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                                        Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001763-39.2011.815.0331
ORIGEM: 5ª Vara Mista da Comarca de Santa Rita
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Maria José da Silva
ADVOGADO: Marcos Antônio Inácio da Silva
APELADO: Município de Santa Rita
ADVOGADO: Antônio Adriano Duarte Bezerra

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE E VERBAS SALARIAIS. PROPOSITURA INICIAL
NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA. REMESSA DOS
AUTOS  À  JUSTIÇA  COMUM.  DETERMINAÇÃO DE  EMENDA  À
EXORDIAL.  EXTINÇÃO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  POR
AUSÊNCIA  DO  VALOR  DA  CAUSA  E  REQUERIMENTO  DE
CITAÇÃO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. POSSIBILIDADE
DE APROVEITAMENTO DA INICIAL AJUIZADA NA JUSTIÇA DO
LABORAL. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA,
CELERIDADE  PROCESSUAL  E  INSTRUMENTALIDADE  DAS
FORMAS. NULIDADE CONHECIDA EX OFFICIO. RETORNO DOS
AUTOS AO JUÍZO A QUO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

- A reclamação trabalhista intentada na Justiça do Trabalho e
remetida  à  Justiça  Comum,  por  incompetência  da  Justiça
Obreira, pode ter seu procedimento adaptado ao procedimento
ordinário.  (TRF da 1ª Região  -  RO:  5480/DF 94.01.05480-0,
Relator:  Desembargador  Federal  TOURINHO  NETO,  Segunda
Turma, Julgamento: 11/03/2003, Publicação DJ: 25/04/2003, p.
28).
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- Anulando-se a sentença  ex officio,  fica prejudicada a análise
do recurso apelatório.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA  a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  à unanimidade, anular, de
ofício, a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de
origem.

MARIA  JOSÉ  DA  SILVA  ajuizou  ação  de  cobrança  contra  o
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, questionando o pagamento do adicional de
insalubridade em grau médio, com reflexo nas demais verbas postuladas -
décimo terceiro salário, férias + 1/3 - bem como o seu pagamento e a
indenização pelo não cadastramento/recolhimento do PIS/PASEP.

O Juiz de Direito da 5ª Vara Mista da Comarca de Santa Rita
julgou o processo extinto sem apreciação do mérito, com fulcro no artigo
267,  inciso  IV,  c/c  o  284,  parágrafo  único,  do  CPC,  em  sentença  (f.
321/322) assim ementada:

AÇÃO ORDINÁRIA –  cobrança  –  ausência  requisitos  necessários  –
emenda  inicial  –  não  cumprimento  –  extinção  do  processo  sem
julgamento do mérito.

Extingue-se  o  processo  sem  julgamento  do  mérito,  ante  a  parte
autora ter sido intimada e não ter cumprido com as determinações
legais. 

A recorrente alega que a demanda, inicialmente, foi proposta
perante a Justiça do Trabalho, de modo que a exordial preencheu todos os
requisitos do art. 282 do CPC e, ao ser remetida à Justiça Comum, era
necessária, tão-somente, a adequação do tipo de ação, tendo suscitado a
necessidade do pagamento do adicional de insalubridade, a indenização
pelo  não  cadastramento/recolhimento  do  PIS/PASEP,  o  pagamento  das
verbas  décimo terceiro,  férias  +  1/3,  devendo  ser  incluídos,  ainda,  os
reflexos inerentes ao pagamento do adicional de insalubridade.

Não foram ofertadas contrarrazões (f. 346).
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A  Procuradoria  de  Justiça  deixou  de  manifestar-se  sobre  o
mérito da controvérsia, por entender ausente interesse público que torne
necessária sua intervenção (f. 352).

É o relatório. 

VOTO: Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
   Relatora

A presente demanda foi proposta, inicialmente, na Justiça do
Trabalho, como Reclamação Trabalhista, de modo que a petição inicial ali
protocolizada preenchia todos os requisitos do art. 282 do CPC e, ao ser
remetida à Justiça Comum, após o reconhecimento da incompetência da
Justiça Laboral para julgar o feito, seria necessário, tão-somente, adequar
o tipo de ação.

Contudo  o  Juiz  a  quo,  ao  apreciar  a  demanda  na  Justiça
Comum, entendeu que o causídico que assinou a exordial não observou o
requisito  do  art.  282  do  CPC:  valor  da  causa  e  requerimento  de
citação do réu.

Compulsando  os  autos,  vê-se  que  tais  pressupostos  foram
observados quando do ajuizamento da demanda na Justiça do Trabalho,
podendo, inclusive, ter seu procedimento adaptado ao ordinário.

Cito precedentes nesse sentido:

TRABALHO.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.  ADAPTAÇÃO  AO
PROCEDIMENTO  ORDINÁRIO.  A  reclamação  trabalhista
intentada  na  Justiça  do  Trabalho  e  remetida  à  Justiça
Comum, por incompetência da Justiça Obreira, pode ter seu
procedimento adaptado ao procedimento ordinário.1

1 TRF-1 - RO: 5480 DF 94.01.05480-0, Relator: Desembargador Federal TOURINHO NETO, Data de Julgamento:
11/03/2003, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 25/04/2003 DJ p. 28.
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APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - EMENDA À PETIÇÃO
INICIAL.  FACULDADE  DO  JULGADOR  -  DESCUMPRIMENTO  À
DETERMINAÇÃO  JUDICIAL.  EXTINÇÃO  DO  FEITO.  EXPRESSA
PREVISÃO NA LEI PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.  A emenda à petição inicial constitui faculdade
do  Julgador  quando  presentes  irregularidades  capazes  de
dificultar o julgamento do mérito da ação. O descumprimento à
determinação judicial  importa na extinção do feito,  a teor  do art.
284, parágrafo único do CPC.

V. v. EMENTA: AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - PETIÇÃO INICIAL -
DEVIDA EXPOSIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO
PEDIDO,  TORNANDO  A  PRETENSÃO  INTELIGÍVEL  -  NÃO
INFRINGÊNCIA  AO  ART.  283,  DO  CPC  -  RECURSO  PROVIDO  -
SENTENÇA CASSADA. […] A parte autora deve declinar, na petição
inicial,  os  fatos  e  os  fundamentos  jurídicos  do  pedido,  de  forma
inteligível e com exatidão, de sorte a possibilitar ao réu a completa
compreensão da lide e sua extensão, a fim de que possa se defender
de  maneira  ampla.  Bem  de  ver-se,  por  outro  lado,  não  ser
imprescindível que o autor narre, desde logo, nos mínimos detalhes,
tudo quanto ocorreu na relação jurídica existente entre as partes,
bastando  que  da  narração  dos  fatos  decorra  logicamente  a
conclusão,  a  fim  de  que  sua  pretensão  se  mostre  inteligível.
Considerando os princípios da instrumentalidade das formas,
da  celeridade  e  da  efetividade  do  processo,  não  pode  o
julgador  se  prender  ao  formalismo  exacerbado,  devendo
sempre  prevalecer  o  interesse  em  solucionar  o  litígio,
aproveitando-se  ao  máximo  os  atos  processuais,  salvo
prejuízo  a  alguma  das  partes.  Recurso  provido;  sentença
cassada.2 

Ora, em observância aos princípios da instrumentalidade das
formas, da celeridade e da economia processual,  o Julgador  não pode
ficar preso ao formalismo exagerado, devendo prevalecer o interesse em
solucionar a lide da melhor forma possível, com aproveitamento de todos
os atos processuais já realizados, exceto se houver prejuízo às partes,
conforme explicitado no precedente acima.

Diante  do  exposto,  de  ofício,  reconheço  a  nulidade  da
sentença, e determino o retorno dos autos à Comarca de origem, para

2 TJMG - Apelação Cível n. 1.0231.12.045944-2/002, Relator: Des. Octávio Augusto De Nigris Boccalini, 18ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2014, publicação da súmula em 29/08/2014.
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que o feito tenha seu regular prosseguimento. 

Prejudicada a análise da apelação cível.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão ESTA  RELATORA,  que  participou  do
julgamento  com  os  Excelentíssimos  Desembargadores ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS e OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE
FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS,  Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 24
de março de 2015.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                                       Relatora


