
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000734-70.2012.815.0281.
Origem : Comarca de Pilar.
Relator : Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho 
Apelante : Maria Alcione Xavier da Silva. 
Advogado : Marcos Antônio Inácio da Silva.
Apelado : Município de Pilar.
Advogado : Rodrigo Lima Maia.

APELAÇÃO  CÍVEL.  PROCESSUAL CIVIL.
AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL.
AUTOR  QUE  APRESENTA  LEGISLAÇÃO
DIVERSA  DA  DETERMINADA  PELO
MAGISTRADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
IRRESIGNAÇÃO.  DOCUMENTO  EM
PODER DO ENTE DEMANDADO. ÔNUS DA
PROVA  QUE  LHE  COMPETE.  PRIMAZIA
DAS  DECISÕES  DE  MÉRITO.  ACESSO  À
JUSTIÇA.  SENTENÇA  CASSADA.
PROVIMENTO DO APELO.

-  Determinando o Magistrado ao autor  emenda à
exordial, concernente na apresentação de legislação
específica,  colacionando  ele  documento  diverso,
em conformidade, diga-se, com sua tese de defesa,
não  resta  justificada  a  extinção  do  processo  sem
resolução  do  mérito,  porquanto  não  ter  o
promovido quedado-se inerte ao comando judicial.

-  Ademais,  tratando-se  de  ação  de  cobrança  de
adicional de insalubridade proposta em face de ente
municipal,  face  à  natural  inversão  do  ônus
probatório que se opera, compete a este apresentar
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a legislação pertinente ao tema, relegando ao autor
a  comprovação  de  seu  vínculo  funcional  com  a
respectiva administração.

-  Urge  destacar,  neste  ínterim,  a  tendência
processualística  de  nosso  ordenamento  pátrio,  de
primar  por  decisões  de  mérito  em detrimento  da
extinção  dos  feitos  sem  o  desenlace  do  dilema.
Deve,  pois,  o  Magistrado,  identificar  obstáculos
superáveis  à  resolução do mérito,  não envidando
esforços para solucionar o embate apresentado pelo
jurisdicionado,  tutelando,  assim,  o  direito
fundamental  ao  acesso  à  justiça  e,  via  de
consequência, o resultado final do processo.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária,  dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator,
unânime. 

Trata-se  de  Apelação Cível interposta  por  Maria Alcione
Xavier da Silva contra  a sentença (fls.  180/182),  proferida pelo Juiz de
Direito  da  Comarca  de  Pilar  que,  nos  autos  da  Reclamação  Trabalhista
movida em face do Município de Pilar,  extinguiu o feito sem julgamento
do mérito, consignando na emenda:

“  -  É  imperiosa  a  extinção  do  feito,  sem
apreciação  do  seu  mérito,  quando  a  parte
devidamente intimada para emendar a inicial, no
prazo de 10 (dez) dias, deixa transcorrer in albis o
prazo  sem cumprir  a  diligência,  só  cabendo  ao
magistrado indeferir a inicial.”

Conforme se infere dos autos,  a autora ajuizou Reclamação
Trabalhista perante a Justiça do Trabalho, que posteriormente reconheceu
sua incompetência  para processar  e julgar  o feito,  remetendo os autos  à
Justiça comum.

Recebendo os autos, o Magistrado de base em despacho às
fls.  175,  determinou a emenda da inicial, a fim de que o promovente, no
prazo de  10 (dez)  dias,  juntasse  aos  autos  Lei  Municipal  sobre  Agentes
Comunitários de Saúde, sob pena de extinção do feito.

Peticionou  o  autor  às  fls.  177,  requerendo  a  juntada  de
documento.

Sobreveio,  após,  sentença  terminativa,  nos  termos  do  art.
267, I, do CPC.
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Inconformado,  o  demandante  interpôs  Recurso  Apelatório

(fls.  185/187),  em  cujas  razões  alega  a  impossibilidade  de  extinção  do
processo, uma vez ter procedido a emenda da inicial. Aduz, em sequência,
que tratando-se de cobrança de remuneração intentada por servidor público,
opera-se  a  inversão  do  ônus  da  prova,  cabendo  à  administração,  como
detentora  de  toda  a  legislação  municipal,  trazer  aos  autos  documentos
capazes de impedir o direito do autor.

Requer, em consequência, o provimento do apelo, para anular
a sentença vergastada.

 
O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de

Justiça,  ofertou  parecer  (fls.  72/74),  pugnando  pelo  prosseguimento  do
recurso, sem manifestação do mérito. 

É o relatório. 

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  passo  à
análise das alegações recursais.

O caso dos autos dispensa maiores delongas, porquanto traz
simples  questão  processual  de  suposta desídia  da  parte  autora  em
cumprimento de determinação judicial para emenda à inicial.

Afere-se dos autos ter a ação inicialmente tramitado perante
a  Justiça  do  Trabalho,  tendo  esta reconhecendo sua  incompetência  para
processar e julgar o feito, remetendo os autos à Justiça comum.

Recebendo os autos, o Magistrado de base em despacho às
fls.  175,  determinou a emenda da inicial, a fim de que o promovente, no
prazo de  10 (dez)  dias,  juntasse  aos  autos  Lei  Municipal  sobre  Agentes
Comunitários de Saúde, sob pena de extinção do feito.

Atendendo ao despacho supra, o autor às fls. 177, requereu a
juntada de documento concernente à inclusão de dispositivo à Lei Orgânica
Municipal.

O  Juiz  primevo,  contudo,  entendendo  ter  o  promovente
apresentado documento diverso do de sua determinação, proferiu sentença
terminativa nos termos do art. 267, I, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso apelatório, alegando,
em síntese, ter procedido a emenda da inicial e inversão do ônus da prova
em seu favor.

Tenho, pois, assistir razão ao recorrente.
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É que não obstante  não tenha  o  querelante  colacionado a
legislação pretendida pelo julgador, não permaneceu inerte ao comando do
despacho,  apresentando  artigos  acrescido  à  respectiva  Lei  Orgânica
municipal, em congruência ao seu entendimento esposado na peça prefacial.

Ademais, não poderia o magistrado extinguir o processo em
virtude  do  autor  não  apresentar  determinada  prova,  para  ele  de  difícil
acesso, mas não para a parte adversa (edilidade). 

Urge destacar, neste ínterim, a tendência processualística de
nosso ordenamento pátrio, de primar por decisões de mérito em detrimento
da extinção dos feitos sem o desenlace do dilema.

Consagra,  pois,  o  novo  Código  de  Processo  Civil,  o
“Princípio da Primazia da Resolução do Mérito”, concernente no direito da
parte de obter a solução integral do conflito. Com fulcro neste princípio,
deve o magistrado identificar obstáculos superáveis à resolução do mérito,
não  envidando  esforços  para  solucionar  o  embate  apresentado  pelo
jurisdicionado.

Não é ignorado por esta relatoria ter a decisão sido proferido
sob a vigência do antigo sistema processual civil. É que, mesmo no diploma
de outrora, já encontrávamos precedentes valorativos de decisões de mérito.

Ademais, o princípio em discussão não possui guarida tão só
no  código  processual,  mas  na  lei  maior  de  nosso  país,  a  Constituição
Federal,  que  consagra  como direito  fundamental  do  homem,  o  acesso  à
justiça e, via de consequência, o acesso ao resultado final do processo.

Assim,  no caso posto,  tratando-se de  ação de cobrança de
adicional de insalubridade proposta em face de ente municipal, muito mais
lógico seria exigir deste a apresentação da legislação pertinente ao tema,
relegando  ao  autor  a  comprovação  de  seu  vínculo  funcional  com  a
respectiva administração.

Neste  trilhar  de  ideias,  tenho  que  não  merece  subsistir  a
sentença prolatada pelo Juízo a quo.

Por  tudo  o  que  foi  exposto, DOU  PROVIMENTO  à
Apelação Cível interposta, para anular a sentença vergastada, determinando
o normal seguimento do feito.

É COMO VOTO.  

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda
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Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.
Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de junho de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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