
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001827-56.2015.815.0251
RELATOR    : Desembargador João Alves da Silva
ORIGEM      : Juízo da 5ª Vara da Comarca de Patos
EMBARGANTE : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, Eduardo Henrique 
Videres de Albuquerque 
EMBARGADO  : Maria de Fátima Lima Palmeira 
                               (Adv. Clodoaldo Pereira Vicente de Souza – OAB/PB 10.503)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  PRELIMINAR.  PETIÇÃO 
INICIAL  APÓCRIFA.  VÍCIO  SANÁVEL.  INTIMAÇÃO.  NÃO 
ATENDIMENTO.  PRESSUPOSTO  PROCESSUAL  DE 
EXISTÊNCIA  IGNORADO.  NULIDADE  DAS  DECISÕES 
ANTERIORES.  EXTINÇÃO DO FEITO,  SEM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO.  CPC,  ART.  321,  PARÁGRAFO ÚNICO E  ART.  485,  I. 
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

É inexistente a petição inicial apócrifa, não suprida no prazo legal, 
devendo  o  processo  ser  extinto  sem  resolução  de  mérito. “Não 
atendida a determinação de emenda da petição inicial, cumpre ao 
juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, indeferindo a 
petição inicial (arts. 321, parágrafo único, e 485, I, 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, acolher os embargos de declaração, nos 
termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 108.

Relatório

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  contra  acórdão  que 
reformou  a  sentença  e  julgou  procedente  o  pedido  formulado  na  ação  de  cobrança 
proposta por Maria de Fátima Lima Palmeira em desfavor do Estado da Paraíba.

Na decisão, que o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba editou a 
Resolução nº 33/2009, alargando, em seu art. 6º, a jornada de trabalho dos servidores deste 



Poder, passando a exigir a 7ª (sétima) hora sem o respectivo aumento remuneratório. Por 
esta razão, condenou o recorrido ao pagamento da hora adicional trabalhada (7ª hora), a 
título de hora extraordinária,  acrescida de 50% (cinquenta por cento) do valor da hora 
normal, no período entre a vigência da Resolução nº 33/2009 e a Resolução nº 01/2015, 
respeitada a prescrição quinquenal. 

Inconformado, o Estado da Paraíba recorre aduzindo a existência de 
nulidades, bem como a existência de contradição. Quanto ao primeiro aspecto, aduz que a 
petição inicial não fora subscrita pelo advogado da autora, daí porque todo o processo 
estaria nulo. 

Ademais, acrescenta que o magistrado deixou de intimar as partes 
para apontar as provas que desejavam produzir, impedindo, segundo defende, a colheita 
do depoimento pessoal da demandante, do Diretor de Recursos Humanos, bem como a 
juntada de documentos como ficha financeira e funcional da servidora. Por esta razão, 
assegura ter ocorrido cerceamento de defesa e, por consequência, nulidade do feito.

No mérito, defende que aplicou contraditoriamente o art. 19 da Lei 
Complementar nº 58/2003,  “deixando de aplicar a parte inicial do dispositivo (jornada 
semanal de trabalho de 44h) e apontando como razão de decidir apenas sua parte final 
(duração mínima e máxima de seis e oito horas) tão somente quanto à jornada diária de 
6h (seis) horas”.

Alega,  ainda,  que  em  virtude  da  omissão  das  leis  estaduais 
9.586/2001  e  8.385/2007,  aplica-se  o  art.  19,  da  LC nº  58/2003  (Estatuto  dos  Servidores 
Públicos Civis  do Estado da Paraíba),  que prevê a jornada máxima de 44  (quarenta  e 
quatro) horas semanais aos servidores do Poder Judiciário.

Mais adiante, assevera que existiria contradição na aplicação do art. 
19 da LC nº 58/2003  e art. 1º da Resolução nº 88/2009, do Conselho Nacional de Justiça.

Ao final, pede o acolhimento das preliminares de nulidade ou, acaso 
ultrapassadas, que seja sanada a contradição e a omissão apontadas quanto à aplicação do 
art. 19 da Lei Complementar nº 58/2003 e art. 1º da Resolução 88/2009, do CNJ, aplicando-
se a integralidade daquele dispositivo, definindo a jornada de trabalho semanal máxima 
de 44h (quarenta e quatro) horas e diária de 8h (oito horas).

Intimada  para  apresentar  contrarrazões  e  para  assinar  a  inicial,  a 
parte recorrida limitou-se a apresentar a contraposição ao recurso, mas sem cumprir a 
determinação para sanar o vício.

É o relatório.

VOTO



      
O recurso merece acolhida. No que toca à preliminar de nulidade, 

pela  ausência  de  assinatura  da  petição  inicial,  penso  ser  defeito  sanável,  somente 
ensejando a nulidade quando o advogado da parte, intimado para assinar o documento, 
deixa passar o prazo fixado sem atender à determinação.

Não poderia ser outro o entendimento, notadamente quando se tem 
como diretriz fixada pelo novo cpc a observância do princípio da primazia do julgamento 
de mérito, estampado no art. 6º, do normativo:

“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (art. 
6º., NCPC).

O dispositivo espraia seus efeitos por todo o código, inclusive no que 
toca à seara recursal, como é possível observar-se do § 1º e 2º do art. 938, in verbis:

Art.  938.  A  questão  preliminar  suscitada  no  julgamento  será 
decidida  antes  do  mérito,  deste  não  se  conhecendo  caso  seja 
incompatível com a decisão.

§ 1º Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que 
possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou 
a renovação do ato processual, no próprio tribunal ou em primeiro 
grau de jurisdição, intimadas as partes.

§ 2º Cumprida a diligência de que trata o § 1º, o relator, sempre que 
possível, prosseguirá no julgamento do recurso.

No caso, inobstante a oportunidade dada e passados mais de quinze 
dias da intimação, a autora quedou-se inerte, deixando de cumprir a determinação. Neste 
particular, a ausência de regularização da exordial apócrifa implica o indeferimento da 
petição inicial, consoante dispõe o parágrafo único do art. 321, do CPC, que verbera:

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.



Comentando  o  dispositivo,  Marinoni,  Arenhart  e  Mitidiero 
asseveram que “não atendida a determinação de emenda da petição inicial, cumpre ao 
juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial (arts. 
321, parágrafo único, e 485, I, CPC). Não é necessária a intimação pessoal da parte para 
que seja extinto o processo nessa hipótese, que não se confunde com aquela posta no 
art. 485, § 1º”.1 

Deste entendimento não destoa a jurisprudência:

AÇÃO  MONITORIA.  APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS 
JURÍDICOS BANCÁRIOS. PETIÇÃO INICIAL NÃO ASSINADA. 
APÓCRIFA. ATO INEXISTENTE. PROCESSO NULO. A ausência 
de assinatura da petição inicial torna o ato processual inexistente, 
visto que é pressuposto essencial para assegurar a sua validade e 
autenticidade,  sendo  de  rigor,  portanto,  o  não  conhecimento  da 
presente  ação  monitória.  Nulidade  absoluta  do  processo,  o  que 
acarreta a sua extinção. Por consequência, é caso de se desconstituir 
a  sentença,  tornando  prejudicado  o  recurso  de  apelação.  DE 
OFÍCIO,  JULGARAM  EXTINTO  O  PRESENTE  FEITO. 
DESCONSTITUÍRAM  A  SENTENÇA.  DECLARARAM 
PREJUDICADO  O  APELO.  (Apelação  Cível  Nº  70062284344, 
Décima Nona Câmara Cível,  Tribunal de Justiça  do RS,  Relator: 
Eduardo  João  Lima  Costa,  Julgado  em  27/11/2014).  (TJ-RS -  AC: 
70062284344  RS,  Relator:  Eduardo  João  Lima  Costa,  Data  de 
Julgamento:  27/11/2014,   Décima  Nona  Câmara  Cível,  Data  de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 03/12/2014)

Expostas estas considerações, acolho os embargos de declaração para 
anular as decisões tomadas anteriormente e extinguir a demanda sem resolução do mérito, 
com  fulcro  nos  arts.  321,  parágrafo  único  e  485,  I,  do  CPC.  Custas  e  honorários 
advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, por conda da autora. Suspendo, todavia, 
a exigibilidade de tais verbas, conforme autoriza o art. 98, § 3º, do CPC. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, 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.  Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite Urquiza (com 
jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho).
1 Novo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora 
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Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  José  Raimundo  de  Lima, 
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 14 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


