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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007134-18.2011.815.2001.
ORIGEM: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
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PROCURADOR: Alexandre Magnus F. Freire.
02 APELADO: PBPREV – Paraíba Previdência.
ADVOGADO: Euclides Dias de Sá Filho e outros.

EMENTA: APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  C/C 
OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER.  POLICIAL  MILITAR.  DESCONTO 
PREVIDENCIÁRIO.  PEDIDO GENÉRICO.  EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 
INÉPCIA DA INICIAL.  VÍCIO SANÁVEL.  NECESSIDADE DE  INTIMAÇÃO 
PARA  EMENDAR  A  EXORDIAL.  PRECEDENTES  DO  STJ  E  DESTE 
TRIBUNAL. NULIDADE DA SENTENÇA DECRETADA DE OFÍCIO. MATÉRIA 
DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PREJUDICADO. APELO A QUE SE NEGA 
SEGUIMENTO,  NOS  TERMOS  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO CIVIL.

1.  Verificada a  existência de vício sanável na Petição Inicial,  faz-se necessária a 
intimação do Autor,  oportunizando-lhe emendá-la,  antes de declará-la inepta (art. 
284, do CPC).

2. Tratando-se de questão de ordem pública, pode ser declarada de ofício a nulidade 
da Sentença que extingue o processo por inépcia da Exordial sem a observância do 
disposto no art. 284, do CPC.

Vistos etc.

Pablo Monteiro Lopes interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo 
Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública desta Capital, f. 69/70, nos autos da Ação de 
Repetição de Indébito c/c  Obrigação de Não Fazer por ele ajuizada  em face do 
Estado  da  Paraíba  e  da  PBPREV  –  Paraíba  Previdência,  que  acolheu  a 
preliminar de inépcia da Petição Inicial arguida  pelos Promovidos,  ao fundamento 
de ter sido formulado pedido genérico.

Em suas  Razões,  f.  72/75,  alegou que  foram especificadas  no  pedido as 
verbas que teriam sofrido descontos previdenciários indevidos, objeto da restituição 
pretendida, não se configurando a inépcia da Exordial.

Pugnou,  ao  final,  pelo  provimento  do  Recurso  para  que  seja  rejeitada  a 
preliminar  arguida  pelos  Recorridos  e,  no  mérito,  julgado  procedente  o  pedido, 
reconhecendo-se indevidos os recolhimentos previdenciários sobre as verbas que 
não serão convertidas em seu benefício quando da sua aposentadoria.

Nas  Contrarrazões,  f.  80/89,  o  Estado  da  Paraíba  arguiu  preliminar  de 



ilegitimidade passiva ad causam, sustentando a pretensão do Autor deveria ter sido 
dirigida somente para a PBPREV, pugnando pela manutenção da Sentença, diante 
da inépcia da Inicial pela ausência de especificação do pedido, e, na hipótese de 
serem afastadas a preliminar e a prejudicial de mérito, seja julgado improcedente o 
pedido.

Regularmente intimada, a segunda Apelada não contrarrazoou, Certidão de f. 
89-v.

A Procuradoria, f. 101/107, opinou pelo provimento parcial do Recurso, para 
afastar a preliminar de inépcia da Exordial e, no mérito, julgar procedente o pedido.

É o Relatório.

O  pedido  formulado  pelo  Apelante  não  especificou  sobre  quais  verbas 
pretendia a suspensão dos descontos previdenciários por ele considerados indevidos 
e  a  repetição  do  indébito,  configurando-se  genérico,  passível  de  resultar  no 
indeferimento da Inicial (art. 282, IV, do CPC).

O STJ  solidificou  o  entendimento  de  que,  nos  termos  do  o  art.  284,  do 
Código de Processo Civil1,  a Exordial será indeferida por falta de observância dos 
requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, do CPC, somente na hipótese de inércia do 
Autor após prévia intimação para emendá-la2.

1 Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 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 10 (dez) dias.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

2 PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 284 DO CPC. EMENDA DA INICIAL 
NÃO  CUMPRIDA.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO. 
PRECEDENTES.  SÚMULA 83/STJ.  RECURSO CABÍVEL DA DECISÃO QUE DETERMINA A 
EMENDA DA INICIAL. AGRAVO. 1. A decisão do Tribunal de origem aplicou devidamente o art. 284, 
parágrafo único, do Código de Processo Civil, que determina a extinção do processo sem julgamento do  
mérito, quando a parte não cumpre a determinação da emenda à inicial. Precedentes. Súmula 83/STJ. 2. 
Caso a parte não concordasse com a determinação de emenda à inicial, deveria ter interposto agravo de 
instrumento, recurso cabível em decisões interlocutórias.  Precedentes. Agravo regimental improvido. 
(AgRg  no  AREsp  406.753/SP,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  julgado  em 
03/12/2013, DJe 10/12/2013).

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ARTS. 458, II,  E 535, II,  DO CPC. VIOLAÇÃO. 
NÃO  OCORRÊNCIA.  SINDICATO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ROL  DE  SERVIDORES 
SUBSTITUÍDOS E PERÍODO DA COBRANÇA PASSÍVEIS DE DELIMITAÇÃO. EMENDA DA 
INICIAL DETERMINADA PELO  JUIZ  A QUO.  DESCUMPRIMENTO.  EXTINÇÃO  DO FEITO 
SEM  A RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  POSSIBILIDADE.  AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  [...]  2.  A 
extinção do feito sem a resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, mostrou-se correta, uma vez  
que  (i)  indevida  a  formulação  de  pedido  genérico  diante  da  possibilidade  de  individualização  dos  
servidores substituídos e do período de cobrança; e (ii) foi descumprida a ordem proferida pelo Juiz de 
Primeira  Instância  que  determinou  a  emenda  da  inicial  para  que  fossem  apresentados  os  valores  
individualizados pretendidos por cada servidor substituído. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg 
no AREsp 50.879/AP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, 
DJe 14/08/2013).

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 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. (AgRg no REsp 752.335/MG, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, 



A jurisprudência deste Tribunal3 tem decidido que, tratando-se de matéria de 
ordem pública, deve ser decretada de ofício a nulidade da Sentença que  julga o 
pedido genérico sem que o Promovente seja previamente intimado para emendar a 
Inicial, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Posto isso, declaro, de ofício, a nulidade da Sentença, determinando o re-
torno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado prosseguimento ao feito, 
e declaro prejudicado o Recurso, nos termos do art. 557, caput, do Código de 
Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 10 de setembro de 2014.

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

Quarta Turma, julgado em 02/03/2010, DJe 15/03/2010).

3 PREVIDENCIÁRIO.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  PREVIDENCIÁRIO  C/C 
OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.  SENTENÇA PELA 
PROCEDÊNCIA PARCIAL.  APELAÇÕES  CÍVEIS  E  REEXAME  NECESSÁRIO.  PEDIDO 
GENÉRICO. FALTA DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ART. 284 DO CPC. 
POSSIBILIDADE,  MESMO  APÓS  APRESENTAÇÃO  DA  CONTESTAÇÃO.  NULIDADE 
DECRETADA  DE  OFÍCIO.  QUESTÃO  DE  ORDEM  PÚBLICA.  RECURSOS 
PREJUDICADOS. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. 1. 
É direito subjetivo do autor o de emendar a inicial que contém pedido não especificado, nos termos 
do art.  284 do CPC. 2.  Mostra-se possível  a  intimação do autor  para especificação do pedido  
mesmo após  a  contestação,  garantindo-se  à  parte  contrária  o  direito  de  ser  intimado  para  se  
manifestar sobre a emenda à exordial, em atenção ao princípio do contraditório e ampla defesa. 3.  
Assim,  por  tratar-se  de  matéria  de  ordem pública,  impõe-se  o  reconhecimento,  de  ofício,  da 
nulidade da sentença, por descumprimento das disposições do art. 284 do CPC. Retorno dos autos 
à  instância de  origem. Recurso  prejudicado.  Negativa  de seguimento,  nos termos do art.  557,  
caput,  do CPC. Ante o exposto, reconheço, de ofício, a nulidade da sentença, determinando o 
retorno dos autos à instância de origem para que seja devidamente oportunizado à parte autora 
prazo para emendar a inicial, nos termos do art. 284 do CPC, com vistas a melhor especificação do 
pedido,  sob  pena  de  extinção  do  processo  sem  resolução  do  mérito  por  inépcia  da  inicial, 
intimando-se, posteriormente, a parte contrária para que se manifeste sobre a aludida especificação 
do pedido. Por conseguinte, julgo prejudicados os recursos, nos termos do art. 557, caput, do CPC. 
(TJPB, APL 0023791-69.2010.815.2001, Rel. Des. José Aurélio da Cruz, DJPB 18/08/2014, p. 9).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÏVEL.  SENTENÇA.  PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE TERÇO 
DE  FÉRIAS,  HORAS  EXTRAS,  VANTAGEM  PESSOAL PREVISTA NA LC  N°  39/85  E 
DEMAIS GRATIFICAÇÕES. PEDIDO COM EXPRESSÕES VAGAS. DESRESPEITO AO ART. 
286, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A 
INICIAL.  ART.  284,  DO  CPC.  NECESSÁRIA  OBSERVÂNCIA,  SOB  PENA  DE 
CERCEAMENTO DE DEFESA.  ANULAÇÃO,  DE OFÍCIO,  DA DECISÃO DE PRIMEIRO 
GRAU. Art. 284 - Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos  
arts. 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 10 dez dias. Código de 
Processo Civil Necessária a anulação de ofício de sentença, para que os autos retornem a origem, a 
fim  de  que  seja  determinada  a  emenda  a  inicial,  pela  incidência  dos  princípios  da 
instrumentalidade  das  formas  e  da  economia  processual.  Precedentes.  (TJPB,  RN  e  AC  nº 
20020110172943001, Relator José Ricardo Porto, j. em 13-09-2012).


