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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.

PRELIMINAR  DE  NULIDADE  PROCESSUAL. 
INTIMAÇÃO  DA  PARTE  AUTORAL  PARA 
ESPECIFICAR  PROVAS  A  PRODUZIR.  INÉRCIA. 
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE. 
POSSIBILIDADE.  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL. 
OBSERVÂNCIA.  REJEIÇÃO.  DESPROVIMENTO DO 
RECURSO.

Não  há  que  se  falar  em  nulidade  da  sentença,  ao 
argumento  de  que  o  julgamento  antecipado  da  lide 
desrespeitou o devido processo legal, quando não restar 
outra  alternativa  ao  magistrado,  diante  da  inércia  da 
autora em especificar as provas que pretende produzir.
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V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A   a  egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e 
negar provimento ao recurso.

  
R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Adalgiza 
Fernandes Ferreira  contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da 
Comarca  de  Serra  Branca,  fls.  56/61, que,  nos  autos  da  ação  ordinária, 
ajuizada em desfavor do Município de Serra Branca, julgou improcedentes 
os pedidos.

Irresignada,  a  autora  interpõe  apelação,  fls.  64/70, 
arguindo preliminar de nulidade processual, ao argumento de que o juízo a  
quo não poderia ter julgado a lide antecipadamente porque “nesta ação não se  
pede  a  concessão  da  aposentadoria  especial,  mas  o  reconhecimento  da  atividade  
especial para concessão de FUTURA aposentadoria.”.

Acresce que “após  o  reconhecimento  de  que  a  atividade  é  
prejudicial à saúde e/ou integridade física, é que se ingressará com um Mandado de  
Injunção no STF e com pedido administrativo no RPPS local, com o fito de garantir  
a sua aposentadoria.”.

Pugna pela anulação do  decisum “ante a não observância  
do devido processo legal, posto que jamais poderia julgar antecipadamente a lide, em  
vista de haver pleito de natureza declaratória, e assim determinar a baixa dos autos  
para a produção de prova pericial, com a devida instrução processual.”.

Contrarrazões,  fls.  75/81,  pela  manutenção  da  decisão 
guerreada.

A Procuradoria de Justiça Cível opina pela rejeição da 
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preliminar e desprovimento do recurso, fls. 88/91.

É o relatório.

VOTO

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  – 
Relatora.

Nesta  instância  recursal,  a  recorrente  questiona, 
unicamente,  o  fato  de  o  magistrado  ter  julgado  a  lide  antecipadamente, 
pleiteando  pela  anulação  do  julgado  ao  argumento  de  que  não  fora 
observado o devido processo legal.

Entretanto, razão não lhe assiste.

A apelante ingressou com a ação aduzindo que é agente 
comunitária  de  saúde  do  município  apelado,  “tendo  em  06/02/1998  sido  
submetida e aprovada em seleção pública”.

Afirmou que “mantém-se contínua e habitualmente exposta  
a toda gama de agentes agressores à sua saúde e/ou integridade física ( … )”.

Dentre vários pleitos, pugnou:

“C.2) em relação a natureza declaratória, que este juízo se digne 
em reconhecer e declarar que a atividade desenvolvida pela parte 
postulante é e foi submetida a condições prejudiciais a saúde e/ou 
integridade física, desde a data do início do seu labor até os dias 
atuais,  para  fins  de  concessão  de  futura  aposentadoria  especial 
e/ou averbação/conversão do tempo especial em comum;”.

Durante  a  instrução  processual,  fl.  40,  o  julgador 
monocrático determinou a intimação das partes “para especificarem as provas  
que pretendem produzir, justificando-as. Devidamente intimada, fl. 42, a autora 
ficou inerte, conforme a certidão exarada à fl. 45.

O magistrado, ao sentenciar, consignou que “Extrai-se da  
análise dos autos que o julgamento antecipado da lide é medida que se impõe, seja  
porque envolve questões de direito,  seja porque, no tocante à questão fática,  não  
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houve a especificação devida.”.

Verifica-se,  assim,  que  –  com  relação  ao  pedido 
declaratório – o magistrado não tinha outra alternativa a não ser antecipar o 
julgamento da lide e julgar o pleito declaratório improcedente, diante da 
omissão da autora em indicar/especificar a prova que objetivava produzir 
para demonstrar a plausabilidade de seu pleito,  ônus processual que lhe 
compete (inc. I do art. 333 do CPC).

Portanto,  conclui-se  que  não  há  nulidade  do  julgado 
mesmo sob a ótica do devido processo legal, restando descabido o pedido 
de anulação da decisão recorrida “para que seja  determinada a  produção de  
prova pericial”.

Com essas considerações, em harmonia com o parecer 
ministerial,  NEGO PROVIMENTO AO APELO tendo em vista a rejeição 
da preliminar de nulidade processual, deixando de me manifestar acerca do 
mérito da ação por não ter havido qualquer insurgência a esse respeito.

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 23 de 
setembro de 2014, conforme certidão de julgamento de fl. 101. Participaram 
do julgamento, além desta Relatora, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e o 
Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (juiz convocado para substituir o Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides). Presente ao julgamento, o Dr. Francisco 
Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Promotor de Justiça Convocado. 

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 24 de setembro de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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