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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0003338-75.2013.815.0731

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Irenaldo Félix da Silva – Adv. José Macedo Dias (OAB-PB 
8.962). 

Apelado: Banco BV Financeira S/A. Sem advogado nos autos. 

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO
PROCESSUAL  CIVIL.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
INDEFERIMENTO  DA  INICIAL.  EMENDA  À
INICIAL.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DO
AUTOR. VIOLAÇÃO A DIREITO SUBJETIVO DA
PARTE.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  321  DO
CPC/2015.  ERROR  IN  PROCEDENDO.
NULIDADE  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO  DO
RECURSO. 

É direito subjetivo do autor ser intimado para
apresentar  emenda  à  petição  inicial  sempre
que  a  peça  inaugural  não  apresentar  os
requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC/2015 ou
quando apresentar defeitos ou irregularidades
que possam dificultar o julgamento do mérito.

Incorre em error in procedendo o magistrado
que não intima a parte autora para apresentar
emenda à inicial  e extingue o processo sem
resolução do mérito.
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em dar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (fls. 95/106) interposta por
Irenaldo Félix da Silva contra a sentença (fls. 92/93), proferida pelo
Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Cabedelo, nos autos da Ação
Revisional, movida pelo Apelante contra o Banco BV Financeira S/A.

O magistrado sentenciante extinguiu o processo, sem
resolução  do  mérito,  ao  indeferir  a  petição  inicial.  Segundo  a
fundamentação da sentença, não há nos autos o contrato de Alienação
Fiduciária firmado entre o Apelante e Apelado, estando ausente assim o
documento essencial para o deslinde da causa. 

Em  suas  razões  recursais  (fls.  95/106),  o  apelante
afirma que o magistrado a quo laborou em error in procedendo pugnando,
em suma, sobre as questões de mérito da causa que favorecem o seu
direito de revisão do contrato, segundo entende. 

Pede, ao final, o provimento do presente recurso. 

O Apelado é revel e não se pronunciou nos autos. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta  Procuradoria  de
Justiça  (fls.116/119)  opinou  no  sentido  do  provimento  do  recurso,
anulando-se a sentença, em razão de error in procedendo, reabrindo-se,
se for o caso, a instrução probatória.

É o relatório.
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V O T O

Analisando os autos, verifica-se que o Juiz de primeiro
grau  extinguiu  o  processo  sem  resolução  do  mérito,  em  virtude  da
ausência do contrato nos autos, entendendo ser documento essencial ao
deslinde da causa.  

O  apelante  assevera  a  ocorrência  de  um  error  in
procedendo. 

Neste ponto, tem razão o apelante.

Segundo o art. 321 do Código de Processo Civil/2015, o
juiz deve determinar a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sempre
que a petição inaugural não observar os requisitos dos artigos 319 e 320,
ou quando apresentar defeitos ou irregularidades que possam acarretar
dificuldade no julgamento do mérito. Vejamos a redação do dispositivo:

“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”.

Parágrafo  único.  Se  o  autor  não  cumprir  a
diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Referido procedimento não é novo, pois o antigo Código
de  Processo  Civil/1973  já  laborava  dessa  forma,  não  poderia  o  juiz
indeferir  a inicial,  prima facie,  sem oportunizar ao autor  a emenda da
inicial.

De igual forma, o novo código veio repetir tal norma e
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acrescentar a primazia do julgamento do mérito da causa.  

 Dessa  forma,  a  doutrina  majoritária  entende  que  é
direito  subjetivo  do  autor  a  oportunidade  para  emenda  da  inicial,
conforme  ensinamentos  de  Misael  Montenegro  Filho,  in  Código  de
Processo Civil Comentado e Interpretado:

“Direito subjetivo do autor à emenda da
inicial:  A  doutrina  e  a  jurisprudência
convergem  no  sentido  de  indicar  que  a
emenda  da  inicial  se  qualifica  como  direito
subjetivo do autor.  Assim, na hipótese de o
magistrado  indeferir  a  inicial  de  pronto,
quando o caso concreto permitia a eliminação
do  vício  que  acompanhou  a  inicial,  o
prejudicado pode (e deve) suscitar a nulidade
do pronunciamento, por infração ao princípio
do contraditório e da ampla defesa (inciso LV
do art. 5º da CF).”

A  jurisprudência  do  Colendo  Superior  Tribunal  de
Justiça  também entende que consiste  em direito  subjetivo  do  autor  a
oportunidade para  emenda da petição  inicial.  Colacionamos o  seguinte
julgado:

“PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO
DA EMPRESA RÉ. SENTENÇA, EXTINGUINDO O
PROCESSO  SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO,
POR  INÉPCIA  DA  INICIAL.  APELAÇÃO
PROVIDA,  DETERMINANDO  A  EMENDA  DA
INICIAL,  MESMO  QUE  APRESENTADA  A
CONTESTAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  DIREITO
SUBJETIVO  DO  AUTOR.  ART.  284  DO  CPC.
OBSERVÂNCIA  AOS  PRINCÍPIOS  DA
ECONOMIA,  EFETIVIDADE  E
INSTRUMENTALIDADE  DO  PROCESSO.
PRECEDENTES DO STJ.
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RECURSO  ESPECIAL  CONHECIDO,  MAS
IMPROVIDO.

1 -  Inviável a extinção do processo sem
julgamento  do  mérito  por  inépcia  da
exordial,  sem dar  oportunidade  à  parte
para  proceder  à  sua  emenda,  por  se
tratar de direito subjetivo do autor. Art.
284 do CPC.

2  -   Incompatível  com  a  interpretação
sistemática  e  teleológica  do  sistema
processual  civil  brasileiro  o  procedimento
adotado pelo MM.

Juiz  monocrático que,  sem realizar o exame
prévio da exordial quando da propositura da
ação,  deu  prosseguimento  ao  feito,  para
então,  após  a  contestação  da  recorrente,
decidir  pela  extinção  do  processo  sem
julgamento do mérito pela inépcia da petição
inicial.

3  -  Em  observância  aos  princípios  da
economia,  da  efetividade  e  da
instrumentalidade  do  processo,  esta  Corte
vem  admitindo  a  emenda  da  petição  inicial
considerada  inepta,  ainda  que  contestada  a
ação.

Precedentes:  REsp  239.561/RS,  Rel.  Min.
ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJ 15/05/2006;
REsp 837.449/MG, Rel. Min. DENISE ARRUDA,
DJ  de  31/08/2006;  REsp  480.614/RJ,  Rel.
Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 09/02/2004; REsp
101.013/CE,  DJ  de  18/08/2003;  e  REsp
390.815/SC, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE
BARROS, DJ de 29/04/2002.

4  -  Recurso  conhecido,  mas  improvido.”
(grifos  nossos)  (STJ,  REsp  674.215/RJ,  Rel.
Ministro  JORGE  SCARTEZZINI,  QUARTA
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TURMA,  julgado  em  19/10/2006,  DJ
20/11/2006, p. 314)

No mesmo sentido, em decisão bem recente: 

PROCESSUAL CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  FUNDAF.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DA
RELAÇÃO JURÍDICA A SER DESCONSTITUÍDA.
RECOLHIMENTO  DA  EXAÇÃO  OBJETO  DO
PEDIDO  DE  RESTITUIÇÃO.  DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL  À  PROPOSITURA  DA
AÇÃO.  DEFICIÊNCIA  RECONHECIDA  NO
TRIBUNAL.  ART.  284  DO  CPC/1973,
ATUAL  ART.  321  DO  CPC/2015.
APLICABILIDADE.  OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.  1.  Cuida-se,  na origem, de
Ação  de  Repetição  de  Indébito  de  valores
supostamente indevidos recolhidos a título de
contribuição para o FUNDAF.
2.  O  Tribunal  recorrido,  diferentemente  do
Juízo  de  piso,  entendeu  que  a  Ação  de
Repetição de Indébito tributário exige que a
inicial  seja  instruída  com  pelo  menos  um
comprovante  de  pagamento  da  exação
questionada,  de  forma  a  demonstrar  a
existência da relação jurídica que se pretende
desconstituir  e  que  é  objeto  do  pedido  de
restituição. Como a autora, ao ajuizar a ação,
não  teria  acostado  ao  feito  nenhum
documento  que  comprovasse  qualquer
recolhimento a título da exação que pretendia
repetir, carecia de "documentos indispensáveis
à propositura da ação"(fl. 381, e-STJ), sendo
inaplicável  à  espécie  a  emenda  à  inicial
prevista  no  art.  321  do  CPC/2015.  3.  A
jurisprudência do STJ, ao revés do sustentado
na decisão a quo, reclama obediência ao art.
284  do  CPC/1973,  atual  art.  321  do
CPC/2015,  mesmo  quando  o  vício  é
reconhecido  nas  instâncias  superiores,
inclusive  em  Recurso  Especial.  Precedentes:
AgRg  no  REsp  921.086/PR,  Rel.  Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
22/5/2007, DJ 14/6/2007; REsp 912.790/PR,
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Rel.  Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
julgado em 20/3/2007,  DJ 19/4/2007; AgRg
no  AgRg  no  REsp  628.463/RJ,  Rel.  Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
27/2/2007, DJ 29/3/2007; REsp 425.140/SC,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves, Quinta Turma,
julgado em 17/8/2006,  DJ  25/9/2006; REsp
114.092/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de
Barros,  Primeira  Turma,  julgado  em
19/2/1998, DJ 04/5/1998.
4. Reconhecida aplicabilidade do art. 283 do
CPC/1973  em  grau  de  apelação  ou  de
reexame  necessário,  caberia  ao  Tribunal
devolver  os autos  à  instância  de início  para
oportunizar à parte sanar o vício.
5. Ao não fazê-lo, violou o revogado art. 284
do CPC/1973, atual art. 321 do CPC/2015. 6.
Recurso  Especial  provido,  com  retorno  dos
autos à primeira instância para cumprimento
da  formalidade  prevista  no  art.  321  do
CPC/2015.
(REsp  1689995/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
05/10/2017, DJe 16/10/2017)

Portanto,  diante  do  error  in  procedendo  em  que
incorreu  a sentença  de primeira  instância,  não  resta  dúvida de que o
presente recurso deve ser provido.

Com estas razões, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO,
em harmonia  com o  parecer  do  Ministério  Público,  a  fim  de  anular  a
sentença  de  primeira  instância  para  que  seja  dada  oportunidade  ao
apelante emendar a inicial.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de

Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o Doutor João

Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor
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Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de fevereiro de 2018.

                    Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
           Relator
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