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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001326-61.2013.815.2001
Origem : Vara de Efeitos Especiais da Capital
Relator : Dr. Marcos Coelho de Salles (Juiz convocado para substituir a 

  Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes)
Apelante : Jubert Pereira Soares
Advogado : Walmir Onofre Honório
Apelado : Justiça Pública

APELAÇÃO  CÍVEL.  RETIFICAÇÃO  DE  REGISTRO  DE 
ÓBITO.  CITAÇÃO  POR  EDITAL.  REALIZAÇÃO  DE 
AUDIÊNCIA.  OITIVA  DE  TESTEMUNHAS. 
INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. CONFIGURAÇÃO DA 
PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ERROR IN PROCEDENDO 
CARACTERIZADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

Determinada a citação e realizada audiência de instrução, a 
petição inicial reputa-se recebida, não sendo mais situação de 
indeferimento,  por  se  tratar  de  matéria  submetida  à 
preclusão pro judicato.

Como houve o indeferimento da exordial após o ato citatório 
e  a  realização  da  audiência  de  instrução,  ocorreu  a 
configuração  do  error  in  procedendo,  e,  destarte,  a 
materialização da nulidade da sentença hostilizada.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia  Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em anular a sentença.
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R E L A T Ó R I O

Juber Pereira Soares ajuizou ação de retificação de atestado 
de óbito em face de Maria Rosa que, apesar de constar nas certidões de óbito do 
seu pai e da esposa, não é filha destes, razão pela qual pugna pela procedência do 
pedido para retificar as certidões de óbito, fazendo mencionar que aquele deixou 
filho enquanto esta não deixou descendente.

Citada  por  edital,  f.  28/34,  a  demandada  não  apresenta 
resposta, conforme certidão inserta às f. 34.

Intimado  o  autor  para  apresentar  a  cópia  da  certidão  de 
nascimento da promovida, f. 36, aquele informa ao Juízo que está impedido de 
cumprir o despacho, por não ter conhecimento do local onde esta se encontra, f.  
37/38.

Após a  oitiva de  duas  testemunhas em audiência,  f.  50,  e 
intimado o autor para se manifestar acerca do Parecer do Ministério Público, que 
opinou no sentido de que fosse declinada da competência para uma das varas de 
família, o Juízo a quo prolatou o comando judicial que transcrevo:

Isso  posto,  decreto  por  sentença,  a  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM 
JULGAMENTO  DO  MÉRITO,  em  razão  de  ausentes  os  pressupostos 
necessários  a continuidade da ação,  com fulcro no art.  267,  I  e  IV,  do 
C.P.C., deferindo desde já, eventual pedido de extração da documentação 
inserido no presente feito.

E a ementa foi exarada com o seguinte conteúdo:

RETIFICAÇÃO  DE  REGISTRO  PÚBLICO  –  REGISTRO  DE  ÓBITO  – 
RETIFICAÇÃO  NA  FILIAÇÃO  –  PETIÇÃO  INICIAL  –  AUSÊNCIA 
REQUSITO ART. 282, VI DO CPC – PRAZO PARA EMENDA À INICIAL 
CONCEDIDO – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO 
DA INICIAL COM BASE NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 284 DO 
CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONFORME 267, IV 
DO CPC.

-  O  art.  282  do  CPC  enumera  os  requisitos  indispensáveis  a  serem 
atendidos  pela  petição  inicial.  Não  sendo  preenchidos,  deve  o  juiz 
determinar que o autor emende a inicial no prazo de 10 (dez) dias, sob 
pena de indeferimento. Ante o descumprimento nos termos do art. 284 
CPC.

Insurge-se o autor contra a sentença,  sustentando que não 
apresentou  o  documento  exigido  pelo  Órgão  judicial,  ao  argumento  de  que 
desconhece o local onde se encontra a apelada há mais de 30 anos.
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Aduz que a sentença está nula, sob alegação de que, além de 
ter  cumprido  a  diligência,  houve  desconsideração  da  citação  por  edital,  que  é 
válido, por desconhecer o paradeiro da recorrida, pugnando pelo provimento do 
apelo para declarar a nulidade do processo, a fim de que este retorne ao juízo de 
origem para apreciar o mérito da demanda.

O ministério público opina pelo provimento do apelo, por 
entender configurado o  error in procedendo consubstanciado pela impossibilidade 
de extinção do processo pela ausência de emenda à exordial  após a citação,  f. 
75/78.

É o relatório.

V O T O

Exmo. Dr. Marcos Coelho de Salles – Juiz Convocado

O argumento central veiculado nas razões recursais para que 
este  órgão  judicial  recursal  declare  a  nulidade  no  processo,  determinando  o 
retorno dos autos a primeira instância, a fim de que seja solucionado o mérito da 
demanda, foi o indeferimento da petição inicial por ausência de apresentação do 
documento indispensável para instruí-la.

O  apelante  também  pontifica  nas  razões  recursais  que  a 
conclusão alcançada pelo Juízo a quo está incongruente com a técnica estabelecida 
na sistemática  processual,  uma vez que houve indeferimento  da exordial  após 
longo trâmite do processo, inclusive se reportando ao ato citatório.

 
O  Órgão  judicial  monocrático,  após  a  citação  da 

demanda/apelada, f. 32, e a realização de audiência de instrução com a oitiva de 
duas testemunhas, f. 50, indeferiu a petição inicial, calcando seu entendimento nas 
hipóteses legais delineadas nos incisos I e IV, do art. 267, ambos do Código de 
Processo Civil, e motivou o  decisum na omissão do autor/apelante consistente na 
inocorrência da emenda da exordial.

O  entendimento  prevalente  na  dogmática  jurídica  é  no 
sentido de que, antes do recebimento da petição inicial, o órgão judicial poderá 
indeferi-la,  consoante o art.  295 c/c o art.  296, do CPC,  podendo determinar a 
emenda, caso o vício possa ser suprido.

Outro não é o entendimento do doutrinador Fredie Didier 
Júnior, que transcrevo:
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O indeferimento da petição inicial somente ocorre no início do processo: 
só há indeferimento liminar antes da ouvida do réu. Após a citação, o juiz 
não mais poderá indeferir a inicial, de resto já admitida, devendo, se vier 
acolher alguma alegação do réu,  extinguir  o feito por outro motivo. A 
inépcia,  por exemplo, pode ser reconhecida a qualquer tempo, mesmo 
após a contestação, mas não implicará indeferimento da petição, e, sim, 
extinção do processo sem análise do mérito (art. 267, IV, CPC).1

A atecnia  delineada  pelo  apelante  nas  razões  recursais  se 
amolda  aos  aspectos  do  error  in  procedendo,  tendo  em vista  que  o  Juízo  a  quo 
somente poderia indeferir a petição inicial logo após a sua apreciação preliminar e 
antes do seu recebimento.

Não  poderia  o  órgão  judicial,  após  a  angularização  da 
relação  processual  pela  citação,  praticar  ato  de  indeferimento  da  exordial  por 
materialização da preclusão pro judicato.

Nesse sentido colaciono julgados deste Órgão judicial:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FORÇADA. CITAÇÃO REALIZADA. 
PENHORA E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. PROSSEGUIMENTO DO 
PLEITO CONSTRITIVO APÓS O ABATIMENTO DA QUANTIA FRUTO 
DA ARREMATAÇÃO.  DECISÃO  DE  INDEFERIMENTO  DA INICIAL 
APÓS A PRÁTICA DE TODOS ESSES ATOS PROCESSUAIS CALCADA 
NA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. CONFIGURAÇÃO DA 
PRECLUSÃO  PRO  JUDICATO.  ERROR  IN  PROCEDENDO 
CARACTERIZADO.  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.  Determinada  a 
citação  do  executado  e  realizada  a  arrematação  do  bem  imóvel 
penhorado, a petição inicial reputa-se recebida, não sendo mais situação 
de indeferimento,  por se tratar  de  matéria  submetida à  preclusão pro 
judicato. Como houve o indeferimento da exordial após o ato citatório, 
inclusive depois da realização da arrematação do bem imóvel penhorado, 
ocorreu  a  configuração  do  error  in  procedendo,  e,  destarte,  a 
materialização  da  nulidade  da  sentença  hostilizada.  (TJPB;  AC 
200.2009.017255-8001;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Relª  Desª 
Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 30/08/2013; Pág. 10)

O Juízo monocrático prolatou decisão judicial, indeferindo a 
exordial,  quando  a  situação  que  poderia  se  configurar  era  a  de  extinção  do 
processo com resolução de mérito, caracterizando o error in procedendo.

A  materialização  do  error  in  procedendo,  que  é  vício  no 
exercício da atividade jurisdicional, autoriza o órgão recursal anular a sentença 
questionada.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  não  diverge  desse 
entendimento:

1 DIDIER JR. Curso de Direito Processual Civil. 7ª ed. Salvador: Edições Podivm, 2007, v. 1, p. 376-377. 
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RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  CUMULADA  COM 
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  SENTENÇA  DECLARADA  NULA  EM 
DECORRÊNCIA  DE  ERROR  IN  PROCEDENDO.  RETORNO  DOS 
AUTOS  AO  PRIMEIRO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO.  JULGAMENTO, 
DESDE  LOGO,  PELO  TRIBUNAL.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  O  error  in 
procedendo  ocorre  quando  há  vício  na  atividade  judicante  e 
desrespeito às regras processuais, devendo o julgado ser anulado a fim 
de que outro seja proferido na instância de origem. 2. É nula a sentença 
que não fundamenta o indeferimento de pedidos da inicial e deixa de 
manifestar-se acerca de perícia incontroversa presente nos autos. 3. Para 
que o tribunal possa julgar desde logo o mérito da causa na apelação, é 
necessário  que  a  sentença  não  apresente  vício  que  lhe  comprometa  a 
validade. Havendo o vício, o órgão superior deverá anular a sentença e 
restituir os autos à instância inferior para que ali outra seja proferida. 4. 
Recurso  especial  desprovido.  (REsp  1236732/PR,  Rel.  Ministro  JOÃO 
OTÁVIO DE  NORONHA,  QUARTA TURMA,  julgado  em 16/06/2011, 
DJe 24/06/2011)

Outrossim,  vale  ressaltar  que  este  órgão  judicial  está 
anulando  tão  somente  a  sentença,  mantendo  incólume  os  atos  processuais 
praticados antes desta, notadamente a citação e os atos instrutórios.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO APELO, 
para  anular  a  sentença  de  f.  57/58,  e,  por  consequência,  determino o  retorno 
destes  autos  a  instância  originária,  a  fim  de  que  o  processo  prossiga  até 
ulteriores termos

É como voto. 

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 09 
de dezembro de 2014, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio 
da Cruz, dele participando, além deste Relator, o eminente  Dr. Ricardo Vital de 
Almeida (Juiz convocado para substituir o Exmo. Desembargador Saulo Henrique 
de  Sá  e  Benevides).  Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Dorie  Veloso  Gouveia, 
Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 12 de dezembro de 2014
  

             Dr. Marcos Coelho de Salles
            Juiz convocado/ Relator
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