanar o vício, o que, a

primeira  vista,  conduziria  a  conclusão  de  estar  correta  a  Sentença  de

indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. 

Ocorre  que  o  novo  diploma  processual  civil  adotou,

expressamente, o princípio da primazia da resolução do mérito como norma

fundamental  do processo civil,  devendo o Juiz  empregar  meios para que a

Sentença terminativa seja situação excepcional (conforme artigos 4º, 76, 139,

IX, 282, § 2º, 1.029, § 3º, dentre outros do NCPC). 

Assim, a despeito da parte ter trazido aos autos o endereço do

segundo promovido após escoado o prazo de 15 (quinze) dias (estipulado pelo

artigo 319, caput, do NCPC), o fato é que, na data da prolação da Sentença
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(03/08/2016),  o  Autor  já  havia  protocolado  a  petição  com  a  informação

essencial a continuidade do feito (petição protocolada em 29/07/2015). 

Logo,  se  na  data  da  prolação  da  Sentença,  o  vício  não

persistia,  tendo em vista  que a informação já  havia sido levada aos autos,

possibilitando, assim, a citação da parte contrária e a continuidade do feito com

vistas ao julgamento de mérito do processo, deve ser modificada a Sentença,

sobretudo  porque  o  prazo  do  art.  319  do  NCPC  não  é  peremptório,  mas

dilatório, o que possibilitaria, no caso concreto, sua dilação e o consequente

afastamento da preclusão. 

Com efeito,  embora  a  lei  processual  estabeleça  o  prazo  de

quinze dias para emendar ou completar a inicial, o Superior Tribunal de Justiça,

em sede de Recurso Repetitivo (RESP 1133689), firmou entendimento de que

esse prazo possui natureza dilatória, e não peremptória. A propósito: 

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  TEMPESTIVIDADE  DA
EMENDA À  INICIAL.  PRAZO  DILATÓRIO.  ACIDENTE
COM  AUTOMÓVEL  LOCADO.  ALEGADO
LITISCONSÓRCIO  PASSIVO  NECESSÁRIO  DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA ANTE A
FALTA DE  SINALIZAÇÃO.  MATÉRIA DECIDIDA PELA
CORTE  DE  ORIGEM  SOB  ENFOQUE
EMINENTEMENTE  CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ANÁLISE  NO  RECURSO
ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DO
LOCADOR E LOCATÁRIO PELOS DANOS CAUSADOS
POR ESTE A TERCEIRO.
1.  O prazo estabelecido pelo art.  284 do Código de
Processo  Civil,  referente  à  emenda  à  inicial,  é
dilatório,  não peremptório,  podendo ser  prorrogado
por determinação do juiz, o que ocorreu na espécie.
2.  O acórdão  recorrido  fundou-se  no  art.  37,  §  6º,  da
Constituição  da  República  para  afastar  a
responsabilidade da Prefeitura do Município de Brasiléia.
Portanto,  trata-se  de  fundamento  eminentemente
constitucional,  cuja  análise,  em  recurso  especial,
desborda da competência desta Corte.
3.  De  acordo  com  a  Súmula  492/STF:  "A  empresa
locadora de veículos responde, civil e solidariamente com
o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no
uso do carro locado".
4. Os fundamentos que deram ensejo ao verbete sumular
do Pretório Excelso foram: a) necessidade de diligência,
por  parte  do  locador,  destinando  parte  de  seu  lucro  à
cobertura de uma eventual  insolvência  do locatário  em
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caso de acidente; b) interesse, tanto do locador quanto
do  locatário,  na  utilização  do  veículo;  e,  c)  deve
preponderar  o  amparo  à  vítima,  evitando  que  essa  se
depare  com  situação  em  que  os  danos  não  sejam
reparados por falta de condições do locatário, ou por seu
desaparecimento após o sinistro.
5. Os mesmos fundamentos também se aplicam quando
o  locador  for  pessoa  física,  como  ocorre  na  presente
hipótese.
6.  Recurso  especial  parcialmente  conhecido  e,  na
extensão, não provido.
(REsp  906.035/AC,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  QUARTA TURMA,  julgado  em  12/04/2011,
DJe 04/05/2011)

RECURSO  ESPECIAL  REPETITIVO  (ART.  543-C  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - MEDIDA CAUTELAR
DE  PROTESTO  INTERRUPTIVO  DE  PRAZO
PRESCRICIONAL  -  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL  -  OMISSÃO  -  NÃO-OCORRÊNCIA  -
PRAZO  DO  ART.  284  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL  -  NATUREZA  JURÍDICA  -  DILATÓRIO  -
IRRELEVÂNCIA,  NA  ESPÉCIE  -  DETERMINAÇÕES
JUDICIAIS  DE  EMENDA  À  PETIÇÃO  INICIAL  -
DESCUMPRIMENTO  REITERADO  PELAS
RECORRENTES - DESÍDIA CONFIGURADA, IN CASU -
INDEFERIMENTO  DA  INICIAL  -  JUSTA  CAUSA  -
AFERIÇÃO - ENTENDIMENTO PAUTADO NA ANÁLISE
DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  -  REEXAME
NESTA VIA RECURSAL -  IMPOSSIBILIDADE -  ÓBICE
DO  ENUNCIADO  N.  7  DA SÚMULA/STJ  -  RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO, NO CASO CONCRETO.
I  -  Não há falar  em ofensa ao  art.  535 do  Código de
Processo  Civil,  porquanto  todas  as  questões
fundamentais  ao  deslinde  da  controvérsia  foram
apreciadas  naquilo  que  pareceu  relevante  à  Turma
julgadora a quo, sendo que não caracteriza omissão ou
falta  de  fundamentação  a  mera  decisão  contrária  ao
interesse da parte, tal como na hipótese dos autos;
II - Para fins do disposto no art. 543-C, o prazo do art.
284 do Código de Processo Civil não é peremptório,
mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado
por  convenção das  partes ou por  determinação do
juiz, nos termos do art. 181 do Código de Processo
Civil;
III  -  In  casu,  contudo,  independentemente  da  natureza
jurídica  do  prazo  prescrito  no  art.  284  do  Código  de
Processo  Civil,  tendo  em  conta  as  duas  anteriores
concessões  de  prazo  para  a  regularização  da  inicial,
ambas  não  atendidas,  e  a  ausência  de  justificativa
plausível para o pedido de nova dilação do prazo, restou
configurada  a  conduta  desidiosa  e  omissiva  das
recorrentes, estando correta a sentença de indeferimento
da inicial e de extinção do processo sem o julgamento do
mérito;
IV - A revisão do entendimento das instâncias ordinárias
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no sentido  da não configuração de justa causa para a
nova dilação do prazo (art. 183 do Código de Processo
Civil), implicaria o reexame do conjunto fático-probatório,
providência  inadmissível  na  presente  via  recursal,  em
face do óbice do Enunciado n. 7 da Súmula/STJ;
V - Recurso especial improvido, no caso concreto.
(REsp  1133689/PE,  Rel.  Ministro  MASSAMI  UYEDA,
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  28/03/2012,  DJe
18/05/2012)

O artigo 319, §§2º e 3º nessa direção, indicam não ser fatal o

prazo do artigo 321, caput, ao disporem que: 

Art. 319 (…)

§  2o A  petição  inicial  não  será  indeferida  se,  a
despeito da falta de informações a que se refere o
inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial  não será indeferida pelo não
atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se
a obtenção de tais informações tornar impossível ou
excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Portanto, não sendo peremptório o referido prazo e devendo

prevalecer  o  princípio  da  primazia  da  resolução  do  mérito,  o  qual,  reitero,

orienta  que  o  julgador  na  função  jurisdicional,  deve  prezar  pela  Decisão

meritória, tê-la por escopo, bem como realizar todas as medidas cabíveis a fim

de preservá-la, deve ser modificada a Sentença.

Ante  o  exposto,  PROVEJO  A  APELAÇÃO  CÍVEL, para

modificar a Sentença, a fim de que o promovido  Klinger Antônio Albuquerque

da Silva seja citado no endereço indicado à fl. 45, dando-se continuidade ao

feito. 

É o voto. 

“Deu-se  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do

relator. Unânime. Em desarmonia com o parecer ministerial”. 
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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