
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº  0000347-68.2011.815.1161
Origem : Comarca de Santana dos Garrotes
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Cosma Firmino da Silva 
Advogada : Silvana Paulino de Souza Faustino - OAB/PB nº 14.946
Apelado : Município de Nova Olinda
Advogado : José Marcílio Batista - OAB/PB nº 8.535

 
APELAÇÃO.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA C/C 
DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE, 
REINTEGRAÇÃO  EM  CARGO  PÚBLICO  E 
INDENIZAÇÃO.  PETIÇÃO  INICIAL  CONFUSA. 
EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM  JULGAMENTO  DO 
MÉRITO.  IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR.  FALTA 
DE  FUNDAMENTAÇÃO  DA  SENTENÇA. 
INEXISTÊNCIA.  INTELIGÊNCIA DO  ART. 93,  IX, 
DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  REJEIÇÃO. 
MÉRITO.  TIPO DE VÍNCULO EXISTENTE ENTRE 
AS  PARTES  NÃO  ESCLARECIDO  NOS  AUTOS. 
PEDIDO DE ADITAMENTO. CITAÇÃO ANTERIOR 
DO RÉU.  NECESSIDADE  DE CONSENTIMENTO. 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  264,  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO  CIVIL  DE  1973.  NÃO 
CONCORDÂNCIA  DO  PROMOVIDO. 
INDEFERIMENTO  DO  PLEITO  PELO 
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MAGISTRADO.  ACERTO  NA  DECISÃO 
ATACADA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

-  Não  há  que  se  falar  em  decisão  carente  de 
fundamentação  quando  respeitada  a  exigência  de 
motivação  das  decisões  judiciais,  nos  moldes 
previstos no art. 93, IX, da Lex Mater.

-  Pode-se  aditar  a  petição  inicial,  sem  o 
consentimento da parte contrária, até a citação desta 
e,  com  a  sua  anuência,  até  o  proferimento  do 
despacho saneador.

- Requerido o aditamento, depois da citação do réu, 
e  não  havendo  concordância  deste,  o  seu 
indeferimento é medida impositiva.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar, no mérito desprover o 
apelo.

Cosma  Firmino  da  Silva ajuizou  Reclamação 
Trabalhista  c/c  Declaratória  de  Nulidade,  Reintegração  em  Cargo  Público  e 
Indenização, em desfavor do Município de Nova Olinda, alegando, em síntese, que 
contratada pelo Município para o cargo de Professora, foi demitida sem qualquer 
procedimento administrativo ou aviso prévio. Para tanto, pediu para ser ressarcida 
com as verbas trabalhistas as quais faz jus, bem como reintegrada ao cargo. 

O feito tomou curso regular e, à fl. 28, a autora juntou 
Portaria informando ter sido aprovada em concurso público. 
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O  Juiz  singular  determinou,  assim,  a  oitiva  da 
autora, a fim de esclarecer acerca de seu vínculo com o Município, ocasionando, por 
parte daquela, pedido de aditamento da inicial, fls. 37/38. 

Frente a  triangularização prévia  do feito,  o  réu foi 
ouvido,  fls.  40/43,  não  anuindo  com  o  pleito  de  aditamento,  o  que  ensejou  o 
indeferimento do pedido pelo magistrado, fl. 44.

Sobreveio sentença, na qual a Magistrada da causa 
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos seguintes termos:

Sendo assim, em face das razões acima expostas, e 
com base nos arts.  282, III,  e  333, I,  do CPC, julgo 
extinto  o processo,  sem resolução de  mérito  (CPC, 
art.  267,  IV),  condenando  a  parte  promovente  ao 
pagamento  das  custas  processuais  e  honorários 
advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), 
nos  termos  do  art.  20,  §4º,  do  CPC,  cuja  cobrança 
ficará  suspensa  nos  termos  do  art.  12  da  Lei  n. 
1.060/1950.

Inconformada,  a  autora  interpôs  APELAÇÃO,  fls. 
62/66, alegando, em preliminar,  a falta de fundamentação da decisão atacada.  No 
mérito argumenta, em síntese, que a determinação de emenda da inicial deveria ter 
partido do magistrado,  independente da necessidade de anuência  do promovido. 
Pede, por fim, a reforma da sentença, provendo-se o recurso.

Sem contrarrazões, fl. 69.

A  Procuradoria de Justiça,  através da  Dra.  Vanina 
Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa,  opinou  pela  rejeição  da  preliminar  e  não  se 
manifestou quanto ao mérito, fls. 73/76. 
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É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente, impende consignar que a apelação cível 
foi interposta em 15 de outubro de 2015, fl. 62, razão pela qual o presente recurso 
será apreciado sob os parâmetros da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, porquanto 
em vigor à época do sobredito ato processual.

Ainda com base no Enunciado Administrativo nº 02, 
do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no 
CPC/1973  (relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser 
exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as 
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

Em reforço, é válido trazer a lume decisão proferida 
por esta Corte de Justiça,  da lavra da  Desembargadora Maria de Fátima Moraes 
Bezerra Cavalcanti,  registrada como Apelação Cível nº 0008420-79.2014.815.0011 – 
Campina Grande, a qual preleciona:

APELAÇÃO  CÍVEL  –  REGRAS  DE  DIREITO 
INTERTEMPORAL - PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
E  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  ANTES  DA 
VIGÊNCIA DO CPC/2015 – ANÁLISE DO RECURSO 
SOB  O  REGRAMENTO  CONSTANTE  NA  LEI 
5.869/73.
Os atos jurídicos processuais (sentença e Apelação) 
que tiveram seus efeitos consumados ainda sob a 
égide do regramento anterior devem ser apreciados 
de  acordo  com  os  ditames  elencados  no  CPC  de 
1973,  mesmo  que  esta  decisão  seja  proferida  na 
vigência  da  Lei  nº  13.105/20151,  privilegiando  as 
disposições  de  direito  intertemporal  estabelecidas 
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em  seu  art.  14  e  1.046,  bem  como  os  axiomas 
constantes no art. 1º da nova lei processual, art. 6º 
da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição 
Federal (…) - grifei.

Na  hipótese,  diante  da  impossibilidade  de 
aditamento  da  inicial  e  falta  de  requisitos  à  petição  inaugural,  a  magistrado  de 
primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito.  Dessa decisão sobreveio 
recurso  apelatório,  tendo  a  insurgente  aduzido,  em  preliminar,  a  ausência  de 
fundamentação da decisão atacada. Entendo, contudo que não lhe assiste razão neste 
aspecto. 

Isso porque, a decisão em tela extinguiu o feito sem 
resolução  do  mérito.  A magistrado  singular,  contudo,  o  fez  fundamentando  seu 
entendimento na falta de simetria entre a inicial e “os documentos acostados aos 
autos,  bem  como  as  demais  petições,  fato  que  incotestavelmente  dificulta  o 
exercício  do  contraditório  até  mesmo a  atividade  judicante”.  Restou respeitada, 
portanto, a exigência de motivação das decisões judiciais, nos moldes previstos no 
art. 93, IX, da Lex Mater.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença 
por ausência de fundamentação.

No mérito, discute-se o acerto da decisão da Juíza de 
primeiro grau, que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, frente à ausência de 
requisito  indispensável  à  constituição  e  desenvolvimento  válido  e  regular  do 
processo: a falta de clareza da petição inicial, cujo aditamento restou indeferido.

Considerando os arts. 264 e 294, ambos do Código de 
Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da decisão atacada, o pedido 
somente pode ser alterado, antes da citação, se o autor fizer uso da faculdade de 
aditá-lo,  ou após, se o réu consentir,  desde que não ultrapasse o término da fase 
saneadora. 
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Neste sentido,  Nelson Nery Júnior e  Rosa Maria de 
Andrade Nery destacam: 

Modificação do pedido ou causa de pedir. Antes da 
citação o autor pode modificar o pedido e a causa de 
pedir, sem o consentimento do réu. 
Saneamento do processo. O termo final para que o 
autor possa, com o consentimento do réu, alterar o 
pedido  ou  a  causa  de  pedir  é  o  saneamento  do 
processo. Depois dessa decisão, não mais é possível 
proceder-se  à  referida  modificação,  ainda  que haja 
consentimento  expresso  do  réu.  (In. Código  de 
Processo  Civil  Comentado  e  legislação 
extravagante, 8ª ed., SP:RT, p. 696). 

Por sua vez, assevera Cândido Rangel Dinamarco: 

Com relação  ao  petitum,  o  art.  264  do  Código  de 
Processo Civil proíbe modificações depois da citação 
e o art. 294 admite aditamento antes. Essa dualidade 
de linguagens sugere a antiga distinção entre mutatio 
libelli  e  emendatio  libelli,  consistindo  aquela  na 
substituição de um pedido por outro e esta, na mera 
retificação, alteração ou acréscimo, sem prejuízo do 
que antes se pedira. Além disso, o art. 294 induz á 
idéia de que nenhum aditamento se fará depois de 
citado  o  réu,  silenciando  por  completo  quanto  à 
eventual  concordância  deste quando o autor aditar 
depois da citação. 
A  interpretação  sistemática  mostra  três  regras 
resultantes da soma desses dispositivos: a) antes da 
citação  o  autor  inovará  livremente  na  inicial,  seja 
para acrescentar, reduzir ou para substituir pedidos 
(art.  294);  b)  a  partir  da  citação,  tais  inovações  só 
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serão eficazes se houver anuência do réu (art. 264); c) 
saneado  o  processo,  elas  não  se  admitem  ainda 
quando  o  réu  concorde  (art.  264,  par.)  (In. 
Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 5ª ed. 
Malheiros, São Paulo, 2004, p. 74) - grifei. 

Assim,  no  presente  caso,  percebe-se  que  o  réu  foi 
citado em 23/08/11, conforme documento, de fl. 19/V. e o pedido de aditamento da 
inicial  se  deu  em  19/07/13,  fl.  37,  após  sua  ciência  inequívoca  da  ação,  sendo 
imprescindível, portanto, o seu consentimento.

Não discrepa deste entendimento, a jurisprudência:

ADITAMENTO  DA  INICIAL  -  CIÊNCIA 
INEQUÍVOCA  DA  AÇÃO  PELO  RÉU  - 
OCORRÊNCIA  DA  CITAÇÃO  VÁLIDA  - 
IMPOSSIBILIDADE  DE  ADITAMENTO  DO 
PEDIDO APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA. É possível a 
modificação do pedido ou da causa de pedir antes da 
citação, sem o consentimento do réu, nos termos do 
artigo  264.  Como  antes  da  citação  a  relação 
processual ainda não está completa, o autor poderá 
aditar  ou modificar  o  pedido ou a causa de pedir, 
independentemente  de  qualquer  autorização.  As 
despesas  que  eventualmente  decorrerem  dessa 
modificação  deverão  ser  carreadas  ao  autor,  que a 
elas  deu causa,  sendo responsável  pelo pagamento 
(artigo  294,  CPC).  A  juntada  do  comprovante  de 
recebimento da citação aos autos é determinante para 
a contagem do prazo para resposta, conforme artigo 
241  do  CPC.  A citação  válida  ocorre  a  partir  do 
momento em que o réu tem ciência  inequívoca da 
ação,  o  que não coincide com a juntada do AR ao 
processo,  e  sim,  com  a  data  do  recebimento  da 

Apelação Cível nº 0000347-68.2011.815.1161                           7



citação, aposta no comprovante (TJMG, Ag. Inst. nº 
1.0702.08.493223-6/001,  Rel.  Des.  Irmar  Ferreira 
Campos, Data de Julgamento: 23/10/2008). 

Dessa forma, por ter sido requerida a ampliação do 
pedido, após a citação do réu,  entendo não merecer reforma a decisão objurgada 
nesse aspecto.

 De outro lado, uma vez indeferido o aditamento, é 
patente  a  falta  de  conclusão  lógica  decorrente  da  narração  deficiente  dos  fatos, 
restando inviável o recebimento da ação e o processamento do feito. Isso porque, 
como bem pontuou a magistrada sentenciante,  “a narrativa contida na inicial não 
guardou simetria com os documentos acostados aos autos, bem como com as demais 
petições,  fato  que  incontestavelmente  dificulta  o  exercício  do  contraditório  e  até 
mesmo a atividade judicante”, fl. 59.

É  o  caso,  portanto,  de  se  considerar  ausente  um 
requisito  indispensável  ao  desenvolvimento  válido  do  processo,  o  que  enseja  a 
extinção do feito. Sobre o tema:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  JUSTIÇA  GRATUITA  - 
PESSOA  FÍSICA  -  DECLARAÇÃO  DE 
INSUFICIÊNCIA  DE  RECURSOS  -  PRESUNÇÃO 
VERACIDADE  -  DEFERIR  O  BENEFÍCIO  - 
INDEFERIMENTO  DA  INICIAL  -  NARRATIVA 
CONFUSA  E  ININTELIGÍVEL  -  INÉPCIA  DA 
INICAL -  AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO LÓGICA 
DECORRENTE  DA  NARRAÇÃO  DOS  FATOS  - 
MANTER SENTENÇA.  -  Não  tendo  o  magistrado 
apreciado devidamente o pedido de justiça gratuita e 
considerando  a  presunção  de  veracidade  da 
declaração de pobreza, deve ser concedida a benesse 
ao  apelante.  -  Nos  termos  do  art.  295,  parágrafo 
único, II, do CPC, deve ser indeferida a peça inicial 
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quando a narrativa dos fatos for confusa, desconexa 
e  ininteligível,  impedindo  a  dedução  de  uma 
conclusão  lógica.  (TJMG,  AC:  10024122256126001 
MG,  Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª 
Câmara  Cível,  Data  de  Julgamento:  28/02/2013, 
Data de Publicação: 12/03/2013).

A manutenção da sentença, assim, é medida que se 
impõe.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR,  NO 
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. 

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, 
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 14 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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