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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

REEXAME NECESSÁRIO N. 0020499-76.2010.815.2001 
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado para substituir a
Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
JUIZO RECORRENTE: 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital   
RECORRIDO: Tibério Fernandes Teixeira
ADVOGADO: Francisco Eugênio Gouveia Neiva
INTERESSADO: PBPREV – Paraíba Previdência
PROCURADOR: Euclides Dias de Sá Filho

REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA  DE  DESCONTOS  SOBRE  O
TERÇO CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  NÃO DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO  ALEGADO.  ÔNUS  DO  AUTOR.
ARTIGO 333, INCISO I, DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 557, §
1º-A DO CPC E DA SÚMULA 253 DO STJ. PROVIMENTO. 

- Nos termos do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil,
cabe  ao  autor  a  demonstração  do  fato  constitutivo  do  seu
direito.

- TJPB: “In casu, o promovente não juntou aos autos qualquer
meio  de  comprovação de  suas  alegações,  situação que não
pode ser meramente presumida, o que conduz à necessidade
de julgar-se improcedente o pedido de pagamento de adicional
noturno,  horas  extras  e  adicional  de  periculosidade
supostamente devidas.” (Processo nº 047.2009.000165-3/001,
Relator: Juiz Ricardo Vital de Almeida, Segunda Câmara Cível,
julgado 13/12/2011).



REO n. 0020499-76.2010.815.2001 
                                                                                                           2

- É ônus do autor comprovar o fato constitutivo do seu direito,
segundo o artigo 333, inciso I, do CPC. Não havendo prova nos
autos que se preste a configurar  a incidência da contribuição
previdenciária sobre o terço de férias, a medida que se impõe é
extinguir o processo sem resolução de mérito.

Vistos etc.

Trata-se de reexame necessário da sentença do Juízo da 2ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (f. 71/75), nos autos da
ação  de  repetição  de  indébito  previdenciário  ajuizada  por  TIBÉRIO
FERNANDES  TEIXEIRA,  que  julgou  procedente  o  pedido  formulado  na
inicial,  declarando  indevida  a  incidência  de  contribuição  previdenciária
sobre  o  terço  de  férias  de  abril  de  2004  a  abril  de  2009,  ressalvado
eventual período em que o desconto tenha sido suspenso, determinando
que a PBPREV – PARAÍBA PREVIDÊNCIA, promovida, restitua à autora, as
quantias  indevidamente  descontadas  com  a  incidência  da  contribuição
previdenciária  sobre  tais  valores,  devendo incidir  atualização monetária
uma única vez até o efetivo pagamento, pelos índices oficiais aplicados à
caderneta de poupança.   

Os autos desaguaram nesta Instância por força, tão somente,
do reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça  não se manifestou acerca do mérito
da controvérsia (f. 62).

É o relatório.

DECIDO

A  controvérsia  dos  autos  diz  respeito  à  cobrança  de
contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias.

Ao decidir  a causa, o Magistrado  a quo  julgou procedente o
pedido  formulado  na  inicial,  declarando  indevida  a  incidência  de
contribuição previdenciária sobre o terço de férias do período de abril de
2004 a abril  de 2009,  ressalvado eventual  período em que o desconto
tenha sido suspenso, determinando que a promovida restitua ao autor as
quantias indevidamente descontadas.

Entendo que a sentença merece reforma.

Compulsando os autos constato que as provas colacionadas são
insuficientes a embasar o direito do demandante, vez que não identificam
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a incidência dos descontos previdências sobre o terço de férias. 

O  pleito  sob  exame  merece  amparo,  pois  o  demandante
limitou-se a fazer alegações, mas sem conseguir prová-las, infringindo o
art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual “o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”.

Assim, por ausência de prova, não há como acolher a pretensão
do autor. Apesar de ter juntado cópias de contracheques (f. 08/12), tais
provas não são capazes de subsidiar o direito que alega possuir. Tratam-se
de documentos que não demonstram o recebimento do terço de férias,
tampouco a incidência dos descontos previdenciários alegados na exordial.

É pertinente salientar ainda que, nos termos do art. 333, inciso
I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar os fatos
constitutivos do seu direito, o que no presente caso restou inexistente.

No mesmo sentido, cito precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL.  Remessa Oficial  e Apelações Cíveis.  A ção de
repetição  de  indébito  previdenciário.  Descontos  Previdenciários.
Contracheque.  Férias e risco de vida.  Onus probandi.  Ausência de
prova de direito  constitutivo.  Ônus  do autor.  Art.  333,  I,  do  CPC.
Reforma  da  sentença.  Adicional  de  periculosidade.  Natureza
remuneratória.  Improcedência  dos  pedidos.  Provimento  à  remessa
oficial.  Estado da  Paraíba  excluído  da  lide  em sentença.  Apelação
prejudicada.  -  O  Código  de  Processo  Civil,  em  seu  art.  333,
estabelece  que  incube  ao  autor  o  ônus  de  provar  os  fatos
constitutivos de seu direito, enquanto que cabe ao réu a prova dos
fatos  extintivos,  impeditivos  e  modificativos  do  direito  do  autor.  -
Assim, caberia ao apelante fazer prova dos fatos constitutivos do seu
direito (art. 333, I, do CPC), vez que quod non est in actis, non est in
mundo (aquilo que não está nos autos, não existe no mundo), razão
pela qual não procede a sua irresignação. - Não estando as verbas
reclamadas relacionadas no art. 13 da Lei Estadual nº 9.939 de 27 de
dezembro  de  2012,  devem  sofrer  a  incidência  da  contribuição
previdenciária. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação  cível,  acima  identificados,  ACORDA  a Egrégia  Segunda
Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,
em dar provimento à remessa oficial e julgar prejudicada o recurso
de  apelação,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da  súmula  do
julgamento de fl. 116. 1

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C

1 TJPB  –  APeREO  n. 0051345-42.2011.815.2001  -   RELATOR:  DES.  ABRAHAM  LINCOLN  DA  C.  RAMOS.
SEGUNDA CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL. Publicado em 07/04/2015. 
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RESTITUIÇÃO.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  INCIDÊNCIA
SOBRE  GRATIFICAÇÕES  E  VANTAGENS.  ALEGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO SE  SÃO GANHOS HABITUAIS
OU  NÃO.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  PELO  AUTOR.  PEDIDO
EXORDIAL IMPROCEDENTE. PROVIMENTO. - A Lei 10.887/2004 não
afastou  o  desconto  previdenciário  incidente  sobre  os  ganhos
habituais, que devem ser considerados na composição da média dos
cálculos dos valores que formarão os proventos de aposentadoria. - É
ônus do autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e, no
caso,  não  restou  comprovado  que  as  verbas  percebidas  pelo
promovente não constituem ganho habitual.2

APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VERBAS
TRABALHISTAS. PROVA DO VÍNCULO LABORAL DO AUTOR COM 0
MUNICÍPIO. AUSÊNCIA. ÔNUS QUE CABE AO PROMOVENTE.
DESCUMPRIMENTO DA REGRA DO ARTIGO 333, INCISO I, DO CPC.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO. PROVIMENTO. - Nos
termos do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao
autor a demonstração do fato constitutivo do seu direito. - In casu, o
promovente não juntou aos autos qualquer melo de comprovação de
que laborou para o Município apelante, situação que não pode ser
meramente presumida, o que conduz à necessidade de julgar-se
improcedente o pedido de pagamento de verbas trabalhistas
supostamente devidas.3

Neste  contexto,  ante  a  ausência  de  prova  dos  descontos
incidentes sobre o terço de térias, não há como condenar a PBPREV a
devolução dos valores descontados indevidamente.

No caso dos autos, o autor não anexou um único documento
do qual possa extrair se a verba questionada sofreu o aludido desconto, já
que,  para tal procedimento, fazia-se necessário colacionar contracheques
ou fichas financeiras do período questionado.

Entendo, por conseguinte, que o autor não comprovou o fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe competia, na forma do art. 333,
inciso I do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,  dou provimento à remessa oficial,  para
reformar  a  sentença  e,  por  conseguinte,  julgar  o  pedido  exordial
improcedente.

Condeno o vencido ao pagamento de honorários advocatícios,

2 TJPB - RO n. 0046013-94.2011.815.2001 – de minha relatoria – SEGUNDA CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEl.
Publicado: 13/03/2014. 
3 TJPB - Processo nº 047.2009.000165-3/001,  Relator:  Juiz  Convocado  RICARDO VITAL DE ALMEIDA,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 13/12/2011.
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que fixo em R$ 1.000,00, ex vi do art. 20, § 3º, “c”, c/c o § 4º do CPC,
mais  despesas e custas processuais,  observada, em relação a estas,  a
regra do art. 12 da Lei n. 1.060/50. 

Intimações necessárias

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 09 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA 
                               Relator
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