
PODER JUDICIÁRIOPODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBATRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB.  DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOSGAB.  DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº  0052654-74.2006.815.2001
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
APELANTE : STICONDE- Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 

Cerâmicas Olaria e Derivados do Estado da Paraíba
ADVOGADO : Valter de Melo 
APELADO :  Sindicato  dos  Trabalhadores  nas  Indústrias  de  Cimento,  

Cal e Gesso do Estado da Paraíba
ADVOGADO : Carlos Augusto Marques de Melo 
ORIGEM : Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital
JUIZ : Inácio Queiroz Jairo de Albuquerque

AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MATERIAIS.  INÉPCIA  DA  INICIAL
RECONHECIDA  NA  SENTENÇA.  NARRAÇÃO
DOS  FATOS  DO  QUAL  NÃO  DECORRE
LOGICAMENTE  A  CONCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  EMENDA  DA  INICIAL
APÓS  SANEAMENTO  DO  PROCESSO.
PRELIMINAR  DE  INÉPCIA  MANTIDA.  DEBATE
SOBRE O MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO  APENAS
PARA  REDUZIR  O  PERCENTUAL  DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

-  A petição inicial  é confusa,  a narração dos fatos
não  permite  entender  os  acontecimentos.  Como
ensina a Ministra Nancy Andrighi, “compete ao autor
indicar  na  inicial  o  direito  que  pretende  exercer
contra  o  réu,  apontando  o  fato  proveniente  desse
direito. A narração dos fatos deve ser inteligível, de
modo  a  enquadrar  os  fundamentos  jurídicos  ao
menos em tese,  e  não de forma vaga ou abstrata
(Resp 1074066/PR, DJe 13/05/2010)”. 

-  A inépcia é vício  insanável  que autoriza o juiz  a
indeferir  de  plano  a  petição  inicial,  não  estando
obrigado,  neste  caso  em  concreto,  a  mandar
emendá-la,  consoante  o  disposto  no  art.  321  do
CPC,  após  saneamento  do  processo.  Isto  porque,
segundo o Tribunal  Superior  de  Justiça,  é  vedado
emendar  a  inicial  após  o  oferecimento  da
contestação,  salvo  em  hipóteses  excepcionais  em
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que  se  busca  atender  os  princípios  da
instrumentalidade  das  formas,  da  celeridade,  da
economia e da efetividade processuais. 

-  A  adoção  desse  entendimento  não  se  confunde
com  o  rigorismo  do  procedimento.  Ao  contrário,
firma-se  no  princípio  da  estabilidade  da  demanda,
consubstanciado no art. 329 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  votação unânime,  em  PROVER PARCIALMENTE a  Apelação,
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.878.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  STICONDE-

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cerâmicas Olaria e Derivados

do Estado da Paraíba contra a Sentença que extinguiu processo sem resolução

do mérito por inépcia da inicial,  por entender o magistrado que a petição é

confusa  e  mal  formulada,  de  tal  forma  que  os  fatos  nela  narrados  não

autorizam as consequências jurídicas pretendidas pelo Autor.

Na  Apelação,  alega,  inicialmente,  que  deve  ser  deferido  os

benefícios  da  Justiça  Gratuita,  bem  como,  que  a  extinção  do  feito  sem

intimação do Autor para emendar inicial ofende os princípios constitucionais da

ampla defesa e contraditório. Aduz que o mérito da demanda trata dos danos

que o  sindicato  Réu lhe  causou ao criar  empecilhos  para  que efetuasse o

registro sindical.

Requer, ao final, o provimento do Recurso.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

provimento do Recurso a fim de que seja anulada a Sentença e oportunizado

ao Apelante emendar a inicial.
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Antes de se apreciar o Apelo, foi prolatada Decisão, mantendo

o  indeferimento  do  benefício  da  Lei  nº  1.060/1950  e  determinando  que  o

Apelante juntasse o comprovante do pagamento do preparo recursal no prazo

de dez dias, sob pena de não conhecimento do Apelo.

O Apelante juntou o preparo e interpôs petição explicando suas

razões para reforma da Sentença.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, importante ressaltar que a petição de fls. 859/869

não  deve  ser  conhecida,  pois,  os  recursos  cabíveis  após  a  prolação  da

sentença já  foram interpostos.  Ao que parece,  a  parte  procura  acrescentar

pontos que não foram debatidos no Apelo, o que não é oportuno nesta fase

processual.

Portanto, deixo de apreciar a petição de fls. 859/869, e passo a

analisar a Apelação.

Entendeu o magistrado que da narração dos fatos não decorre

logicamente a conclusão, e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Sustenta  o  Apelante  que  deveria  ter  sido  oportunizada  a

emenda da inicial.

De fato, a petição inicial é confusa, a narração dos fatos não

permite entender os acontecimentos.

Como ensina  a  Ministra  Nancy  Andrighi,  “compete  ao  autor

indicar na inicial o direito que pretende exercer contra o réu, apontando o fato

proveniente desse direito. A narração dos fatos deve ser inteligível, de modo a

enquadrar os fundamentos jurídicos ao menos em tese, e não de forma vaga

ou abstrata (Resp 1074066/PR, DJe 13/05/2010)”.
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A  petição  inicial  não  está  apta  a  ensejar  a  relação  jurídica

processual,  vez  que não possui  clara e adequada delimitação da causa de

pedir- tanto de seus fatos, quanto de seus fundamentos - requisitos constantes

do artigo 319, inciso III do Código de Processo Civil. 

Ausente  na  petição  inicial  a  indicação  dos  fatos  e  dos

fundamentos jurídicos do pedido, é de se declarar a sua inépcia, nos termos do

art. 330, I, do CPC.

Desta  forma,  o  indeferimento  da  petição  inicial  tem  como

fundamento os seguintes artigos do Código de Processo Civil: 319, inciso III

(obrigação  de  indicação  do  fato  e  os  fundamentos  jurídicos  do  pedido  na

inicial); 330, inciso I (inépcia da inicial tendo em vista que da narração dos fatos

não decorre logicamente a conclusão).

Todavia, o Apelante levanta o seguinte argumento: só pode ser

declarada a inépcia depois de lhe ser oportunizado emendar a petição inicial.

Entendo  de  forma  diversa,  amparado  pelo  entendimento  do

STJ. 

Nada impediria o magistrado, quando recebeu a petição inicial,

e antes da citação, determinar sua emenda. Entretanto, no atual estágio de

andamento do processo, já tendo ocorrido o saneamento do feito, a emenda só

tumultuaria.

A inépcia é vício insanável  que autoriza o juiz a indeferir  de

plano  a  petição  inicial,  não  estando  obrigado,  neste  caso  em  concreto,  a

mandar  emendá-la,  consoante  o  disposto  no  art.  321  do  CPC,  após

saneamento do processo. Isto porque, segundo o Tribunal Superior de Justiça,

é vedado emendar a inicial  após o oferecimento da contestação,  salvo  em

hipóteses  excepcionais  em  que  se  busca  atender  os  princípios  da

instrumentalidade das formas,  da  celeridade,  da  economia  e  da efetividade

processuais.
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A  adoção  desse  entendimento  não  se  confunde  com  o

rigorismo do procedimento. Ao contrário, firma-se no princípio da estabilidade

da demanda, consubstanciado no art. 329 do CPC.

Com a estabilização da demanda, é inaplicável o art.  321 do

CPC, tendo em vista o risco de violação dos princípios do contraditório e da

ampla defesa.

Neste  sentido,  cito  decisão  monocrática  do  STJ,  prolatada

ainda sob a égide do antigo CPC:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 810.316 -
PR (2015/0280489-1)
RELATOR:MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
(...)
Ainda,  é importante salientar que, muito embora
coubesse ao presente caso a oportunização da
emenda  à  inicial  anteriormente  à  citação  da
apelada, impossível  se faz tal ato neste estágio
de andamento do processo, em razão de iminente
ofensa ao artigo 264, do Código de Processo Civil.
(...).
“Com  efeito,  a  jurisprudência  desta  Corte  não
admite a emenda da inicial após o oferecimento
da contestação  quando  tal  diligência  ensejar  a
modificação do pedido ou da causa de pedir. Isso
porque a regra prevista no artigo referido deve
ser compatibilizada com o disposto no art.  264
do CPC,  que  impede ao autor,  após  a  citação,
modificar o pedido ou a causa de pedir,  sem o
consentimento  do  réu  (caput);  e,  em  nenhuma
hipótese,  permite  a  alteração  do  pedido  ou  da
causa de pedir após o saneamento do processo
(parágrafo único).
Ademais, segundo o art. 282, III, do CPC, cabe ao
autor indicar na petição inicial o direito que pretende
exercitar contra o réu, apontando o fato proveniente
desse direito. A narração dos fatos deve ser clara e
inteligível,  delimitando adequadamente  a  causa de
pedir,  sem  apresentar  os  fundamentos  de  forma
insuficiente  e  vaga,  o  que  ocorreu  no  caso  dos
autos. Assim, é de se reconhecer a extinção do feito
sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, I,
do CPC, diante da inépcia da petição inicial.
3. Destarte, após oferecida a contestação e saneado
o  feito,  não  se  mostra  possível  a  realização  da
diligência  prevista  no  art.  284  do  CPC  quando
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ensejar  a  modificação  do  pedido  e  da  causa  de
pedir, como ocorre no caso dos autos, impondo-se a
extinção do processo sem resolução de mérito.
4.  Recurso  especial  parcialmente  provido.  (REsp
1.291.225/MG,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
7/2/2012, DJe 14/2/2012 )”.
PROCESSO  CIVIL  #  PETIÇÃO  INICIAL
DEFEITUOSA  #  EMENDA  À  INICIAL  #
IMPOSSIBILIDADE.
1. A petição inicial  foi  formulada sem dela constar
pedido certo.
2. Controvérsia na interpretação do art. 284 do CPC
no  sentido  de  permitir-se  a  emenda  à  inicial  a
qualquer tempo, até em sede de recurso.
3. Corrente majoritária no sentido de só admitir a
emenda até a contestação.
4.  Recurso  especial  conhecido  e  provido  para
extinguir  o  feito  sem julgamento  do  mérito.  (REsp
726.125/SP, 2ª Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON,
DJ de 29.6.2007) RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO
INICIAL  INEPTA.  PEDIDO  E  CAUSA  DE  PEDIR
DEFEITUOSOS.  EMENDA.  CONTESTAÇÃO
APRESENTADA.
1. Impossibilitado está o autor de emendar a inicial,
para sanar eventual inépcia relacionada ao pedido e
à  causa  de  pedir,  após  a  apresentação  da
contestação pelo réu. Deve a ação, nesse caso, ser
extinta sem julgamento de mérito.
2 . Recurso especial conhecido e provido. (REsp nº
198.052/RS,  Rel.  Ministro  CARLOS  ALBERTO
MENEZES  DIREITO,  TERCEIRA  TURMA,  DJ
9/8/1999 - grifou-se).
Logo,  merece  ser  mantido  o  entendimento
proferido  pelo  Tribunal  local,  pois  diante  da
inépcia  da  inicial,  impõe-se  a  extinção  do
processo  sem  resolução  de  mérito,  tal  como
decidiu a Corte estadual.
Nesse sentido,  como o acórdão recorrido está em
consonância  com  os  precedentes  desta  Corte,
impõe-se  a  incidência  da  Súmula  n.  83/STJ,
aplicável,  também,  aos  recursos  especiais
interpostos  pela  alínea  a  do  permissivo
constitucional, segundo iterativa jurisprudência deste
Tribunal.
Ante  o  exposto,  nego  provimento  ao  agravo  em
recurso especial.
Publique-se.
Brasília, 12 de novembro de 2015.
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
(Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 24/11/2015)
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Portanto,  agiu com acerto  o magistrado ao entender  que da

narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão.

Deixo  de  apreciar  as  alegações  concernentes  ao  mérito  da

demanda, em virtude da manutenção da preliminar de inépcia da inicial.

No  que  tange  à  modificação  do  valor  fixado  a  título  de

honorários advocatícios, entendo que a quantia estipulada  (20% sobre o valor

da causa, que é de trinta e cinco mil reais) é excessiva, devendo ser reduzida

para o percentual de 10% (dez por cento).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO

apenas para reduzir os honorários sucumbenciais  para o percentual de 10%

(dez por cento) sobre o valor da causa.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator,  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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