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Classe : APELAÇÃO
N. Processo : 20150910046873APC

(0004628-14.2015.8.07.0009)
Apelante(s) : F U N D A C A O  D O S  E C O N O M I A R I O S

F E D E R A I S  -  F U N C E F
Apelado(s) : BRENA COIMBRA DOS SANTOS
Relator : Desembargador ALFEU MACHADO
Acórdão N. : 903970

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO

PARTICULAR. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DA

ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 585, II, CPC.

NÃO CONFIGURAÇÃO DE T ÍTULO EXECUTIVO

EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL.

VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO.

APLICAÇÃO DO ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA

MANTIDA.

1.Nos termos do artigo 586 do Código de Processo Civil, a

execução, para ser processada, pressupõe que seja instruída

com um título executivo. O título executivo, por sua vez, é o

documento, expressamente previsto em lei, que consagra uma

obrigação certa, líquida e exigível, permitindo ao credor a

instauração da execução.

2.O artigo 585, inciso II, do Código de Processo Civil prevê que,

para que o documento particular seja considerado título

executivo extrajudicial, faz-se necessária a assinatura do

devedor e de duas testemunhas instrumentárias.
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3.Embora a certificação digital comprove a autenticidade do

contrato, não substitui a exigência legal da assinatura de duas

testemunhas para fim de configuração do título executivo

extrajudicial.

4. O fato do Código Civil de 2002 não exigir a assinatura de

duas testemunhas no instrumento particular, exigência essa

prevista no Código Civil de 1916, diz respeito apenas à

validade do instrumento particular. Para fins de constituição do

título executivo fundado em instrumento particular, permanece

a exigência da assinatura de duas testemunhas (art. 585, inciso

II, CPC), mormente por força do próprio Código Civil que

estabelece, em seu artigo 2043, a continuidade da vigência das

disposições de natureza processual até que disciplinadas de

forma diversa.

5. No caso vertente, a cópia do contrato que instruiu a inicial

não satisfaz os requisitos para a formação de um título

executivo extrajudicial, uma vez que nela não consta a

assinatura das duas testemunhas, conforme exige o artigo 585,

inciso II do Código de Processo Civil.

6.Transcorrido o prazo legal sem que o vício apontado na peça

inicial fosse sanado, o caso se adapta ao art. 284 do Código de

Processo Civil, sendo a consequência lógica dessa inércia do

autor a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos

dos artigos 267, inciso I, c/c 295, inciso VI, do mesmo diploma

legal.

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 1ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ALFEU MACHADO - Relator,

ROMULO DE ARAUJO MENDES - 1º Vogal, TEÓFILO CAETANO - 2º Vogal, sob

a presidência do Senhor Desembargador ALFEU MACHADO,  em proferir a

seguinte decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo

com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 4 de Novembro de 2015.

Documento Assinado Eletronicamente

ALFEU MACHADO

Relator

Fls. _____

Apelação 20150910046873APC

Código de Verificação :2015ACOFSK9OWR0YYWPFGLPHEUQ

GABINETE DO DESEMBARGADOR ALFEU MACHADO 3



 Em suas razões recursais (fls. 82/99), a apelante sustenta, em

síntese, que o contrato juntado aos autos cuida-se de título executivo extrajudicial,

dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 586 do Código de

Processo Civil.

 Argumenta que o contrato foi assinado e autenticado por meio

virtual de maneira que desnecessária a aposição de assinatura de duas

testemunhas uma vez que a autenticidade da operação é dada pela autoridade

certificadora.

 Acrescenta que nos termos do artigo 221 do Código Civil de 2002,

não há obrigatoriedade da assinatura de duas testemunhas nos contratos, de forma

que não se pode admitir que a lei processual mantenha essa exigência tendo em

vista que editada anteriormente ao Código Civil.

 Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do

recurso para cassar a sentença resistida, determinando-se o retorno dos autos à

origem, para regular processamento.

 Preparo regular às fls. 97/98.

 Sem contrarrazões porquanto não triangularizada a relação jurídico-

processual, conforme certificado à fl. 101.

 É o relatório.

R E L A T Ó R I O

 Cuida-se de recurso de apelação interposto por FUNDAÇÃO DOS

ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF em face da r. sentença de fls. 79/80,

proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação

de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor da ora apelada, BRENA

COIMBRA DOS SANTOS, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem

resolução do mérito, com fundamento nos artigos 598 e 267, inciso I, ambos do

Código de Processo Civil, em razão de a parte autora não ter cumprido à

determinação de emenda à petição inicial, no que diz respeito a juntada de título

executivo extrajudicial ou conversão do feito, uma vez que a inicial não estava

instruída com título.
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Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF em face da r. sentença

de fls. 79/80, proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos

autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor da ora

apelada, BRENA COIMBRA DOS SANTOS, indeferiu a petição inicial e extinguiu o

processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 598 e 267, inciso I,

ambos do Código de Processo Civil, em razão de a parte autora não ter cumprido à

determinação de emenda à petição inicial, no que diz respeito a juntada de título

executivo extrajudicial ou conversão do feito, uma vez que a inicial não estava

instruída com título.

Em suas razões recursais (fls. 82/99), a apelante sustenta, em

síntese, que o contrato juntado aos autos cuida-se de título executivo extrajudicial,

dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 586 do Código de

Processo Civil.

Argumenta que o contrato foi assinado e autenticado por meio virtual

de maneira que desnecessária a aposição de assinatura de duas testemunhas uma

vez que a autenticidade da operação é dada pela autoridade certificadora.

Acrescenta que nos termos do artigo 221 do Código Civil de 2002,

não há obrigatoriedade da assinatura de duas testemunhas nos contratos, de forma

que não se pode admitir que a lei processual mantenha essa exigência tendo em

vista que editada anteriormente ao Código Civil.

Sem questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do

mérito.

Inicialmente cumpre pontuar quenos termos do artigo 586 do Código

de Processo Civil "A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em

título de obrigação certa, líquida e exigível."

O título executivo é o documento, expressamente previsto em lei,

que consagra uma obrigação certa, líquida e exigível, permitindo ao credor a

instauração da execução.

Sobre o tema, Antônio Cláudio da Costa Machado leciona que:

V O T O S

O Senhor Desembargador ALFEU MACHADO - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso,

eis que tempestivo, cabível, com preparo regular (fls. 97/98) e subscrito por

advogado regularmente constituído nos autos.
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"Toda execução há de ter por fundamento um título executivo

judicial ou extrajudicial. Um dos requisitos do título executivo

é a tipicidade ou seja, para que determinado instrumento

tenha eficácia executiva há de estar expressamente

previsto em lei. O documento particular a que a lei não

atribui força executiva somente autoriza o processo de

conhecimento."

 

Dessa forma, para ser processada, a execução pressupõe que seja

instruída com um título executivo, e este deve estar expressamente previsto em lei.

O artigo 585 do Código de Processo Civil prescreve o rol dos

diferentes tipos de títulos executivos extrajudiciais. O inciso II do referido artigo

estabelece que o documento particular assinado pelo devedor e por duas

testemunhas é título executivo extrajudicial, dispondo in verbis:

 

"Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:

...

II - a escritura pública ou outro documento público assinado

pelo devedor; o documento particular assinado pelo devedor e

por duas testemunhas; o instrumento de transação referendado

pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos

advogados dos transatores;"

 

Com efeito, o contrato de empréstimo juntado aos autos, tratando-se

documento particular, para que constitua um título executivo extrajudicial, deve estar

assinado por duas testemunhas.

A assinatura de duas testemunhas traduz exigência legal sem a qual

desveste-se de executividade o documento particular assinado pelo devedor.

Dessa forma, no caso vertente, a cópia do contrato de empréstimo

que instruiu a inicial, não satisfaz os requisitos para a formação de um título

executivo extrajudicial, uma vez que nela não consta a assinatura das duas
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testemunhas, conforme exige o artigo 585, inciso II do Código de Processo Civil,

acima transcrito.

Nesse sentido já me manifestei, conforme se verifica no julgado

abaixo colacionado:

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE

BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE

TÍTULO EXTRAJUDICIAL.  CONTRATO DE ABERTURA DE

CRÉDITO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS

TESTEMUNHAS. ART. 585, II, CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO

DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO

DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 586 do Código de Processo Civil, a

execução, para ser processada, pressupõe que seja instruída

com um título executivo. O título executivo, por sua vez, é o

documento, expressamente previsto em lei, que consagra uma

obrigação certa, líquida e exigível, permitindo ao credor a

instauração da execução.

2. O artigo 585, inciso II, do Código de Processo Civil prevê

que, para que o documento particular seja considerado

título executivo extrajudicial, faz-se necessária a

assinatura do devedor e de duas testemunhas.

3. No caso em tela, o contrato de abertura de crédito que

instruiu a petição inicial não satisfaz os requisitos exigidos para

formação de um título executivo extrajudicial, pois é documento

particular no qual não constam as assinaturas de duas

testemunhas instrumentárias, conforme exige o art. 585, inciso

II do CPC.

4. Inobstante o autor da ação de busca e apreensão derivada

de alienação fiduciária em garantia detenha a faculdade de

converter o pedido em ação de execução, essa conversão não

dispensa a apresentação de título executivo, sendo possível

apenas se o instrumento contratual estiver instruído com a

assinatura das testemunhas instrumentárias, ou, seja revestido

das formalidades próprias da cédula de crédito bancário.

5. Diante da ausência de título executivo hábil a embasar a
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execução, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(Acórdão n.842925, 20130110543319APC, Relator: ALFEU

MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, Data

de Julgamento: 21/01/2015, Publicado no DJE: 28/01/2015.

Pág.: 189)

 

 

No mesmo sentido é o entendimento desse Tribunal de Justiça:

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO.RESCISÃO DE CONTRATO.

CONFISSÃO DE DÍVIDA.  EXECUÇÃO DE TÍTULO

EXTRAJUDICIAL. REQUISITO.  ASSINATURA. DUAS

TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO

EXECUTIVO. 

1. O documento particular, para ter força de título

executivo extrajudicial, pressupõe a assinatura de duas

testemunhas, consoante disposto no art. 585, inciso II, do

CPC.

2. Liminar revogada. Agravo desprovido.

(Acórdão n.819144, 20140020167760AGI, Relator: GISLENE

PINHEIRO, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2014,

Publicado no DJE: 17/09/2014. Pág.: 203)

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE

CONCESSÃO DE USO DE JAZIGO. AUSÊNCIA DE

ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXIGIBILIDADE.

1. Nos termos do artigo 585, inciso II, do Código de

Processo Civil, deve ser considerado título executivo

extrajudicial, "o documento particular assinado pelo

devedor e por duas testemunhas".

2.O contrato particular sem a assinatura de 2 (duas)

testemunhas, não pode ser considerado título executivo

extrajudicial.
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3. Apelação conhecida e não provida.

(Acórdão n.815982, 20130111318007APC, Relator: NÍDIA

CORRÊA LIMA, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento:

27/08/2014, Publicado no DJE: 04/09/2014. Pág.: 106)

 

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO.

CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO DE JAZIGO.

INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RESPONSÁVEL E

ATENDENTE. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS.

1. Constitui título executivo extrajudicial o documento

particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

2. Aqueles que se identif icam como "responsável" e

"atendente" não podem ser considerados testemunhas do

ajuste, uma vez que, numa visão mais ampla, representaram o

credor, desnaturando o documento como título executivo

extrajudicial. Precedentes deste eg. TJDFT.

3. Recurso desprovido.

(Acórdão n.817331, 20130111607306APC, Relator: MARIO-

ZAM BELMIRO, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2ª Turma Cível,

Data de Julgamento: 03/09/2014, Publicado no DJE:

09/09/2014. Pág.: 88)

 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO

PARTICULAR DE CESSÃO DE USO DE JAZIGO.

IDENTIFICAÇÃO DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. 

1. Aassinatura de duas testemunhas em documento

particular constitui condição de validade do título

executivo, nos termos do artigo 585, II, do CPC. A lei,

contudo, não impõe a sua identificação. Se no documento

constam assinaturas de pessoas que não fazem parte da

relação jurídica, entende-se que o firmaram na qualidade de

testemunhas, ainda que assim não tenham sido designadas.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão n.803711, 20130111877649APC, Relator: GETÚLIO

DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: SILVA LEMOS, 3ª Turma

Cível, Data de Julgamento: 09/07/2014, Publicado no DJE:

21/07/2014. Pág.: 119)
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EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO

FEITO - REQUISITOS DO ARTIGO 585, II DO CPC -

ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - COMPROVAÇÃO

- IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE

PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA CASSADA. 

1) - A assinatura de 02(duas) testemunhas é condição de

validade de contrato que se pretende executar, nos termos

do artigo 585, II, do CPC.

2) - Inexiste previsão legal que exiga a identificação ou

qualificação das testemunhas em assinatura de documento

particular, tornando exigível o contrato que se pretende

executar.

2) - Recurso conhecido e provido.

(Acórdão n.807090, 20130111922726APC, Relator: LUCIANO

MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: SEBASTIÃO COELHO,

5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 23/07/2014, Publicado no

DJE: 30/07/2014. Pág.: 167)

 

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE

CESSÃO DE USO DE JAZIGO. IDENTIFICAÇÂO DE

TESTEMUNHAS.  DESNECESSIDADE.

1. Aassinatura de duas testemunhas em documento

particular constitui condição de validade do título

executivo, nos termos   do artigo 585, II, do CPC.   A lei,

contudo, não impõe a identificação das testemunhas. Se no

documento constam assinaturas de pessoas que não fazem

parte da relação jurídica, entende-se que o firmaram na

qualidade de testemunhas, ainda que assim não tenham sido

designadas.

2. Adeterminação de emenda da inicial para conversão do feito

executivo em monitório por se considerar que o contrato

particular sem identificação de testemunhas carece de força

executiva, revela excessivo formalismo. Essa circunstância só
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se torna relevante se o executado aponta a falsidade do

documento ou da declaração nele contida. Precedentes da

Casa e do STJ.

3. RECURSO PROVIDO. Decisão reformada.

(Acórdão n.720448, 20130020193440AGI, Relator: GETÚLIO

DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento:

02/10/2013, Publicado no DJE: 15/10/2013. Pág.: 98)

 

 

Note-se que a legislação vigente não excetua a exigência, para a

configuração do título executivo, da assinatura das testemunhas instrumentárias

quando a assinatura do devedor é lançada de forma autenticada, seja por tabelião

de notas seja por meio eletrônico, de forma que não há argumentos capazes de

afastar a constatação de que a apelante não possui título executivo.

Embora a certificação digital comprove a autenticidade do contrato,

não substitui a exigência legal da assinatura de duas testemunhas para fim de

configuração do título executivo extrajudicial.

Da mesma forma, o fato do Código Civil de 2002 não exigir a

assinatura de duas testemunhas no instrumento particular, exigência essa prevista

no Código Civil de 1916, diz respeito apenas à validade do instrumento particular.

Para fins de constituição do título executivo fundado em instrumento

particular, permanece a exigência da assinatura de duas testemunhas (art. 585,

inciso II, CPC), mormente por força do próprio Código Civil que estabelece, em seu

artigo 2043, abaixo transcrito, a continuidade da vigência das disposições de

natureza processual até que disciplinadas de forma diversa:

 

 

Art. 2.043. Até que por outra forma se disciplinem, continuam

em vigor as disposições de natureza processual, administrativa

ou penal, constantes de leis cujos preceitos de natureza civil

hajam sido incorporados a este Código.
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Sobre o tema, Cezar Peluso leciona que: "O CC/2002 não mais

exige a presença de duas testemunhas, como fazia o anterior, entretanto, o

CPC, paraemprestar força executiva ao instrumento, mantém a exigência (art.

2.043 do CC; art. 585, II, do CPC)" (in PELUSO, Cezar. Código Civil comentado:

doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002: contém o Código Civil de

1916. 7. ed. rev. atual. - Barueri, SP: Manole, 2013. p. 170.)

Nesse sentido também a jurisprudência desse Tribunal de Justiça,

consoante arestos abaixo colacionados:

 

A P E L A Ç Ã O  C Í V E L .  E X E C U Ç Ã O  D E  T Í T U L O

EXTRAJUDICIAL. CONTRATO VIRTUAL. CERTIFICAÇÃO

DIGITAL.  AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS

TESTEMUNHAS.  NÃO PROVIMENTO.

1.                Apesar de certificado digitalmente, o contrato

particular sem as assinaturas de duas testemunhas não

pode ser considerado título executivo extrajudicial por falta

de requisito essencial (CPC 585 II).

2.                O fato de o Código Civil não mais requerer a

assinatura de duas testemunhas para a validade do

instrumento particular, não implica que tenha revogado o

referido requisito para considerá-lo título executivo,

conforme previsto no Código de Processo Civil.

3.                Negou-se provimento ao apelo.

(Acórdão n.890384, 20150110189339APC, Relator: SÉRGIO

ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO  OLIVEIRA, 4ª Turma

Cível, Data de Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE:

24/09/2015. Pág.: 180)

 

 

PROCESSO CIVIL.  APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE

EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

CONTRATO COM ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE
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ASSINATURA DAS DUAS TESTEMUNHAS. RESSALVA

QUANTO À EFETIVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO SENTENÇA

MANTIDA. 

1. No ordenamento jurídico brasileiro os títulos executivos

são definidos por lei, em observância aos princípios da

legalidade e da taxatividade. Estão previstos no rol do art.

585 do CPC e em legislação esparsa.

2. Segundo dispõe o artigo 585, inciso II, do Código de

Processo Civil, o instrumento de contrato, regularmente

subscrito por duas testemunhas, consubstancia título

executivo extrajudicial.

3. No caso em apreço, verifica-se que o contrato

colacionado não ostenta a qualidade de título executivo

extrajudicial, pois não conta com a assinatura de duas

testemunhas e a certificação digital não supre o referido

requisito, além de haver no próprio documento ressalva de

que este comunicado não garante que sua solicitação de

empréstimo foi efetivada.

4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.

(Acórdão n.874836, 20140710338744APC, Relator: FÁTIMA

RAFAEL, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3ª Turma Cível, Data

de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 22/06/2015.

Pág.: 187)

 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO.

NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.

CONTRATO DE MÚTUO. CERTIFICAÇÃO DIGITAL.

AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS.

DESCARACTERIZAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO.  DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 585, II, do CPC atribui força de título executivo

extrajudicial ao "documento particular assinado pelo

devedor e por duas testemunhas".

2. Uma vez demonstrado que o contrato de mútuo, apesar

de estar certificado digitalmente, não possui a assinatura

de duas testemunhas (art. 585, II, do CPC), correta a

sentença que extingue o processo, por ausência de título e
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inadmissível o apelo, por se revelar manifestamente

inadmissível, com suporte no art. 557, caput, do CPC.

3. Precedente da Casa: "O documento particular assinado

digitalmente não tem o condão de afastar o requisito legal

de assinatura de duas testemunhas para que tenha eficácia

de título executivo extrajudicial. Recurso conhecido e

desprovido".  (20130610047673APC, Relator:  Ana

Cantarino, 6ª Turma Cível,  DJE: 08/04/2014).

4. Recurso improvido.

(Acórdão n.856479, 20140111600785APC, Relator: JOÃO

EGMONT, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 18/03/2015,

Publicado no DJE: 24/03/2015. Pág.: 132)

 

Assim, inexistindo título executivo extrajudicial nos autos, não há

como se processar a ação de execução ajuizada pela apelante. Ora, no bojo do

próprio instrumento juntado com a inicial consta a expressão "Dossiê para

Ajuizamento de Ação de Cobrança" (fl. 31), denotando a inadequação da via

processual eleita pelos patronos da recorrente.

Em relação à falta de emenda à petição inicial, há previsão no

Código de Processo Civil no sentido de que deve ser oportunizada à parte a

possibilidade de emendar a petição inicial, caso esteja em desacordo com as

exigências legais. No entanto, não sendo cumprida a diligência no prazo de 10 (dez)

dias, o juiz deve indeferir a petição inicial, conforme destacado a seguir:

 

"Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche

os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de

mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no

prazo de 10 (dez) dias.

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

indeferirá a petição inicial (g.n)".

 

Anote-se que, mesmo sendo apresentada uma petição inicial
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irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito em

consequência do indeferimento da petição inicial, oportunizar à parte a emenda da

peça de ingresso. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com

fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do art.

267, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, verificou-se que a emenda foi oportunizada (fl. 69),

admoestando-se que a falta importaria o indeferimento da inicial.

Nesse contexto, transcorrido o prazo sem que o mencionado defeito

fosse sanado, o caso se encaixa perfeitamente no parágrafo único do artigo 284 do

Código de Processo Civil.  

Nessa linha é possível destacar a jurisprudência desta egrégia

Corte. Confira-se:

 

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. ADITAMENTO. ASSINALAÇÃO

DE PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. CARACTERIZAÇÃO.

INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL.

PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.  

[...] 2. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e

assinado o decêndio legalmente previsto para seu

suprimento, a inércia da parte autora em não suprir as

lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção

processual preceituada para a hipótese, ensejando a

extinção do processo, sem resolução do mérito, com

estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam

a regular formação e desenvolvimento da relação

processual (CPC, art. 267, I).  

3. Acaracterização da inércia da parte quanto ao não

saneamento da inicial na forma assinalada prescinde da

prévia intimação pessoal, aperfeiçoando-se com a simples

veiculação da determinação judicial no órgão oficial, à

medida que o legislador processual não apregoara a

cientif icação pessoal como pressuposto para o

reconhecimento e afirmação da inaptidão técnica da peça

de ingresso, o que enseja a sujeição da hipótese à regra

geral que regula as intimações (CPC, art. 236). 
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4. Apelação conhecida e improvida. Unânime. 

(Acórdão n.675534, 20120910260083APC, Relator: TEÓFILO

CAETANO, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2013,

Publicado no DJE: 14/05/2013. Pág.: 286)(g.n)".

 

"APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA.

DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO

INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO

MÉRITO. 

1 - Nos termos do artigo 284, parágrafo único, do Código

de Processo Civil, a petição inicial será indeferida se não

cumpridas as diligências determinadas pelo magistrado,

extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito (art.

267, I, do mesmo diploma legal).   

2 - Recurso conhecido e não provido.  

(Acórdão n.699597, 20120111171840APC, Relator: FÁTIMA

RAFAEL, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2013,

Publicado no DJE: 09/08/2013. Pág.: 142)(g.n)".

 

"PROCESSO CIVIL .  EXECUÇÃO.  CONTRATO DE

ARRENDAMENTO MERCANTIL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO

EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO

ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

SENTENÇA MANTIDA.

[...] 3. Não atendida a determinação de emenda da petição

inicial para adequar o procedimento, uma vez que o

documento juntado não é  título executivo, a extinção do

feito, por inépcia da petição inicial, é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e não provido. Unânime. 

(Acórdão n.612809, 20110610245678APC, Relator: OTÁVIO

AUGUSTO, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/08/2012,

Publicado no DJE: 13/09/2012. Pág.: 128)(g.n)".

 

No mesmo sentido, cito precedente da jurisprudência do Colendo

Superior Tribunal de Justiça, conforme segue:
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"PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO

INICIAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO

JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 284,

DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO

MÉRITO.

1. Oportunizado à parte prazo para a emenda da inicial, sua

inércia acarretará o indeferimento da petição inicial e a

consequente extinção do processo sem julgamento do

mérito.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1176832/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe

15/04/2013)(g.n)."

 

Em suma, é possível concluir que, estando defeituosa a peça inicial,

é dever do juiz oportunizar à parte a devida correção, por meio de emenda à petição

inicial, no prazo legal. Não sendo sanado o vício, a aplicação do parágrafo único do

art. 284 do CPC é medida que se impõe, devendo o feito ser extinto sem resolução

do mérito.

Irretocável, pois, a r. sentença.

Diante do exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao

recurso, mantendo íntegra a r. sentença resistida.

É como voto.

 

 

 

O Senhor Desembargador ROMULO DE ARAUJO MENDES - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador TEÓFILO CAETANO - Vogal

Com o relator.
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 D E C I S Ã O

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME
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