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GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0000396-94.2016.815.0301.
ORIGEM: 1ª Vara da Comarca de Pombal.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Consórcio Nacional Honda Ltda.
ADVOGADO: Ana Carolina Freire Tertuliano Dantas (OAB/PB nº 14.672).
APELADA: Tatiane de Oliveira.

EMENTA: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. EXIBIÇÃO DO DEMONSTRATIVO DO
DÉBITO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
APELAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA EMENDAR A
EXORDIAL,  SALVO  SE  CARACTERIZADA  CONDUTA  DESIDIOSA  DA
PARTE  AUTORA.  PRECEDENTE  DO  STJ.  MEMORIAL  DESCRITIVO  DA
DÍVIDA APRESENTADO TRÊS MESES APÓS O TRANSCURSO DO TERMO
FINAL  DO  PRAZO  CONCEDIDO.  DESÍDIA  CARACTERIZADA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. PROVIMENTO NEGADO.

1. 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.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o prazo
para Emendar a Inicial, embora possa ser prorrogado por determinação do Juiz ou por
convenção  das  partes,  não  poderá  ser  elastecido  quando  restar  caracterizada  a
conduta desidiosa da parte promovente.

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
APELAÇÃO N.º  0000396-94.2016.815.0301,  em que figuram como Apelante  o
Consórcio Nacional Honda Ltda e como Apelada Tatiane de Oliveira.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e  negar-lhe
provimento.

VOTO.

Consórcio  Nacional  Honda  Ltda.  interpôs  Apelação contra  Sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pombal, f. 22/22v, que extinguiu,
sem a  resolução  do mérito,  a  Ação de  Busca  e  Apreensão por  ele  ajuizada  em
desfavor  de  Tatiane de  Oliveira, ao fundamento  de  que  a  Promovente,  embora
intimada para emendar à inicial, não acostou o demonstrativo do débito gerado pela
Recorrida, documento essencial à propositura da Ação.

Em suas razões, f. 26/31, limitou-se a aduzir que a extinção da ação sem
resolução do mérito foi desproporcional, notadamente quando se observa a validade
do Contrato de Alienação Fiduciária objeto da lide.



Requereu, ao final, o provimento do Recurso para que seja declarada nula a
Sentença, retornando os autos ao Juízo de origem a fim de que retome o trâmite
regular.

Desnecessidade  de  intimação  da  Apelada  para  apresentar  Contrarrazões,
diante da inexistência da angularização processual.

Prescindível a intervenção da Procuradoria de Justiça, por não configurar
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

O  Apelante,  alegando  o  inadimplemento  do  Contrato  de  Alienação
Fiduciária firmado com a Recorrida, pleiteou a Busca e Apreensão da Motocicleta
HONDA/NXR160 BROS EDD.

Considerando que  a  Exordial  foi  instruída com demonstrativo do débito
ininteligível, f. 09, o Juízo determinou, com fulcro nos arts. 320 e 321 do CPC1, a
emenda à inicial para que fosse juntado comprovante válido da dívida, consignando
o prazo de 15 (quinze) dias úteis, f. 20, com início em 20 de maio de 2016, f. 21, e
final em 14 de junho de 2016.

No caso dos autos, o Apelante somente protocolizou novo demonstrativo de
débito por meio de Petição datada de 16 de setembro de 2016, f. 24/25, juntado aos
autos, inclusive, após a prolação da Sentença, em 21 de setembro de 2016.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o
prazo para Emendar a Inicial, embora possa ser prorrogado por determinação do Juiz
ou por convenção das partes, não poderá ser elastecido quando restar caracterizada a
conduta desidiosa da parte promovente2.

1 Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação..

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.

2 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. […]; 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



Considerando que entre  o termo final  do prazo para  a  emenda à  Inicial
(14/06/2016)  e  a  apresentação  do  demonstrativo  de  débito  (16/09/2016)
transcorreram mais de três meses sem que houvesse qualquer justificativa para tal
atraso,  resta  caracterizada  a  conduta  desidiosa  impeditiva  da  dilação  do  prazo,
impondo-se o indeferimento da Inicial nos termos do art. 321, Parágrafo Único do
CPC3, e, consequentemente, a extinção do feito sem a resolução do mérito.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 26 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho.  Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Promotor  de  Justiça
convocado Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

e omissiva das recorrentes, estando correta a sentença de indeferimento da inicial e de extinção do
processo sem o julgamento do mérito; […]. (REsp 1133689/PE, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/03/2012, DJe 18/05/2012)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA DA INICIAL EXTEMPORÂNEA.
DESÍDIA CONFIGURADA. 1. A despeito do entendimento desta Corte no sentido de que o prazo do
mencionado dispositivo não é peremptório, mas dilatório, a CEF somente atendeu à determinação do
juiz de 1ª instância após decorrido muito tempo do prazo de dez dias concedidos. 2. Configurada a
conduta  desidiosa  da  CEF,  ao  não  pleitear  a  ampliação  do  prazo,  nem  apresentar  motivos  que
justificassem a dilação. 3. Recurso especial não provido. (REsp 963.991/RS, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA DA INICIAL TARDIA. DESÍDIA
CONFIGURADA IN CASU. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Acórdão do
TRF da 4ª Região que, em sede de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou liminarmente os
embargos à execução, entendeu descabida a emenda à inicial ofertada a destempo. Recurso especial
que aponta divergência pretoriana na interpretação do art. 284 do CPC, sustentando que o prazo não é
peremptório. 2. Não desconheço o entendimento firmado pela Primeira Turma desta Corte, nos autos
do REsp n. 638.353/RS, de minha relatoria, no sentido de que o prazo do mencionado dispositivo não
é peremptório, mas dilatório, podendo, portanto, ser reduzido ou ampliado por convenção das partes
ou por determinação do juiz, conforme estabelece o art. 181 do CPC. 3. Entretanto, no caso concreto, a
CEF tardou por demais no atendimento à determinação do juízo, com a apresentação da emenda à
inicial  somente depois de decorridos quatro meses do fim do prazo de dez dias fixado pelo juiz,
afigurando-se,  desse  modo,  desidiosa  a  conduta  omissiva  da  empresa  pública.  4.  Além  disso,  a
empresa pública descurou-se de pleitear o aumento do prazo concedido pelo juiz singular,  com a
devida apresentação dos motivos que justificariam a sua ampliação. 5. Recurso especial não-provido.
(REsp 967.404/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2007,
DJ 12/12/2007, p. 410)

3 Art. 321. […]. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.


