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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO 
SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  AUSÊNCIA DE 
PRAZO  PARA  EMENDA.  APLICAÇÃO  DO 
PRINCÍPIO  DA  INSTRUMENTALIDADE  DAS 
FORMAS, DA CELERIDADE, DA ECONOMIA E DA 
EFETIVIDADE  PROCESSUAL.  ENTENDIMENTO 
CONSOLIDADO  POR  TRIBUNAL  SUPERIOR. 
ANULAÇÃO DA DECISÃO.  BAIXA DOS AUTOS. 
INCIDÊNCIA DO ART. 557, §1-A, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DA SÚPLICA.

–  Em  observância  aos  princípios  da 
instrumentalidade  e  da  celeridade,  não  poderia  o 
Magistrado de base indeferir  a  petição inicial  sem 
conceder previamente a possibilidade de emenda.

 –  É possível ser determinada a emenda à petição 
inicial mesmo após o oferecimento da contestação, 
quando a convalidação for possível, mais uma vez 
considerando os princípios da instrumentalidade das 
formas, da celeridade, da economia e da efetividade 
processual.

“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.”1

1 REsp 837449/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2006, 
DJ 31/08/2006, p. 266.
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VISTOS 

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  José  Orlando  de  Sousa 

objetivando reformar sentença (fls. 71/74) proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de 

Barra de Santa Rosa, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por considerar 

inepta a exordial, em face da ausência de causa de pedir remota.

Em  suas  razões  (fls.  75/77),  o  demandante,  ora  apelante,  pugna  pela 

nulidade da decisão. Para tanto, fundamentou que a insalubridade é inerente ao cargo de 

gari, por ele ocupado. Ademais,  insurge-se acerca da ausência de clareza da decisão 

vergastada, e da condenação ao pagamento de verba honorária.  

Contrarrazões apresentadas às fls. 82/84.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público entendeu não ser o caso de 

pronunciamento (fls. 90/92).

É o Relatório.

Decido

Trata-se de Ação de Cobrança em face do município de Barra de Santa 

Rosa. 

Narra o autor que é funcionário público da municipalidade, nomeado em 18 

de agosto de 1997, para a função de gari. No entanto, afirma que o direito de receber 

adicional  de  insalubridade,  inerente  ao  cargo  ocupado,  não  vem  sendo  respeitado, 

pleiteando, assim, seu pagamento.

Após  trâmite  processual,  sobreveio  sentença  extinguindo  o  feito,  sem 

resolução de mérito, por inépcia da inicial, haja vista o promovente não ter indicado o 

agente nocivo à saúde que caracterizasse a causa de pedir remota. 
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Pois bem. 

A petição inicial deve preencher os requisitos dos arts. 282 e 283 do CPC, in 

verbis:
Art. 282. A petição inicial indicará:
I – o juiz ou tribunal, a que é dirigida;
II  –  os  nomes,  prenomes,  estado  civil,  profissão,  domicílio  e  
residência do autor e do réu;
III – o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV – o pedido, com as suas especificações;
V – o valor da causa;
VI – as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade  
dos fatos alegados;
VII – o requerimento para a citação do réu.
Art.  283.  A  petição  inicial  será  instruída  com  os  documentos  
indispensáveis à propositura da ação.

 
Por outro lado, se a petição inicial não preenche os requisitos do art. 282 e 

283 da Lei Adjetiva Civil, incumbe ao juiz determinar a sua emenda na forma do art. 284, 

caput, do mesmo diploma legal, sob pena de indeferimento.

Em  resumo,  em  observância  aos  princípios  da  instrumentalidade  e  da 

celeridade, não poderia o Magistrado de base indeferir  a petição inicial  sem conceder 

previamente a possibilidade de emenda.

Transcrevo arestos do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
JULGAMENTO  MONOCRÁTICO.  TESE  AMPARADA  PELA 
JURISPRUDÊNCIA  DESTE  SODALÍCIO.  EXTINÇÃO  DO 
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NO TRIBUNAL 
DE ORIGEM. EMENDA DA INICIAL. (...)
3. "Não se olvida que o magistrado, antes de decretar a extinção 
do  feito  sem a resolução  do  mérito  em razão  da  ausência  de 
documentos  indispensáveis  à  propositura  da  ação,  deve  dar  a 
oportunidade  à  parte  de  suprir  a  falha,  por  meio  da  diligência 
prevista ao art. 284 CPC, em respeito à função instrumental do 
processo. Ocorre que o referido preceito legal se refere à petição 
inicial,  razão por que não pode ela ser aplicada ao recurso de 
apelação no Tribunal de origem, mormente porque não há falar 
em  ausência  de  documento  essencial  à  propositura  da  ação." 
(REsp  886583/SC,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA, 

Desembargador José Ricardo Porto
4



Apelação Cível nº. 0000163-59.2009.815.0781

QUINTA TURMA,  julgado  em  23/02/2010,  DJe  26/04/2010)  4. 
Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  AgRg  no  REsp  507.396/MG,  Rel.  Ministro  VASCO 
DELLA  GIUSTINA  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO 
TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 03/11/2011).

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  VIOLAÇÃO  DO 
ART. 284 DO CPC.
INOCORRÊNCIA.  INTIMAÇÃO  DA  CEF  PARA  EMENDAR  A 
INICIAL.  AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO  NO  PRAZO 
ESTIPULADO  PELO  JUÍZO.  INÉPCIA  DA  PETIÇÃO  INICIAL. 
CONSEQÜÊNCIA.
1. O art. 284 do CPC, prevê que, "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". Mas, segundo o p. único do 
mesmo  dispositivo,  se  o  autor  não  sanar  a  irregularidade,  o 
processo será extinto.
2.  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. Precedentes.
(...)
(REsp  1235960/RJ,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL 
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  05/04/2011,  DJe 
13/04/2011).

A título de esclarecimento, acrescento que o disposto no art. 294 do CPC, 

determina que “antes da citação, o autor poderá aditar o pedido, correndo à sua conta as 

custas acrescidas em razão dessa iniciativa”. 

Todavia, não se desconhece a possibilidade de determinação de emenda à 

petição inicial mesmo após o oferecimento da contestação, quando a convalidação for 

possível, mais uma vez considerando os princípios da instrumentalidade das formas, da 

celeridade, da economia e da efetividade processual.

Observe-se:

REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  TRIBUTÁRIO.  FALTA  DOS 
COMPROVANTES  DE  RECOLHIMENTO.  CONTESTAÇÃO. 
EMENDA  À  INICIAL.  POSSIBILIDADE.  ART.  284  DO  CPC. 
PRESCRIÇÃO.  INOVAÇÃO DE DEMANDA.  I  -  Mesmo após  o 
oferecimento  da  contestação,  pode  o  juiz  determinar  que  se 
emende  a  inicial  quando  faltar  documento  indispensável  à 
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propositura da demanda. Precedentes: REsp nº 674215/RJ, Rel. 
Ministro  JORGE  SCARTEZZINI,  DJ  de  20.11.2006;  REsp  nº 
425140/SC,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  DJ  de 
25.09.2006;  REsp  101013/CE,  Rel.  Ministro  HAMILTON 
CARVALHIDO,  DJ  de  18.08.2003  [...].  III  -  Agravo  regimental 
improvido.  (AgRg  no  AgRg  no  REsp  628463/RJ,  Rel.  Ministro 
FRANCISCO  FALCÃO,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em 
27/02/2007, DJ 29/03/2007, p. 218).

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,  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.  [...]  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).

Entretanto, importa considerar que tal medida é excepcional, não podendo 

ser aplicada indiscriminadamente. Isto porque, de regra, a emenda da petição inicial não 
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pode ser admitida após o oferecimento da contestação, art. 294 do CPC, salvo situações 
especiais e desde que sem modificação do pedido ou da causa de pedir.

Jurisprudência do Egrégio STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  SUPOSTA 
OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO 
ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO 
INICIAL QUE TRATA DE MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DA 
LIDE. EMENDA À INICIAL. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR 
E  DO  PEDIDO,  APÓS  OFERECIDA  A  CONTESTAÇÃO  E 
SANEADO O FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1.  Não havendo no acórdão recorrido omissão,  obscuridade ou 
contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2. 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).
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 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  1291225/MG,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL 
MARQUES,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em  07/02/2012,  DJe 
14/02/2012).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANTIDA  A  DECISÃO  IMPUGNADA.  INCIDÊNCIA  DAS 
SÚMULAS  7  DO  STJ  E  282  E  356  DO  STF.  DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL  NÃO  DEMONSTRADO.  AGRAVO 
IMPROVIDO.
1.  Falta  de prequestionamento  do art.  130  do CPC.  De fato  o 
acórdão recorrido não enfrentou a matéria. Para que se configure 
o  prequestionamento,  há  que  se  extrair  do  acórdão  recorrido 
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos 
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância 
especial,  abrir  discussão sobre determinada questão de direito, 
definindo-se,  por  conseguinte,  a  correta  interpretação  da 
legislação federal.

Desembargador José Ricardo Porto
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2. Poderá o agravo de instrumento deixar de ser processado na 
forma retida quando, no caso concreto, houver suscetibilidade de 
lesão grave e de difícil reparação à parte, art. 522 do CPC.
3. Possibilidade de recorrer do despacho de emenda à inicial.
Excepciona-se a regra do art. 162 §§ 2º e 3º do CPC quando a 
decisão  interlocutória  puder  ocasionar  prejuízo  às  partes. 
Precedentes.
4. Inaplicável o art. 284 do CPC ante a regra contida no art. 264 
também do CPC. É vedado emendar a inicial após o oferecimento 
da contestação quando a emenda implicar alteração da causa de 
pedir ou do pedido. Precedente.
5.  Incidência  da  Súmula  7  do  STJ  porquanto  necessário  o 
revolvimento do conteúdo fático-probatório.
6. Patente ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AgRg no Ag 1223531/BA, Rel.  Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  17/02/2011,  DJe 
22/02/2011).

Processual  Civil.  Recurso  Especial.  Ação  de  compensação  por 
danos morais. Extinção do processo sem a resolução do mérito. 
Inépcia da inicial. Impossibilidade de emenda após a contestação.
Inaplicabilidade do art. 515, § 3º, do CPC. Revisão do valor fixado 
a título de honorários advocatícios. Incidência da Súmula 7/STJ - 
Trata-se de ação de compensação por danos morais em que o 
recorrente não descreveu,  na petição inicial,  os fatos ocorridos, 
tampouco uniu esses fatos ao nexo causal capaz de justificar o 
pedido compensatório.
- De acordo com o art. 282, III, do CPC, 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.
-  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. 295, I, do CPC.
- É vedado emendar a inicial após o oferecimento da contestação, 
salvo em hipóteses excepcionais – isso para atender os princípios 
da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da 
efetividade processuais. Precedentes.
- 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.  264, caput e 
parágrafo único, do CPC.
-  Com a estabilização da demanda, é inaplicável  o art.  284 do 
CPC, quando a emenda implicar a alteração da causa de pedir ou 
do  pedido,  ou  violar  os  princípios  do  contraditório  e  da  ampla 
defesa.
- A incidência do art. 515, § 3º, do CPC pressupõe o provimento 
da apelação interposta contra sentença que extingue o processo, 
sem a análise do mérito.
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- A modificação do valor fixado a título de honorários advocatícios 
somente é permitida em caráter  excepcional,  quando a quantia 
estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado 
neste processo. Incidência da Súmula 7/STJ.
Recurso especial não provido.
(REsp 1074066/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 13/05/2010).

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, exclusive.
4. Recurso especial conhecido e provido para extinguir o feito sem 
julgamento do mérito.
(REsp  726.125/SP,  Rel.  Ministra  ELIANA CALMON,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 12/06/2007, DJ 29/06/2007, p. 533).

Na  hipótese  em  apreço,  o  réu  apresentou  contestação,  sobrevindo  a 

prolação da sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, em face da 

inépcia da petição inicial.

No entanto, no caso em estudo, não comungo do mesmo entendimento do 

Magistrado de base, pois, em que pesem as especificações do pedido, caracterizando 

hipótese de emenda após a resposta do promovido, não foi dado ao autor a possibilidade 

em fazê-la, nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil.

Tal possibilidade restou demonstrada com a apresentação da contestação 

da municipalidade demandada,  que,  além de não ter  suscitado preliminar  de  inépcia, 

articulou suas razões defensivas em relação a todos os itens do pedido inicial. 

Sendo assim, a inépcia da exordial  só poderia  ter  sido acolhida,  após a 

concessão do prazo de 10 dias, previsto no artigo 284 do CPC, desde que o apelante não 

cumprisse a diligência determinada, ou seja, não a emendasse.

Com essas considerações, encontrando-se a decisão recorrida em confronto 

com jurisprudência de Tribunal  Superior,  nos termos do art.  557,  §1-A,  da Legislação 

Desembargador José Ricardo Porto
9



Apelação Cível nº. 0000163-59.2009.815.0781

Adjetiva Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença, determinando a 

baixa dos autos para prosseguimento da instrução probatória.

 

P.I.

João Pessoa, 09 de setembro 2014.

Desembargador José Ricardo Porto
                                                         RELATOR

J/13 – R J/08
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