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PROCESSO  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO –
Apelação  cível   –  Ação  Ordinária –
Contribuição  Previdenciária  –  Descontos
indevidos –  Terço  de  férias,  serviços
extraordinários  –  Procedência dessas
verbas –  Gratificações  e  vantagem
pessoal estabelecida pelo art.  154 da LC
39/85  –  Pedido  genérico  –  Sentença
parcialmente  procedente –    Matéria  de
Ordem  Pública – Emenda  à  inicial –
Aplicação  do  art.  284,  do  CPC  –
Inobservância  –   Nulidade  da sentença –
Devolução  ao  juízo  de  primeiro  grau   –
Provimento  ao  reexame  necessário  e
apelatórios prejudicados.

– No caso dos autos, o juiz não oportunizou
a parte autora a possibilidade de sanar o
vício  constante  na  inicial  no  tocante  ao
pedido, configurando a ocorrência de “error
in  procedendo”,  passível  de  ser
reconhecido por este Tribunal.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de remessa oficial e apelação cível,



Remessa Oficial e Apelação Cível Nº 0043907-96.2010.815.2001

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  deu-se
provimento  ao reexame necessário e julgou-se prejudicados os apelos, nos
termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento às fls. 223.

R E L AT Ó R I O

Trata-se  de Recurso  Oficial  e  Apelações
Cíveis  interpostas  por  EDUARDO  ALVES  DE  LIMA,  pelo  ESTADO  DA
PARAÍBA,  e pela PBPREV, respectivamente, hostilizando a sentença de fls.
89/100, proveniente da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
proferida  nos  autos  da  “ação  ordinária  de  restituição  de  contribuição
previdenciária c/c repetição de indébito”, ajuizada pelo 1º apelante contra o 2º
e 3º apelantes.

O magistrado singular  julgou parcialmente
procedente o pedido autoral, determinando que o promovido deixe de efetuar
o desconto previdenciário sobre o terço constitucional  de férias  e serviços
extras,  restituindo ao autor  as quantias  indevidamente descontadas com a
incidência de contribuição previdenciária sobre tais valores, do período não
prescrito.

Inconformado,  o autor interpôs recurso (fls.
110/120).  Em suas  razões  recursais,  sustenta  o apelante que  não  houve
pedido genérico em sua inicial e, se assim considerasse o magistrado “a quo”,
deveria ter determinado a emenda da inicial.

O Estado da Paraíba e a PBPREV também
apresentaram recurso apelatório às fls. 109/120 e 152/172, respectivamente.

Devidamente intimados, apenas a PBPREV
apresentou contrarrazões às fls. 124/140.

A Procuradoria de Justiça,  em parecer de
fls. 188/192, opinou prosseguimento do recurso, sem manifestação do mérito.

É o relatório.
 
V O T O

Inicialmente, observa-se  que o autor pediu
na peça inaugural  a suspensão e restituição de contribuição previdenciária
sobre  terço  de  férias,  serviços  extraordinários  e  gratificações  e  vantagem
pessoal estabelecida pelo art. 154 da LC 39/85.
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Na sentença o juízo primevo  (fls. 89/100),
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, declarando indevida a
incidência  da contribuição previdenciária  apenas sobre o terço de férias  e
horas extras.

No tocante  ao  pedido  das  gratificações  e
vantagem pessoal estabelecida pelo art. 154 da LC 39/85, o juízo de primeiro
grau entendeu que o pedido foi genérico, não atendendo aos requisitos do art.
286 do CPC.

Analisando  detidamente  os  autos,  verifico
que  realmente  o autor/apelante  formulou  pedido  bastante  genérico,
contrariando,  desta  forma,  o  art.  286  do  CPC que  estabelece  a  regra  de
pedido certo  e  determinado.   É que,  em sua petição inicial,  o autor  pede
apenas  a  procedência  do  pedido  para  declarar  inexigível  o  desconto
previdenciário  sobre  todas  as  gratificações  e  vantagens  do  art.154 da  LC
39/85, sem discriminar  quais  verbas salariais  estariam sofrendo descontos
previdenciários indevidos.

É  sabido  que  a inexistência  de  causa  de
pedir  faz  com  que  não  se  possa  averiguar  se  houve  violação  do  direito
material da autora, impossibilitado o judicante de proferir qualquer valoração
em torno do caso, ante a falta de delimitação da demanda em comento.

Conforme  disposto  nos  artigos  286  e  art.
460 do  CPC,  a  parte  requerente  deve sempre  formular  pretensão clara  e
objetiva, vez que são os pedidos que fixam os limites da lide, o que não se
verifica  no  caso  em  tela,  onde  o autor/apelante  formulou  em  sua  inicial
pedidos genéricos, em descompasso com o permissivo dos incisos do artigo
286 do CPC: 

Art.  286 -  O pedido deve ser  certo ou determinado.  É
lícito,  porém,  formular  pedido  genérico:  I  -  nas  ações
universais, se não puder o autor individuar na petição os
bens  demandados;  II  -  quando  não  for  possível
determinar, de modo definitivo, as conseqüências do ato
ou do fato ilícito; III - quando a determinação do valor
da condenação depender de ato que deva ser praticado
pelo réu. 

Neste ponto, FREDIE DIDDIER leciona:
 
"A inépcia (ou inaptidão) da petição inicial gira em torno
de defeitos vinculados à causa de pedir e ao pedido; são
defeitos  que  não  apenas  dificultam,  mas  impedem  o
julgamento do mérito da causa. 
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(...)  Sem pedido ou causa de pedir,  será impossível  ao
magistrado  saber  os  limites  da  demanda  e,  por
conseqüência,  os  limites  da  sua  atuação.  É  o  caso  de
inépcia mais flagrante."1

Não  se  pode  admitir  que  a  parte
promovente  deseje  discutir  descontos  indevidos  de  contribuição
previdenciária sem relacionar quais verbas sofrera os referidos descontos. No
entanto, não se admite, igualmente, que diante de uma irregularidade sanável
o juiz não franqueie a parte prazo para emendar a peça vestibular.

Na hipótese dos autos,  observa-se que o
magistrado  “a  quo”  proferiu  sentença,  julgando  parcialmente  procedente  a
ação, considerando o pedido relativo a suspensão e restituição do desconto
previdenciário  sobre  “gratificações  e  vantagem  pessoal  estabelecida  pelo
artigo 154 da LC 39/85”, como pedido genérico.

Convém  memorar  que  quando  a  petição
inicial não possui os requisitos dos arts. 282 e 283, do Código de Processo
Civil, ou apresenta defeitos ou irregularidades que dificultem a resolução do
mérito, o juiz deverá determinar que o autor emende ou a complete no prazo
de dez dias. Quando a petição inicial pode ser emendada, é proibido ao juiz
indeferi-lá sem dar ao autor o direito de emendá-la.

Assim, é nula a sentença proferida, eis que
equivocadamente,  e  sem fundamentação adequada,  não apreciou  um dos
pedidos sem oportunizar ao autor a emenda da inicial, conforme preconizado
no art. 284, do CPC.

Nesse ponto, entende o Superior Tribunal 
de Justiça:

"PROCESUAL  CIVL.  RECURSO  SPECIAL.
EMBARGOS À EXCUÇÃO. INDEFRIMENTO LIMNAR
DA PETIÇÃO INCIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 284, DO
CP. 1. O art. 284, do CP, prevê que "Verificando juiz que
apetição inicial não preenche os requisitos exigidos nos
arts.  28  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  cumpri  a  diligência,  o  juiz  indeferirá  a
petição  inicial."  2.  A ausência  de  despacho  do  juiz
determinando a emenda da petição inicial, indeferindo-
a  liminarmente  ante  as  alegações  genéricas  da

1 DIDIER JR., Fredie, in Curso de processo civil, Vol. 1, ED. JusPODIVM, 2007, pág. 381.
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embargante,  acarreta  ofensa  ao  dispositivo  da  Lei
Processual  Civil  apontado  como  vulnerado.3.
Precedentes  desta  Corte  (ERSP  nº25.673,  Rel.  Min.
Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de10/4202). 4. Recurso
especial  provido"  (STJ,  REsp 76028/RS,  Rel.  Ministro
LUIZ  FUX,  PRIMEIRA  TURMA,  DJU  de10/205)”.
(Grifei). 

Diante de tal  fato,  há de se reconhecer a
nulidade da sentença em face da ocorrência de “error in procedendo”, a fim
de  que  os  autos  sejam remetidos  à  vara  de  origem para  se  proceder  à
intimação da parte autora, oportunizando-a de emendar a inicial, nos termos
do  art.  284  do  CPC,  somente  importando  na  não  apreciação  do  pedido
relativo às “gratificações e vantagem pessoal estabelecida pelo artigo 154 da
LC 39/85” em caso de não cumprimento da mencionada diligência. 

D I S P O S I T I V O 

Pelo  exposto, DOU  PROVIMENTO ao
reexame  necessário,  anulando-se,  o  “decisum  a  quo”, determinando o
retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, a fim de que seja oportunizada a parte
autora emendar a inicial. Recursos apelatórios prejudicados.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Des.   Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra
Filho,  juiz  convocado  com a  juridição  limitada,  em substituição  ao   Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, O Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle filho e
o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa,  juiz  convocado  com  jurisdição  plena,  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. 

Presente ao julgamento  o Exmo.  Dr.  Valberto
Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,  09 de  abril de
2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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