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APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA, DE
PROCESSOS  CUMULADA  COM  CANCELAMENTO  DE
REGISTRO  PÚBLICO.  EXTINÇÃO  POR  INÉPCIA.  AUSÊNCIA
DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA. APLICAÇÃO DO TEOR
DO  ARTIGO  321,  DO  CPC.  POSSIBILIDADE,  MESMO  APÓS
APRESENTADA  A  CONTESTAÇÃO.  NULIDADE  DA
SENTENÇA.  DECRETAÇÃO DE  OFÍCIO.  RETORNO  DOS
AUTOS  À  ORIGEM.   NULIDADE  DECLARADA  DE  OFÍCIO.
RECURSO  E  PRELIMINAR  DE  CONTESTAÇÃO
PREJUDICADOS.

“Nas hipóteses em que a petição inicial não contém os requisitos
exigidos  nos  artigos  319  e  320  do  Novo  CPC,  compete  ao
magistrado, nos termos do art. 321, caput, do Novo CPC, intimar a
parte autora para emendá-la, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de  indeferimento.  Somente  depois  de  dar  oportunidade  à  parte
autora  de  sanar  as  irregularidades  existentes  na  petição  inicial,
emendando-a  ou  completando-a,  é  que  pode  o  juiz  indeferi-la
(parágrafo único do art. 321 do Novo CPC), sob pena de prematura
extinção  do  feito”.  (TJ-AM  -  APL:  02409564020108040001  AM
0240956-40.2010.8.04.0001, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior,
Data de Julgamento:  16/05/2016,  Primeira Câmara Cível,  Data de
Publicação: 17/05/2016). No caso, não tendo o magistrado oferecido
tal  oportunidade  aos  autores  antes  de  extinguir  a  demanda,  a
nulidade do feito é medida que se impõe.  É direito subjetivo do
autor o de emendar a inicial contendo pedido não especificado, nos
termos do art. 321 do CPC.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.



ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, declarar, de ofício, a nulidade do processo,
julgando-se prejudicado o recurso, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 377.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem
resolução do mérito, a ação de compra e venda, anulação de processo e cancelamento de
registro proposta por José Arimatéia Oliveira e Maria Gorete Campos Marques de Oliveira
em desfavor de Maria Eudes Bezerra.

Na  sentença,  a  magistrada  registrou  que  a  narração  dos  fatos
descritos na inicial é confusa, não decorrendo logicamente a conclusão do pedido autoral,
configurando a hipótese de inépcia da inicial, razão da extinção sem resolução do mérito
da demanda.

Inconformada,  recorrem os  promoventes  aduzindo que a  extinção
deveria ser precedida de intimação para emendar a inicial. Ao final, pede o provimento do
recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. 

Em sede de contrarrazões, a promovida ventila preliminar de coisa
julgada e, no mérito, o desprovimento do recurso.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso para anular
a sentença.

É o relatório.

VOTO

O exame dos autos revela que o feito padece de nulidade insanável
nesta instância, reclamando a declaração de nulidade do processo. Registre-se,todavia, que
o recorrente não impugna as razões da decisão – inépcia da inicial, mas apenas a ausência
de  prévia  oportunidade  para  emendar  a  inicial,  daí  porque  não  serão  tecidas
considerações sobre aquele primeiro aspecto.

O compulsar dos autos revela que embora a demanda tenha chegado
atá  a  instrução  processual,  somente  por  ocasião  da  sentença  verificou-se  a  inépcia  da
inicial,  extinguindo a magistrada o feito desde logo, sem dar aos autores/recorrentes a
oportunidade de que trata o art. 321, do CPC. 

Neste  particular,  note-se  que  em  se  tratando  de  petição  inicial
deficiente  (art. 319, o CPC1), caberia ao Magistrado, antes mesmo de proceder à citação da
parte ré, determinar que aquela fosse emendada, a fim de que fossem sanados os vícios
apontados na sentença, o que, como se depreende da análise dos autos, não foi feito.
1 Art. 319. A petição inicial indicará: […]; IV - o pedido com as suas especificações;



A propósito, assim preconiza o art. 321 do Código de Ritos:

“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.”

Desse  modo,  não  pode  o  sentenciante  deixar  de  oportunizar  tal
correção, devendo ser destacado que a nossa melhor doutrina entende que “a emenda da
petição inicial é direito subjetivo do autor.”  (CPC Comentado - Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery – 11ª edição – Revista dos Tribunais – 2010 – p. 578).

A ausência  da  emenda  à  inicial  para  a  retificação  apontada  pelo
magistrado é matéria de ordem pública.  Assim, a sua falta ocasiona o reconhecimento de
ofício  da nulidade da sentença,  pois  incorrerá  em supressão de instância  a  apreciação
destes pelo Tribunal ad quem, sem a devida manifestação da instância primeva2.

Ademais, relevante esclarecer que o fato do vício somente ter sido
reconhecido após a instrução do feito não impede a declaração da nulidade da sentença e
dos atos processuais posteriores à citação, salvo aqueles que puderem ser mantidos sem
prejuízo às partes. Corroborando tal entendimento, colaciono o esclarecedor precedente:  

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATO
DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.  CONTRA-RAZÕES.  AUSÊNCIA  DE
QUESTIONAMENTO  DA  SENTENÇA.  PETIÇÃO  INICIAL.
REDAÇÃO  DEFICIENTE.  PEDIDO  GENÉRICO.  INÉPCIA  DA
INICIAL.  EXEGESE  DOS  ARTS.  282  E  283  C.C.  295  DO  CPC.
EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. OPORTUNIZAÇÃO APÓS A
CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 284 DO
CPC.  DEVER  DO  MAGISTRADO.  PRINCÍPIO  DA

2 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO -
INDEFERIMENTO  PETIÇÃO  INICIAL -  INÉPCIA -  SEM  PRÉVIA OPORTUNIDADE  DE  EMENDA -  IMPOSSIBILIDADE  -
OFENSA  AO  DISPOSTO  NO  ART  ,  321,  §  ÚNICO  DO  NCPC  -  NULIDADE  -  RECONHECIDA  -  NECESSIDADE  DE
OPORTUNIZAR  A ADEQUAÇÃO  DA INICIAL  -  SENTENÇA ANULADA DE  OFÍCIO  -  BAIXA DOS  AUTOS  RECURSO
PREJUDICADO (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1602961-9 - Guaraniaçu - Rel.: José Augusto Gomes Aniceto - Unânime - - J. 02.02.2017)

RECURSO  DE  APELAÇÃO  -  AÇÃO  ORDINÁRIA  -  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  -
INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA - VIOLAÇÃO AO ART. 321 DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - SENTENÇA NULA. -  Nas
hipóteses em que a petição inicial não contém os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 do Novo CPC, compete ao magistrado,
nos termos do art. 321, caput, do Novo CPC, intimar a parte autora para emendá-la, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento.  Somente  depois  de dar  oportunidade à  parte  autora  de sanar  as  irregularidades  existentes  na  petição  inicial,
emendando-a ou completando-a, é que pode o juiz indeferi-la (parágrafo único do art. 321 do Novo CPC), sob pena de prematura
extinção do feito. (TJ-AM - APL: 02409564020108040001 AM 0240956-40.2010.8.04.0001, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior,
Data de Julgamento: 16/05/2016, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2016)



ESTABILIDADE  DA  DEMANDA.  DOUTRINA  E
JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. Recurso de apelação
provido. 1. Pedido genérico. Para que o pedido não seja genérico é
preciso que o autor indique na inicial o período em que solicita a
prestação  de  contas,  assim como,  anexe  à  inicial  os  documentos
necessários, a teor do disposto nos arts. 282 e 283 do CPC, sob pena
de ser o pedido inepto. 2. Inépcia da petição inicial. Se a petição é
inepta,  deve  ser  determinada  à  parte  autora  que  a  emende,
oportunizando-lhe suprir a falha, nos termos do art. 284 do CPC.
Anote-se ainda, que é possível a determinação de emenda da inicial
em  qualquer  fase  processual,  pois  não  pode  a  parte  autora  ser
prejudicada, ante a omissão do juízo singular, com a ausência de
concessão da possibilidade de retificar a peça defeituosa por ela
apresentada. 3. Emenda da inicial após a contestação. "1. A questão
controvertida, de natureza processual, consiste em saber se o juiz
pode determinar, com base no art. 284 do CPC, a emenda da petição
inicial  depois  de  apresentada  a  contestação,  para  sanar  inépcia
relacionada  ao  pedido.  2.  Ao  receber  a  exordial,  o  juiz  deve,
incontinenti,  examinar seus requisitos legais.  Se necessário, deve
discriminar o (s) vício (s) e determinar, desde logo, a regularização
no prazo de dez dias.  Só na hipótese de o autor não sanar a (s)
irregularidade (s) apontada (s) proceder-se-á à extinção do processo
sem  solução  do  mérito  (CPC,  art.  284  e  parágrafo  único).  3.  A
contestação do réu não obsta a possibilidade de emenda, porque a
correção  da  inépcia  relativa  ao  bem  da  vida  não  implica,
necessariamente, a mudança do pedido ou da causa de pedir. 4. O
réu será intimado para se pronunciar sobre a emenda, assegurando-
se,  dessa  forma,  o  contraditório  e  a  ampla  defesa.  Não  haverá
prejuízo ou nulidade (CPC, art. 244). Eventual inovação do pedido
ou da causa de pedir sofrerá o controle jurisdicional. Preservar-se-á,
com isso, a estabilidade da demanda. 5. Na hipótese, a inépcia do
pedido  (falta  de  precisa  indicação  dos  períodos  e  respectivos
índices de correção monetária) pode ser sanada, aproveitando-se os
atos processuais já praticados (REsp 239.561/RS, 4ª Turma, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, DJU de 15.5.2006), notadamente porque o
juiz  da  causa  não  indicou  nem  determinou,  no  despacho
preliminar,  a  correção  desse  vício.  6.  A  extinção  prematura  do
processo de conhecimento sem o julgamento do mérito não obstará
o  ajuizamento  de  nova  ação,  porque  a  lide  não  foi  solucionada
(CPC, art. 268). 7. Recurso especial desprovido.”3

Por outro lado, impossível o julgamento do mérito da demanda como
deseja o recorrente, já que o vício ainda não foi sanado, dependendo da sua correção todo

3 TJPR - AC 6302912 PR 0630291-2 – Rel. Jurandyr Souza Junior – Julgamento: 14/04/2010



o caminhar dos autos.

Por fim, relevante anotar que, em razão da oportunidade de emenda
à inicial, impossível debruçar-se sobre a preliminar de coisa julgada, na medida em que a
inépcia da inicial, em face de não decorrer lógica entre a narrativa e os pedidos, certamente
torna prejudicado qualquer exame da matéria.

Diante das considerações acima tecidas, declaro, ex officio, a nulidade
do processo, a partir do despacho inicial, determinando o retorno dos autos ao primeiro
grau, para que seja oportunizada a emenda à inicial. Por fim, julgo prejudicado o apelo e a
preliminar ventilada nas contrarrazões. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade,  declarar,  de  ofício,  a  nulidade  do
processo, julgando-se prejudicado o recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Exmo.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,
Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de março de 2018.

João Pessoa, 26 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
                      Relator


