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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  POR  INÉPCIA.
FUNDAMENTO  DO  DECISUM PELA
IMPOSSIBILIDADE  DE  EMENDA  À
EXORDIAL  APÓS  A  CONTESTAÇÃO.
AFASTAMENTO.  POSSIBILIDADE  DE
EMENDA  À  INICIAL.  PRINCÍPIO  DA
INSTRUMENTALIDADE  DAS  FORMAS.
APLICAÇÃO  DO  ART.  284  O  CPC.
PRECENDENTES  DO  STJ.  NULIDADE  DE
OFÍCIO  DA  SENTENÇA.  RETORNO  DOS
AUTOS À ORIGEM . APELO PREJUDICADO.

− Depreende-se  dos  autos  que  não  foi  feito  o
devido  juízo  de  admissibilidade  da  petição  inicial,
sendo certo que  a fundamentação de que se utilizou o
d. Juiz monocrático para o fim de extinguir o feito por
inépcia da inicial, encerra, a meu ver, os parâmetros
dos quais deveria ter se utilizado o magistrado a quo
para determinar a emenda da inicial,  nos termos da
norma  instrumental,  objetivando  afastar  qualquer
mácula verificada na peça inaugural.

− Filio-me ao entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça no sentido de se admitir a emenda
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da  petição  inicial  considerada  inepta,  ainda  que
contestada  a  ação,  em observância  ao  princípio  da
instrumentalidade do processo. 

− O procedimento  adotado  pelo  juiz  de  base  é
incompatível  com  a  interpretação  sistemática  e
teleológica  do  sistema  processual  civil  brasileiro,
pois, sem realizar o exame prévio da exordial quando
da propositura  da demanda,  deu prosseguimento ao
feito,  para  então,  após  contestação,  decidir  pela
extinção do processo sem julgamento do mérito pela
inépcia  da  petição  inicial.  Mesmo  que  o  juiz  só
verificasse a inépica da inicial somente no momento
da  contestação,  não  vislumbro  óbice  à  abertura  de
possibilidade  para  fins  de  emenda.  Bastaria,  para
tanto, após a emenda da exordial pelo ora insurgente,
dar-se  oportunidade  de  manifestação  à  recorrida
acerca  do  referido  ato,  assegurando-se,  assim,  o
contraditório e a ampla defesa, sem qualquer prejuízo
às partes, tampouco nulidade do processo.

Vistos.

Trata-se  de  Apelação Cível  interposta  por  José  Antonio  da
Silva,  Josefa  Nunes da Silva,  Marinalva Nunes   da Silva,  José Cícero
Nunes da Silva, Marineide Nunes da Silva,  Francisco de Assis Nunes da
Silva e  Simone Nunes da Silva,  todos sucessores de  Cecília Nunes dos
Santos, desafiando sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Barra de Santa Rosa, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada  em face do Município de Barra de Santa Rosa. 

Na peça de ingresso,  a promovente afirmou que foi nomeada,
após prévia aprovação em concurso público, para exercer o cargo de gari.

Em  adição,  sustentou  que,  embora  desenvolva atividades
insalubres, não recebeu o devido adicional.

Ao final, pugnou pelo pagamento do adicional de insalubridade
referente  ao  período  de  agosto  de  2006  a  agosto  de  2006 e implantação
definitiva em seus vencimentos do respectivo adicional a partir de setembro de
2006.

Regularmente citada, a parte promovida apresentou contestação
e documentos (fls.  21/25), alegando, em suma, que incabível o adicional de
insalubridade,  sob  o  argumento de  que  o autor  não  laborou em atividades
insalubres.

Embora  devidamente  intimada,  a  parte  autora  não  ofertou
réplica impugnatória (certidão de fls. 27).
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As  partes  foram  intimadas  para  especificar  as  provas,
oportunidade na qual pugnaram pela realização de perícia (fls. 30 e 31).

Ofício  expedido  à  Delegacia  Regional  do  Trabalho  para
indicação de  dia  e  hora  para  realização da  prova  pericial  ,  com o fim de
averiguar o percentual de insalubridade (fls. 33).

Em  virtude  da  resposta  ao  expediente  acima,  foi  proferido
despacho, determinando o envio de ofício ao CRE e CRM para indicação de
profissional na área de engenharia do trabalho (fls. 36).

Os sucessores da autora requereram habilitação nos autos, em
virtude do falecimento (fls. 52/68).

Decidindo  a  querela,  o  Magistrado  a  quo julgou  extinto  o
processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial, por entender que o
autor não indicou as condições de trabalho, bem como fundamentou que não
caberia,  naquele  instante  processual,  a  emenda  à  inicial,  em  virtude  da
existência  de  contestação  e  formação  da  relação  processual  trilateral  (fls.
107/111)

Irresignado, o demandante interpôs Recurso de Apelação (fls.
113/115), reivindicando a reforma do decisum. Asseverou, em resumo, que o
exercício da função de gari já demonstra com precisão a existência de trabalho
insalubre,  sendo  necessária  a  realização  de  prova  pericial  requerida  para
constatar  e  comprovar  o  grau  e  natureza  da  atividade  insalubre.  Ainda,
sustenta  que  a  petição  inicial  esclareceu  que  o  autor  labora  por  7  dias  na
semana e,  por  isso,  tem direito a  horas  extras  por  extrapolar  a  jornada  de
trabalho  prevista  na  Lei  nº  004/97.  Também  afirma  que  as  impurezas
causadoras e caracterizadoras da insalubridade devem ser aferidas por meio de
perícia, sendo incabível mencionar no pedido inicial. 

Embora  devidamente  intimada,  a  parte  contrária  não  ofertou
contrarrazões (certidão de fls. 118).

A 123/126 (fls. 53/57), opinou pelo provimento do apelo, sob o
argumento de que a petição  com o retorno dos autos à origem para que seja
devidamente instruído e julgado.

  
É o relatório. 

DECIDO.

Da narrativa dos fatos, verifica-se que a suplicante foi nomeado
para exercer a função de gari, desenvolvendo atividades insalubre, porém, não
recebe o adicional de insalubridade.

Ao decidir a querela, o MM Juiz de base extinguiu o feito sem
resolução do mérito por inépcia da inicial, entendendo que o autor não indicou
especificamente  qual  seria  o  agente  insalubre  de  seu  labor.  Ainda,

Apelação Cível nº 0000808-89.2006.815.0781.        3



fundamentou  sua  decisão  na  impossibilidade  de  emenda  à  inicial  naquele
instante processual, em virtude da existência de peça contestatória e formação
da relação processual trilateral.

Pois bem.

O artigo 284 do Código de Processo Civil é claro ao prescrever
que  “Verificando  o  juiz  que  a  petição  inicial  não  preenche  os  requisitos
exigidos nos artigos 282 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 dez dias”. E o parágrafo único do mesmo
artigo disciplina,  ainda,  que  “Se o autor  não cumprir  a  diligência,  o  juiz
indeferirá a petição inicial”.  Após, estando em termos a petição inicial, o juiz
a despachará, ordenando a citação do réu para responder (art.285 do CPC).

É cediço que o juízo somente deve determinar à citação da parte
ex  adversa,  dando-lhe  ciência  do  teor  da  demanda  formulada,  quando
efetivamente constatado que está em termos a petição inicial, ex vi do art.285
do CPC.

Acerca do tema, vejamos as lições do processualista Candido
Rangel  Dinamarco,  na  obra  intitulada  “Instituições  de  Direito  Processual
Civil”:

"apresentada a petição inicial ao juiz a quem haja
sido  distribuída,  compete-lhe  examiná-la  em  seus
requisitos intrínsecos e  nos documentos que devem
acompanhá-la,  quando  então  (a)  deferindo-a,
mandará  citar  o  ré,  (b)  havendo  imperfeições
sanáveis, mandará emendar ou completar a petição
inicial ou documentação, ou ainda (c) vislumbrando
qualquer causa de inadmissibilidade do julgamento
do  mérito,  mandará  que  o  autor  se  manifeste  a
respeito,  para  depois  deferir  a  petição  inicial  ou
indeferi-la,  conforme haja ou não sido  satisfeita  a
exigência,  ou  prestados  ou  não  esclarecimentos
convincentes." (in "Instituições de Direito Processual
Civil", São Paulo: Malheiros Editores, 2004, v. III, p.
386).

O Tribunal da Cidadania segue o mesmo entendimento, como
pode ser visto do trecho do voto, de relatoria do Ministro Sidnei Beneti, por
ocasião do julgamento do REsp 1018102/MG:

“[...]  o  indeferimento  da  petição  inicial,  quer  por
força do não preenchimento dos requisitos exigidos
nos artigos 282 e 283, do CPC, quer pela verificação
de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o
julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia
oportunidade de emenda pelo autor e o transcurso in
albis  do  prazo  para  cumprimento  da  diligência

Apelação Cível nº 0000808-89.2006.815.0781.        4



determinada,  ex  vi  do  disposto  no  artigo  284,  do
CPC." (REsp 812.323/MG) (REsp 1018102/MG, Rel.
Ministro  SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 12/08/2010, DJe 23/08/2010)

No caso em liça, verifica-se que o julgador a quo entendeu que
a parte autora apresentou o pedido do adicional de insalubridade, deixando de
especificar a causa de pedir, ou seja, o agente insalubre, o que levou a extinção
do processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial e impossibilidade
de emenda à exordial após a apresentação defesa. 

Ora, como não foi feito o devido juízo de admissibilidade da
petição  inicial,  entendo que  a  fundamentação de  que  se  utilizou  o  d.  Juiz
monocrático para o fim de extinguir o feito por inépcia da inicial, encerra, a
meu ver, os parâmetros dos quais deveria ter se utilizado o magistrado a quo
para  determinar  a  emenda  da  inicial,  nos  termos  da  norma  instrumental,
objetivando afastar qualquer mácula verificada na peça inaugural.

De acordo com o art. 284 do CPC acima referido, ao verificar
irregularidades na exordial, cabe ao juiz determinar sua emenda no prazo de
10  (dez)  dias.  Porém,  infere-se  que  o  julgador  monocrático  não  deu
oportunidade ao recorrente de realizar a emenda à inicial, sendo o processo
extinto pela alegada imprecisão técnica, em flagrante equívoco que se deve
sanar com a cassação da sentença guerreada, para que se determine a emenda.

Na verdade,  o juiz proferiu despacho inicial,  determinando a
citação  do  promovido,  ora  recorrido,  porém  não  se  manifestou  acerca  da
inépcia  da  exordial,  o  que  não  poderia,  por  este  fundamento,  extinguir  o
processo sem julgamento do mérito. 

Ao meu sentir, caberia ao magistrado, quando da propositura da
ação,  proceder  ao  juízo  de  admissibilidade  da  peça  inaugural,  dando
oportunidade  ao  ora  recorrente  para  emendar  a  inicial,  indicando,
objetivamente, as irregularidades nela contidas.

Dessa  forma,  o  procedimento  adotado  pelo  juiz  de  base  é
incompatível  com  a  interpretação  sistemática  e  teleológica  do  sistema
processual  civil  brasileiro,  pois,  sem  realizar  o  exame  prévio  da  exordial
quando da propositura da demanda, deu prosseguimento ao feito, para então,
após contestação, decidir pela extinção do processo sem julgamento do mérito
pela inépcia da petição inicial. 

Além do mais, mesmo que o juiz só verificasse a inépica da
inicial  no  momento  da  contestação,  não  vislumbro  óbice  à  abertura  de
possibilidade  para  fins  de  emenda.  Bastaria,  para tanto,  após a  emenda da
exordial pelo ora insurgente, dar-se oportunidade de manifestação à recorrida
acerca  do  referido  ato,  assegurando-se,  assim,  o  contraditório  e  a  ampla
defesa, sem qualquer prejuízo às partes, tampouco nulidade do processo.

Assim,  reputo  razoável  seguir  entendimento  perfilhado  no
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no RESP 674.215/RJ, no sentido de se
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admitir a emenda da petição inicial considerada inepta, ainda que contestada a
ação, em observância ao principio da instrumentalidade do processo. Vejamos
o aresto abaixo ementado:

“PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO
DA EMPRESA RÉ. SENTENÇA, EXTINGUINDO O
PROCESSO  SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO,
POR  INÉPCIA  DA  INICIAL.  APELAÇÃO
PROVIDA,  DETERMINANDO  A  EMENDA  DA
INICIAL,  MESMO  QUE  APRESENTADA  A
CONTESTAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  DIREITO
SUBJETIVO  DO  AUTOR.  ART.  284  DO  CPC.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA,
EFETIVIDADE  E  INSTRUMENTALIDADE  DO
PROCESSO.  PRECEDENTES DO STJ.  RECURSO
ESPECIAL  CONHECIDO,  MAS  IMPROVIDO.1  -
Inviável a extinção do processo sem julgamento do
mérito  por  inépcia  da  exordial,  sem  dar
oportunidade à parte para proceder à sua emenda,
por se tratar de direito subjetivo do autor. Art. 284
do  CPC.  2  -  Incompatível  com  a  interpretação
sistemática e teleológica do sistema processual civil
brasileiro  o  procedimento  adotado  pelo  MM.  Juiz
monocrático  que,  sem realizar  o  exame prévio  da
exordial  quando  da  propositura  da  ação,  deu
prosseguimento  ao  feito,  para  então,  após  a
contestação da recorrente, decidir pela extinção do
processo sem julgamento do mérito pela inépcia da
petição inicial. 3 - Em observância aos princípios da
economia, da efetividade e da instrumentalidade do
processo,  esta  Corte  vem  admitindo  a  emenda  da
petição  inicial  considerada  inepta,  ainda  que
contestada a ação.  Precedentes:  REsp 239.561/RS,
Rel.  Min.  ALDIR  PASSARINHO  JÚNIOR  ,  DJ
15/05/2006; REsp 837.449/MG,  Rel.  Min.  DENISE
ARRUDA , DJ de 31/08/2006; REsp 480.614/RJ, Rel.
Min.  JOSÉ DELGADO ,  DJ  de  09/02/2004;  REsp
101.013/CE, DJ de 18/08/2003; e REsp 390.815/SC,
Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS , DJ
de  29/04/2002.4  -  Recurso  conhecido,  mas
improvido.(STJ/RECURSO ESPECIAL Nº 674.215 –
RJ,  Rel.  Min.  Jorge  Scartezzini,  4ª  Turma,  j.  em
19/10/2006).

Não é demasia citar outros precedentes do STJ:

“PROCESSUAL  CIVIL.  INÉPCIA  DA  INICIAL.
EMENDA. POSSIBILIDADE. 1. Deve o magistrado,
em nome  dos  princípios  da  instrumentalidade  das
formas  e  da  economia  processual,  determinar  a
emenda  da  petição  inicial  que  deixa  de  indicar  o
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pedido  com  suas  especificações.  2.  O  fato  de  já
existir contestação do réu não há de ter, só por si, o
efeito  de  inviabilizar  a  adoção  da  diligência
corretiva prevista no art.  284  do  CPC, em especial
nos  casos  em  que  a  falta  for  de  convalidação
possível. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ, 4ª
Turma, AgRg no REsp 752335/MG, Relator Ministro
João Otávio de Noronha, DJe 15/03/2010).
“PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA.
ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
ART.  284  DO  CPC.  RECURSO  ESPECIAL
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O magistrado, ao
verificar  que  a  inicial  não  preenche  os  requisitos
legais,  deve  abrir  prazo  à  parte  autora  para
regularizá-la ou emendá-la, conforme o art. 284 do
CPC.  2.  Em  homenagem  aos  princípios  da
instrumentalidade,  efetividade  e  economia
processual,  e  desde que não acarrete alteração no
pedido ou causa de pedir, a emenda à inicial pode
ser  determinada  mesmo  após  a  apresentação  da
contestação.  3.  Recurso  especial  conhecido  e
improvido.  (REsp  425140/SC,  Rel.  Ministro
ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  QUINTA TURMA,
julgado em 17.08.2006, DJ 25.09.2006 p. 295).
“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO DE CONHECIMENTO. RITO ORDINÁRIO.
CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CADERNETAS DE
POUPANÇA.  PETIÇÃO  INICIAL.  REQUISITOS.
INÉPCIA.  PEDIDO  DEFICIENTE.  SUPOSTA
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 264, PARÁGRAFO ÚNICO,
267,  I,  282,  IV,  E  295,  I,  DO  CPC.  NÃO-
OCORRÊNCIA.  EMENDA  DEPOIS  DE
APRESENTADA  A  CONTESTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.  INTERPRETAÇÃO  E
APLICAÇÃO  DO  ART.  284  DO  CPC.  DEVER
OMITIDO  PELO  JUIZ.  DOUTRINA.
PRECEDENTES  DO  STJ.  PRESERVAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA  ESTABILIDADE  DA  DEMANDA.
DESPROVIMENTO. 1.  A questão controvertida, de
natureza processual, consiste em saber se o juiz pode
determinar, com base no art. 284 do CPC, a emenda
da  petição  inicial  depois  de  apresentada  a
contestação,  para  sanar  inépcia  relacionada  ao
pedido.  2.  Ao  receber  a  exordial,  o  juiz  deve,
incontinenti,  examinar  seus  requisitos  legais.  Se
necessário,  deve  discriminar  o(s)  vício(s)  e
determinar, desde logo, a regularização no prazo de
dez dias. Só na hipótese de o autor não sanar a(s)
irregularidade(s)  apontada(s)  proceder-se-á  à
extinção do processo sem solução do mérito (CPC,
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art. 284 e parágrafo único). 3. A contestação do réu
não  obsta  a  possibilidade  de  emenda,  porque  a
correção  da  inépcia  relativa  ao  bem da  vida  não
implica, necessariamente, a mudança do pedido ou
da causa de pedir. 4. O réu será intimado para se
pronunciar  sobre a emenda,  assegurando-se,  dessa
forma, o contraditório e a ampla defesa. Não haverá
prejuízo  ou  nulidade  (CPC,  art.  244).  Eventual
inovação do pedido ou da causa de pedir sofrerá o
controle  jurisdicional.  Preservar-se-á,  com  isso,  a
estabilidade da demanda. 5. Na hipótese, a inépcia
do pedido (falta de precisa indicação dos períodos e
respectivos índices de correção monetária) pode ser
sanada,  aproveitando-se  os  atos  processuais  já
praticados (REsp 239.561/RS,  4ª  Turma,  Rel.  Min.
Aldir  Passarinho  Junior,  DJU  de  15.5.2006),
notadamente porque o juiz da causa não indicou nem
determinou,  no  despacho  preliminar,  a  correção
desse vício. 6. A extinção prematura do processo de
conhecimento  sem  o  julgamento  do  mérito  não
obstará o ajuizamento de nova ação, porque a lide
não foi solucionada (CPC, art.  268). Essa solução
demandará  maior  dispêndio  de  tempo,  dinheiro  e
atividade  jurisdicional,  e  vai  de  encontro  aos
princípios  que  informam  a  economia  e  a
instrumentalidade do processo civil, cada vez menos
preocupado  com  a  forma  e  mais  voltado  para
resultados  substanciais.  7.  Recurso  especial
desprovido”.  (REsp  837449/MG,  Rel.  Ministra
DENISE  ARRUDA,  PRIMEIRA TURMA,  julgado
em 08.08.2006, DJ 31.08.2006 p. 266) 

Pertinente,  ainda,  trazer  à  colação  o  entendimento  dos
Professores NELSON NERY e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY de que
a à exordial é direito subjetivo do autor:

"1. Emenda da inicial. Sendo possível a emenda da
inicial,  o  juiz  deve  propiciá-la ao  autor,  sendo-lhe
vedado  indeferir,  desde  logo   a  petição  inicial.  O
indeferimento liminar da vestibular somente deve ser
feito  quando  impossível  a  emenda,  como  por
exemplo, no caso de haver decadência do direito.
2. Direito do autor. A emenda da petição inicial é
direito  subjetivo  do  autor.   Constitui  cerceamento
desse direito, portanto de defesa (CF 5º, XXXV e LV),
o indeferimento liminar da petição inicial, sem dar-
se oportunidade ao autor para emendá-la, em senda
a  emenda  possível."  ("Código  de  Processo  Civil
Comentado e Legislação Extravagante,  São Paulo:
Editora RT, 9. ed., 2006,p. 481).
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A  jurisprudência  pátria  segue  o  mesmo  caminho,  senão
vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.  MEDIDA CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  CÉDULAS  DE
CRÉDITO RURAL. NOTAS DE CRÉDITO RURAL.
CONTRATOS  DE  FINANCIAMENTOS.  PETIÇÃO
INICIAL. REDAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS  QUANTO  À  RELAÇÃO  JURÍDICA
ENTRE  AS  PARTES.  INÉPCIA  DA  INICIAL.
EXEGESE  DOS  ARTS.  282  E  283  C.C.  295  DO
CPC.  EMENDA  DA  PETIÇÃO  INICIAL.
OPORTUNIZAÇÃO  APÓS  A  CONTESTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.  Inépcia  da  petição  inicial.
Emenda  após  contestação.  Se  a  petição  é  inepta,
deve ser determinada à parte autora que a emende,
oportunizando-lhe suprir a falha, nos termos do art.
284  do  CPC.  Anote-se  ainda,  que  é  possível  a
determinação  de  emenda  da  inicial  em  qualquer
fase processual,  pois  não pode a parte  autora ser
prejudicada, ante a omissão do juízo singular, com a
ausência de concessão da possibilidade de retificar a
peça  defeituosa  por  ela  apresentada. Sentença
anulada.  Recursos  prejudicados”.  (TJ-PR 8226031
PR  822603-1  (Acórdão),  Relator:  Jurandyr  Souza
Junior,  Data  de  Julgamento:  25/01/2012,  15ª
Câmara Cível). (grifo nosso).

'PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.
PETIÇÃO  CONSIDERADA  INÉPTA.  PROCESSO
EXTINTO NOS TERMOS DO ARTIGO 267 INCISO
C/C ARTIGO 284,  AMBOS DO CPC. DESPACHO
DO JUÍZO A QUO  DETERMINANDO A EMENDA� �
À INICIAL APÓS A CITAÇÃO E A CONTESTAÇÃO
DA PARTE RÉ. POSSIBILIDADE DE EMENDAR A
PETIÇÃO  INICIAL  APÓS  CONTESTAÇÃO.
PRECEDENTES DO E. STJ. 1. O artigo 267 inciso I
e o artigo 284, ambos do Código de Processo Civil,
dispõem  que  a  petição  inicial  será  indeferida  e
processo  será  extinto,  sem  resolução  de  mérito,
quando a parte autora não emendar ou completar a
petição inicial no prazo de 10 (dez) dias, prazo este
considerado  dilatório  pela  jurisprudência  do  Eg.
Superior Tribunal de Justiça,  nos termos do artigo
181 do Código de Processo Civil. Precedente: STJ,
REsp  871.661/RS,  Rel.  Ministra  Nancy  Andrighi,
Terceira  Turma,  julgado  em  17/05/2007,  DJ
11/06/2007 p. 313. 2. Além disso, a jurisprudência do
Egrégio  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem  se
mostrado  divergente  quanto  ao  prazo  final  para
emendar ou complementar a petição inicial.  3.  De
acordo  com  a  Segunda  Seção  do  STJ  o  momento
adequado para emendar a petição inicial é o da fase
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prévia  de  admissibilidade  da  demanda,  anterior  à
contestação. Assim, uma vez contestada a ação, não
poderá  mais  a  parte  autora  emendar  ou
complementar a petição inicial. Precedente: EREsp
674215/RJ,  Rel.  Ministro  Humberto  Gomes  de
Barros,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  Ari  Pargendler,
Segunda  Seção,  julgado  em  25/06/2008,  DJe
04/11/2008. 4. Ao contrário, precedentes vinculados
à Terceira Seção da Corte Superior têm apresentado
entendimento  mais  liberal,  uma  vez  que  vêm
admitindo emendar a petição inicial mesmo após o
oferecimento  da  contestação,  em  observância  aos
princípios  da  economia,  da  efetividade  e  da
instrumentalidade do processo. Nesse sentido: REsp
239.561/RS,  Rel.  Min.  Aldir Passarinho Júnior,  DJ
15/05/2006;  REsp  837.449/MG,  Rel.  Min.  Denise
Arruda,  DJ  de  31/08/2006;  REsp 480.614/RJ,  Rel.
Min.  José  Delgado,  DJ  de  09/02/2004;  REsp
101.013/CE. Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de
18/08/2003; e REsp 390.815/SC, Rel. Min. Humberto
Gomes  de  Barros,  DJ  de  29/04/2002;  REsp
674215/RJ,  Rel.  Ministro  Jorge  Scartezzini,  DJ
20/11/2006.  5.  No  caso  em  questão,  ainda  que  a
apelante  somente  tenha  complementado  o  seu
pedido, considerado genérico, quase dois meses após
a publicação do despacho que determinou emendar a
petição inicial (fl. 107), ou seja, em 23 de agosto de
1996 (fl. 113/128), o próprio Juízo a quo possibilitou
que  o  apelante  realizasse  a  complementação  do
pedido,  após  a  contestação,  uma  vez  que  aludido
despacho  somente  foi  proferido  posteriormente  à
citação (fls.  49/50)  e à  contestação (fls.  52/54).  6.
Diante  o posicionamento  da jurisprudência quanto
ao  prazo  previsto  no  artigo  284  do  Código  de
Processo Civil não ser um prazo peremptório e dos
precedentes favoráveis no sentido de que a emenda à
inicial  poderá  ser  realizada  mesmo  após  a
contestação,  em  observância  aos  princípios  da
economia, da efetividade e da instrumentalidade do
processo,  não é  razoável,  neste  caso,  notadamente
em  função  do  tempo  e  da  iniciativa  judicial  em
propiciar  o  ajuste,  julgar  extinto  o  processo,  nos
termos do artigo 267 inciso I do Código de Processo
Civil. 7. Apelação provida”. (TRF-2 - AC: 163597 RJ
98.02.07453-5,  Relator:  Desembargador  Federal
JOSE  ANTONIO  LISBOA  NEIVA,  Data  de
Julgamento:  01/12/2008,  SEXTA  TURMA
ESPECIALIZADA,  Data  de  Publicação:  DJU  -
Data::15/12/2008 – Página, 74).

Dessa forma, entendo que nada obsta que o autor seja intimado
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para proceder à emenda da inicial dentro do prazo estipulado pelo juízo, no
sentido de indicar, especificamente, o agente insalubre, ainda que contestada a
ação. 

Impende  registrar,  ainda,  que  o recorrente  formulou
oportunamente em primeiro grau o pedido de produção de prova pericial, que,
inclusive  foi  deferido,  porém  antes  da  produção  da  referida  prova,  o  juiz
extinguiu o processo sem apreciação do mérito, configurando o procedimento
adotado nítido desrespeito ao princípio do devido processo legal que permeia
o  modelo  constitucional  do  processo  civil,  ou  seja,  restou  consumado  o
cerceamento de defesa.

Ante o exposto, com base no art. 557, caput, do CPC, ANULO,
DE OFÍCIO, A SENTENÇA, determinando a remessa dos autos ao juízo a
quo  com a intimação do autor para emendar a inicial no prazo de 10 (dez)
dias,  sob  pena  de  indeferimento,  oportunizando-se,  na  sequência,  a
manifestação do réu, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, prosseguindo-se no processo na forma da lei.

A etiqueta  da  capa  dos  presentes  autos  consta  o  nome  da
falecida Cecília Nunes dos Santos. Assim, deverá o setor competente corrigir
o equívoco, colocando o nome dos sucessores como apelantes.

P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa,  de dezembro de 2014.

Gustavo Leite Urquiza 
Juiz de Direito Convocado - Relator
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