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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE 
EM  RAZÃO  DE  ACIDENTE  DE  TRABALHO. 
PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA. 
APRECIAÇÃO  APÓS  A  RESPOSTA  DO 
PROMOVIDO.   DESPACHO  DE  MERO 
EXPEDIENTE.  AUSÊNCIA  DE  CONTEÚDO 
DECISÓRIO.  IRRECORRÍVEL.  SEGUIMENTO 
NEGADO. 
– O  despacho  que  ordena  a  citação  e  deixa  para 
apreciar  o  pedido  de  antecipação  de  tutela 
antecipada após a contestação não possui conteúdo 
decisório,  motivo pelo qual não pode ser desafiado 
por  meio  do  recurso  de  Agravo  de  Instrumento. 
Recurso que não atende ao requisito do cabimento.

Vistos, etc.

Cuida-se de Agravo de Instrumento (fls. 02/20) interposto por Elianeide 

Lúcia de Souza contra decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 2ª 

Vara da Fazenda Pública de Campina Grande, que deixou de apreciar o pedido de 
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antecipação  de  tutela  (fl.  77)  por  ela  realizado  no  aditamento  à  inicial  da  Ação 

Ordinária de Concessão de Aposentadoria por Invalidez em decorrência de acidente 

de trabalho promovida contra a PBPREV e o Estado da Paraíba. 

A Ação foi ajuizada com o objetivo de adquirir o benefício previdenciário 

de aposentadoria  por  invalidez (fl.  33),  tendo em vista  que a autora,  Oficiala  de 

Justiça, sofreu um acidente de trabalho no dia 30 de outubro de 2002, ao cair das  

escadarias  do  Tribunal  de  Justiça,  lesionando  gravemente  sua  coluna  dorsal, 

requerendo a autora, na ocasião, a antecipação de tutela para que seja concedida 

licença para tratamento médico, com percepção de proventos, até decisão final.

O Juiz  indeferiu  o  pedido em razão da ausência de  perícia  médica 

entre os documentos acostados pela autora (fls. 36/37), determinando a citação dos 

réus. 

 Antes da realização da citação, a autora aditou a inicial, informando 

que  a  PBPREV,  administrativamente,  no  dia  18  de  novembro  de  2014  (fl.  40), 

concedeu-lhe a aposentadoria por invalidez permanente, no entanto, com proventos 

proporcionais. 

Por essa razão, aditou o pedido antes realizado, pleiteando, assim, a 

decretação  da  nulidade  do  ato  que  concedeu  o  benefício  previdenciário  de 

aposentadoria  por  invalidez com proventos  proporcionais  por  meio  da Portaria  A 

002283, de 2014, da PBPREV, para que seja concedida à requerente aposentadoria 

por   invalidez  permanente  decorrente  de  acidente  de  trabalho,  com  proventos 

integrais e todos os benefícios desta modalidade de aposentadoria decorrentes, com 

data retroativa ao seu pedido administrativo, condenando os réus ao pagamento de 

eventuais diferenças, acrescidos de juros e correção monetária (fls. 52/53).  

Na ocasião, pleiteou a concessão de tutela antecipada, para garantir a 

manutenção de renda mensal integral da demandante, até decisão final da ação (fl. 

52). 

O magistrado reservou-se para apreciar o novo pedido de antecipação 
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de tutela após a resposta do promovido. 

Inconformada, a autora interpôs o presente Agravo de Instrumento  

É o relatório. 

DECIDO

A Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, estando dispensada do 

recolhimento do preparo. O recurso veio acompanhado da cópia da procuração (fl. 

35) e do ato judicial que objetiva reformar (fl. 77).

Entretanto, o recurso não pode ser conhecido, porque não preenchido 

o requisito de admissibilidade, concernente ao cabimento. 

Com efeito o ato judicial impugnado não tem cunho decisório. 

A primeira apreciação do pedido de antecipação de tutela foi realizada 

pelo magistrado em 19 de setembro de 2014, ou seja, antes do aditamento à inicial. 

Na ocasião, a Juíza indeferiu o pedido (fls. 36/37), decisão contra a qual a parte não 

se insurgiu.

Posteriormente,  em  18  de  novembro  de  2014,  a  PBPREV 

voluntariamente, no âmbito do Processo Administrativo concedeu a Aposentadoria 

por Invalidez à autora, no entanto, com proventos proporcionais, fato que ocasionou 

o aditamento da inicial com o objetivo de anular a Portaria nº 002283, de 2014, da 

PBPREV,  para  que  seja  concedida  à  requerente  aposentadoria  por  invalidez 

permanente decorrente de acidente de trabalho, mas com proventos integrais, 
realizando a Agravante pedido de tutela antecipada, para garantir a manutenção de 

sua renda mensal na forma integral, até decisão final da ação. 

Esse  novo  pedido  de  antecipação  de  tutela  não  foi  analisado  pelo 

magistrado, que reservou-se para apreciá-lo após a resposta do promovido, como se 

vê à fl. 77, in verbis: 
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A autora aditou a inicial e requereu novo pedido de antecipação  

dos efeitos da tutela objetivando a suspensão dos efeitos da  

portaria  A  02283  de  2014  da  PBPREV,  para  garantir  a  

manutenção de sua renda mensal integral ou, sucessivamente,  

a  conversão  do  ato  administrativo  que  concedeu  a  

aposentadoria por invalidez com proventos integrais em razão  

de acidente de trabalho. 

No entanto, não obstante o documento de fls. 192 ateste que a  

promovente  sofreu  acidente  de  trabalho  em  2002,  não  é  

possível,  a  princípio,  constatar  que  a  invalidez  da  mesma 

decorreu de tal acidente, sendo imprescindível perícia médica,  

ou, no mínimo, que seja ouvida a PBPREV. 

Por tais razões,  reservo-me a apreciar o novo pedido de  
antecipação  dos  efeitos  da  tutela  após  a  resposta  do  

promovido. 
Cite-se na forma do pedido com as advertências legais. 

Como se vê,  o  ato judicial  de fl.  77 configura mero despacho, sem 

cunho decisório, e, assim, irrecorrível.   

A apreciação  da  questão  antes  do  Juiz  condutor  da  ação  não  tem 

amparo legal, e configuraria verdadeira supressão de instância.  A propósito:

AGRAVO  REGIMENTAL.  ANÁLISE  DO  PEDIDO  DE 
TUTELA  ANTECIPADA  APÓS  A  CITAÇÃO. 
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE 
CONTEÚDO  DECISÓRIO.  IRRECORRÍVEL.  1.  O 
Despacho  que  ordena  a  citação  e  deixa  para 
apreciar  o  pedido  de  antecipação  de  tutela 
antecipada  após  a  contestação  não  possui 
conteúdo decisório, motivo pelo qual não pode ser 
desafiado  por  meio  do  recurso  de  Agravo  de 
Instrumento. 2. A apreciação de questão ainda não 
decidida  no  Juízo  a  quo,  em recurso de  Agravo, 
resultaria na supressão de instância. No caso sob 
análise, o pedido de antecipação de tutela sequer foi 
apreciado  face  à  necessidade  de  uma  minuciosa 
análise acerca do conjunto fático-probatório dos autos. 
3. Em decorrência do princípio da taxatividade recursal 
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e da previsão expressa no art. 504, do CPC, o recurso 
de Agravo de Instrumento não pode ser conhecido. 4. 
Recurso  conhecido  e  improvido.  5.  Unanimidade. 
(TJMA;  Rec  0009125-51.2014.8.10.0000;  Ac. 
158916/2015; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo 
Tadeu  Bugarin  Duailibe;  Julg.  26/01/2015;  DJEMA 
05/02/2015) 

Em síntese, cabe a parte aguardar a decisão do Juiz de primeiro grau, 

para, caso não atenda as suas expectativas, interpor o recurso em tempo hábil. 

Ante o exposto, sem delongas, com arrimo no artigo 557, caput,  do 

CPC, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

P. I. 

João Pessoa, ___ de fevereiro de 2015.  

 

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator

 

 

 

5


	DECISÃO MONOCRÁTICA

