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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000468-47.2014.815.0141.
Origem : 2ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Alcivan Bezerra de Oliveira.
Advogado : José Weliton de Melo – OAB/PB Nº 9.021.
Apelados : Patos Online.com;

  São Bento Online.net.br
  Iparaiba.com.br

APELAÇÃO.  PROCESSUAL  CIVIL.
SENTENÇA  TERMINATIVA.
DETERMINAÇÃO  DE  EMENDA  À  INICIAL.
DESCUMPRIMENTO.  CORRETO
PROCEDIMENTO  ADOTADO  PELO  JUÍZO
SENTENCIANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO. 

- O acerto ou desacerto da sentença terminativa há de
ser analisado mediante a correta aplicabilidade do art.
284, parágrafo único, do Código de Processo Civil de
1973  (art.  321,  parágrafo  único,  do  novo  Diploma
Processual),  não  sendo  objeto  de  devolução  à
apreciação  pelo  Tribunal  de  Justiça  da  decisão
interlocutória que determinou a emenda à inicial, uma
vez que precluso o prazo de insurgência quanto ao
seu conteúdo.

- Revela-se correto o indeferimento da petição inicial
em decorrência do descumprimento da diligência de
emenda  anteriormente  determinada,  com  a
advertência  da  penalidade  de  prolação  de  sentença
terminativa.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  em  negar
provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, unânime.
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Trata-se de Apelação Cível interposta por Alcivan Bezerra de
Oliveira  contra a sentença (fls. 76/76v.) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da
Comarca de Catolé do Rocha que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer
c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada em face da “Patos Online.com”,
“São  Bento  Online.net.br”  e  “Iparaiba.com.br”, indeferiu  a  inicial,
apresentando o seguinte fundamento:

“À luz do inciso II, do art. 319, do Novo Código de
Processo  Civil,  a  petição  inicial  deverá  conter  os
nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de
união estável, a profissão, o número de inscrição no
cadastro  de  Pessoas  Físicas  ou  no  Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico,
o domicílio  e  a  residência  do autor  e  do réu.  Tal
exigência era trazida também pelo antigo CPC no
inciso II do art. 282. 
No  caso  em  apreço,  detectada  irregularidade  na
inicial  quanto  a  não  indicação  precisa  das
promovidas,  foi  determinada  que  ao  autor
emendasse  a  inicial.  Contudo,  tal  ordem  não
cumprida. 
Insta  salientar  que  o  requerente  sequer  requereu
qualquer  diligência  no  sentido  de  identificar  os
representantes legais das referidas empresas. 
Nesse sentido, descumprida a ordem de emenda da
peça  vestibular,  outro  caminho  não  resta  senão  o
indeferimento da petição inicial.”  

Em suas razões (fls. 78/83), o apelante defende o equívoco do
juízo a quo ao indeferir a inicial. Sustenta que foram declinados na exordial os
nomes  dos  “blogs”,  não  tendo  informado  os  proprietários  em  razão  de
desconhecê-los.  Alega,  ainda,  que,  apesar  de  não  ter  mencionado  os
responsáveis, a citação deveria ter sido realizada no endereço indicado ou por
edital. 

Com  tais  considerações,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  e
reforma da sentença, a fim de que seja determinada a devolução dos autos à
origem para regular processamento e julgamento.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 98/101).

É o relatório. 

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos  meios  de  impugnação  de  decisão  judicial,  conforme  Enunciado
Administrativo nº 3 do Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, preenchidos
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os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apelatório, passando à
sua análise.

Compulsando-se  atentamente  os  argumentos  existentes  no
encarte processual, vê-se que não há motivos para a reformulação do decisório
em questão, pois que manifestamente improcedentes as razões do apelante, de
acordo com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e desta Corte
de Justiça.

O caso dos autos não requer maiores delongas, porquanto traz
simples  questão processual  de desídia  da parte  autora  em cumprimento de
determinação judicial para emenda à inicial, nos termos do art. 321, parágrafo
único, do Novo Código de Processo Civil (art. 284 do CPC/1973), in verbis: 

“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),  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”. (grifo
nosso).

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.

Na  hipótese  vertente,  o  magistrado  sentenciante  agiu  com a
máxima prudência,  concedendo o prazo de 10 (dez)  dias  para a emenda à
inicial,  consoante se infere do despacho proferido às fls. 74. No entanto, o
autor não cumpriu a determinação judicial, razão pela qual a extinção do feito
sem julgamento de mérito é medida que se impõe.

O acerto ou desacerto da sentença há de ser analisado mediante
a correta aplicabilidade do dispositivo legal acima destacado, não sendo objeto
de  devolução  à  apreciação  deste  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  a  decisão
interlocutória,  proferida ainda  na vigência do Código de Processo Civil  de
1973, que determinou a emenda à inicial, uma vez que precluso o prazo de
insurgência quanto ao seu conteúdo.

A propósito, confira-se a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.  Apelação cível.   Despacho
de emenda da inicial, sob pena de indeferimento da
peça. Diligência não cumprida. Exordial indeferida.
Processo  extinto.  Insurgência.  Preclusão.
Entendimento  consolidado  do  TJPB  e  do  STJ.
Seguimento  negado.  -  Determinada  a  emenda  da
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petição inicial, sob pena de indeferimento da peça e
consequente extinção do processo,  não cumprida a
diligência,  bem  como  não  interposto  agravo  de
instrumento,  restará  preclusa  a  discussão  da
matéria.  -  Nos  termos  do  art.  557,  "caput",  do
Código  de  Processo  Civil,  o  relator  negará
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com
súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
respectivo Tribunal,  do Supremo Tribunal Federal,
ou  de  Tribunal  Superior.” (TJ-PB,  Relator:  DES
ABRAHAM  LINCOLN  DA  C  RAMOS,  Data  de
Julgamento: 22/09/2015, 2 CIVEL).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
APRESENTAÇÃO  DOS  FATOS  CONSTITUTIVOS
DO DIREITO – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL –
ART. 283 DO CPC – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA
–  EMENDA  À  INICIAL  FACULTADA  –
DETERMINAÇÃO  INOBSERVADA  –  PETIÇÃO
COLACIONANDO  MATÉRIA  JORNALÍSTICA  –
DECISÃO  IRRECORRIDA  –  PRECLUSÃO
TEMPORAL  CONFIGURADA  –  INICIAL
INDEFERIDA  –  SEGUIMENTO  NEGADO  –
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. A
ausência  de  interposição  de  recurso  cabível
impossibilita a rediscussão da matéria em posterior
etapa processual, se já operada a preclusão. O não
atendimento pelo autor, quanto à emenda da inicial,
para juntada de documento indispensável, no prazo
do art.  284  do  CPC,  implica  no  indeferimento  da
inicial  e  extinção  do  processo  sem  resolução  do
mérito  (art.  267,  I,  do  CPC).”  (TJ-PB,  Relator:
DESA  MARIA  DE  FATIMA  MORAES  B
CAVALCANTI, Data de Julgamento: 16/07/2015, 1
CIVEL). 

No mesmo sentido, confira-se o aresto do Superior Tribunal de
Justiça:

“AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA
E PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. EMENDA À
INICIAL.  POSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE
CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
DEFICIÊNCIA  MANTIDA.  PETIÇÃO  INICIAL
INDEFERIDA.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, I, DO CPC.
FALTA  DE  IMPUGNAÇÃO  DO  FUNDAMENTO
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DO ACÓRDÃO RECORRIDO.  SÚMULA 283/STF.
AGRAVO IMPROVIDO.”
(STJ, Agravo em Recurso Especial nº 726.761 – MG
2015/0138772-3,  Relator:  Ministro  Marco  Aurélio
Bellizze, Data de Publicação: 30/06/2015).

Nesse  diapasão,  não  tendo  o  demandante  cumprido  a
determinação de emenda da inicial, permanecendo inerte, inclusive, quanto à
apresentação do correspondente recurso cabível, correta se revela a sentença
terminativa fundamentada no art. 321, parágrafo único, do Novo Código de
Processo Civil  (art.  284,  parágrafo  único,  do  Código de Processo Civil  de
1973). 

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO à
apelação, mantendo na íntegra a sentença apelada.

É COMO VOTO. 

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao 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,06 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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