
Estado da Paraíba
Poder Judiciário

Gabinete do Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO  N°0051345-42.2011.815.2001
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Estado da Paraíba
ADVOGADO   : Gustavo Nunes Mesquita
APELADO          : Edson Barbosa da Silva
ADVOGADO      : Francisco de Andrade Carneiro Neto
ORIGEM : Exmo Sr. Dr. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública 
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PROCESSUAL CIVIL  – Remessa Oficial e
Apelações Cíveis –  “Ação  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. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Oficial  e  Apelação
Cível interposta por  ESTADO DA PARAÍBA hostilizando a sentença de fls.
45/49, proveniente da  4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, proferida nos
autos da “ação de repetição de indébito previdenciário com pedido de liminar
para suspensão do desconto indevido”.

O magistrado  primevo  julgou  parcialmente
procedentes os pedidos,  condenando  a  PBPREV  a  restituir  ao  autor  os
descontos  previdenciários  indevidos  realizados  sobre  o  terço  de  férias,
gratificações, adicional de periculosidade e de risco de vida.

O Estado  da Paraíba alegou, em sede de
apelação  (fls.  50/84),  preliminarmente,  a  ilegitimidade  passiva.  No  mérito,
sustentou que as parcelas discutidas tem natureza remuneratória, passíveis,
assim, de desconto previdenciário.

Contrarrazões pelo autor às fls. 89/96.

Com vista dos autos, a douta Procuradoria
de Justiça se pronunciou às fls.  102/105,  pelo prosseguimento do recurso,
sem manifestação do mérito.

É o relatório.

V  O  T  O 

Inicialmente,  impende  destacar  que  o



recurso  de  apelação  interposto  pelo  Estado  da  Paraíba  encontra-se
prejudicado, uma vez que o mesmo fora excluído da lide, conforme sentença
de fls. 46.

Extrai-se dos autos que  o recurso  oficial
vergasta a sentença do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital, que determinou a cessação dos descontos e a restituição em favor de
EDSON  BARBOSA  DA  SILVA,  dos  valores  relativos  a  contribuições
previdenciárias incidentes sobre  o terço de férias, gratificações,  adicional de
periculosidade e risco de vida.

Pois bem. Cabe ressaltar que independente
da resolução da controvérsia acerca da  possibilidade ou não de descontos
previdenciários sobre as verbas suso mencionadas, certo é que a presente
contenda resolve-se facilmente com a aplicação das regras do ônus da prova.
É que não há como albergar a pretensão manejada pelo autor, eis que resta
patente a ausência de prova que seria necessária à procedência do presente
pedido. 

Como se sabe, “denomina-se prova a todo
elemento que contribui para a formação da convicção do juiz a respeito da
existência de determinado fato”1.

Por sua vez,  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. Veja-se:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entende-se por fato constitutivo aquele que
origina a relação jurídica posta em juízo (“res in iudicium deducta”). Já o fato
extintivo é aquele que põe fim à relação jurídica. O exemplo mais tradicional
fornecido pela doutrina é o pagamento. Ao seu turno, o fato impeditivo refere-
se a ausência de um dos requisitos de validade do ato jurídico, possuindo,
assim, o condão de  impedir as pretensões do direito do autor. Por fim, fato
modificativo é aquele capaz de alterar a relação jurídica, como por exemplo, o
pagamento parcial.

A propedêutica processual moderna ensina
que  as  regras  sobre  a  distribuição  do  “onus  probandi” são  normas  de

1  CÂMARA, Alexandre de Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 12. ed., Rio de Janiero: Lúmen Juris,
2005, p. 397.



julgamento,  visto  que,  uma  vez  produzida  a  prova,  esta  pertencerá  aos
autos, não importando quem a produziu (princípio da comunhão das provas).

Assim, as regras sobre o ônus probatório só
importarão  no  julgamento  do  mérito  da  demanda,  quando  se  constatar  a
inexistência de provas sobre determinados fatos.

Dessa forma, caso não reste provado nos
autos os fatos constitutivos, os pedidos do autor fatalmente serão julgados
improcedentes.  Contudo,  provados  estes,  caberá  ao  réu  provar  os  fatos
extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, sob pena de assim
não fazendo, serem os pedidos contidos na inicial julgados procedentes.

Nesse mesmo sentido, faz-se mister trazer
a baila os ensinamentos do notável ALEXANDRE DE FREITAS CÂMARA2:

“Em verdade, no momento da produção da prova
pouco  importa  quem  está  produzindo  este  ou
aquele  meio  de  prova.  Isto  se  dá  em  razão  do
princípio da comunhão da prova, segundo o qual,
uma vez levadas ao processo, as provas não mais
pertencem a qualquer das partes, e sim ao juízo,
nada importando, pois, quem as produziu.  O juiz
só  deverá  considerar  as  regras  sobre  a
distribuição  do  ônus  da  prova,  portanto,  no
momento de julgar o mérito, eis que só assim
poderá  verificar  quem  será  prejudicado  em
razão  da  inexistência  de  prova  sobre
determinados fatos. Assim, é que a inexistência
de  provas  sobre  o  fato  constitutivo  levará  a
improcedência  do  pedido.  Provado  o  fato
constitutivo, no entanto, pouco importa quem levou
aos autos os elementos de convicção para que se
considerasse tal fato como existente, e a falta de
prova sobre a existência de fato extintivo do direito
do autor, por exemplo, deverá levar o juiz a julgar
procedente a pretensão.
Em outras palavras, provados os fatos da causa,
o juiz não dará qualquer aplicação às regras de
distribuição  do  ônus  da  prova.  Se,  porém,  a
investigação  probatória  for  negativa,  ou  seja,
quando  os  fatos  não  estiverem  integralmente
provados, aí  sim as regras de distribuição do
ônus  da  prova  produzirão  seus  regulares
efeitos”. (sem destaques no original)

“In casu subjecto”, verifica-se que  o autor
não fez prova dos fatos por ele narrados. Isso porque o contracheque juntado
aos autos (fl. 25) não comprova a percepção das seguintes verbas pleiteadas
e concedidas em sentença: terço de férias e risco de vida.

2  in, op. cit., 2005, p. 404-405.



Sobre  as  gratificações,  deixou o  autor  de
especificar  quais  as  parcelas  que  sofrem  a  incidência  indevida.  Resta  a
análise acerca do adicional de periculosidade, que passo a apreciar.

A Lei Estadual nº 9.939 de 27 de dezembro
de  2012,  modificando  a  Lei  estadual  7.517/2003,  que  criou  a  PBPREV,
estabelece  como  base  de  contribuição  o  vencimento  do  cargo  efetivo,
acrescido  das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em Lei, os
adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, trazendo no §
3º do art.  13, incisos I ao XV, rol  taxativo daquelas verbas que constituem
exceções para incidência de contribuição previdenciária. Veja-se:

“Art.  13  São  fontes  do  plano  de  custeio  da  Paraíba
Previdência – PBPREV:
(...)
§3º  Entende-se  como  base  de  contribuição  o
vencimento do cargo efetivo,  acrescido das vantagens
pecuniárias  permanentes  estabelecidas  em  Lei,  os
adicionais  de  caráter  individual  ou  quaisquer  outras
vantagens, excluídas:
I  -  as  diárias  nos  termos  da  Lei  Complementar  nº
58/2003
II - a indenização de transporte;
III - o salário-famflia;
IV - o auxílio-alimentação;
V - o auxílio-creche;
VI - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência
de local de trabalho; 
VII - a parcela percebida em decorrência do exercício de
cargo  em  comissão  ou  de  função  comissionada  ou
gratificada;” 
VIII - O abono ele permanência de que tratam o § 19 do
art. 40 da Constituição Federal, o § SO do ar\. 2° e o §
IOdo art. 3° da Emenda Constitucional n° 41, de 19 de
dezembro de 2003;
IX – o adicional de férias; 
X - o adicional noturno;
XI - o adicional por serviço extraordinário;
XII - a parcela paga a título de assistência à saúde
XIII - a parcela paga a título de assistência pré-escolar;
XIV - parcelas de natureza propter laborem;
XV -  a  parcela  paga a  servidor público indicado  para
integrar conselho ou órgão deliberativo, na condição de
representante do  governo,  de órgão ou de entidade da
Administração Pública do qual é servidor..” (Grifei)

Vê-se que, para suspender a incidência de
contribuição  previdenciária  sobre  quaisquer  parcelas  da  remuneração  do
recorrente, necessária a subsunção de tais parcelas nas exceções previstas
na Lei 10.887/04 ou na Lei Estadual 9.939 de 27 de dezembro de 2012.



O  adicional  de  periculosidade  não  está
previsto no rol das exceções acima, tendo, portanto, cariz salarial, incorpora-
se ao vencimento, sendo considerado salário de contribuição, de modo que
deve servir de base de cálculo para a contribuição previdenciária. Saliente-se
que  toda  verba  paga  com  habitualidade  deve  integrar  o  salário  de
contribuição.  Então,  como  a  retribuição  paga  a  título  de  adicional  de
periculosidade possui essa característica, sobre ele incide a exação.  Nesse
sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART.
544  DO  CPC.  SALÁRIO  -  MATERNIDADE.  HORAS-
EXTRAS, ADICIONAIS NOTURNO, DE INSALUBRIDADE E
DE  PERICULOSIDADE.  NATUREZA JURÍDICA.  VERBAS
DE  CARÁTER  REMUNERATORIO.  INCIDÊNCIA.
ACÓRDÃO  RECORRIDO  QUE  DECIDIU  A
CONTROVÉRSIA  À  LUZ  DE  INTERPRETAÇÃO
CONSTITUCIONAL. 4. As verbas recebidas a título de horas
extras,  gratificação  por  liberalidade  do  empregador  e
adicionais  de  periculosidade,  insalubridade  e  noturno
possuem natureza  remuneratória,  sendo,  portanto,  passíveis
de  contribuição  previdenciária.  5.  Consequentemente,
incólume resta o respeito ao Princípio da Legalidade, quanto
à  ocorrência  da  contribuição  previdenciária  sobre  a
retribuição percebida pelo servidor a título de adicionais de 1
Agravo de instrumento no 200.2011.035373-3/001 - Relatora:
Vanda Elizabeth Marinho, Juíza Convocada para substituir o
Des. João Alves da Silva — Publicação: D)PB 02/04/2012.
AG no 200.2011.049398-4/001”.

Em  face  de  tudo  que  foi  exposto  acima,
entendo que sobre o adicional de periculosidade deve incidir a contribuição
previdenciária, uma vez que tal parcela tem cariz remuneratório.

D I S P O S I T I V O 

Por tais  razões,  julgo prejudicada a apelação
cível  interposta pelo Estado da Paraíba, e DOU PROVIMENTO  à remessa
necessária,  reformando a  sentença,  para  julgar  improcedentes  os  pedidos
formulados na inicial.

Em face do provimento do recurso, inverto os
ônus sucumbenciais e condeno  o autor a pagar honorários advocatícios, no
importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como as custas processuais,
devendo referidas verbas permanecerem com suas exigibilidades suspensas
pelo  prazo  de  05  (cinco)  anos,  nos  termos  do  art.  12,  “caput”,  da  Lei  n.
1060/50, haja vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.



Presidiu a Sessão a Exma. Desa. Maria das
Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda  Ferreira.  Participaram  do  julgamento,  o
Exmo.Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho e a Exma.Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira. 

     Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 24 de março de2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator


