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APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS  –  SENTENÇA  PARCIALMENTE
PROCEDENTE  –  VERBAS  CONSIDERADAS  NÃO
RECEBIDAS  PELO  MAGISTRADO  –  COMPROVAÇÃO
MEDIANTE  FICHAS  FINANCEIRAS  –  AUSÊNCIA  DE
INSTRUÇÃO  PROCESSUAL  -  MATÉRIA  FÁTICA
CONTROVERSA  –   NECESSIDADE  DE  PROVA  –
JULGAMENTO  ANTECIPADO  –  NULIDADE  –
DECLARAÇÃO  –  RETORNO  DOS  AUTOS  -   APELO
PREJUDICADO.

Considera-se  vício  procedimental  incontornável  o
julgamento  antecipado  de  demanda  sobre  a  qual  pende
produção de prova de modo absolutamente necessário ao
elucidamento de ponto fático controvertido, não amparado o
contexto probatório,  de forma segura,  tão somente com o
que se encontra nos autos até o momento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, DE OFÍCIO ANULAR A SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se  de Apelação  Cível interposta  por  João  Jovelino  de
Moura Júnior contra sentença do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda
Pública  da  Comarca  de  João  Pessoa  que,  nos  autos  da  Ação  Ordinária
ajuizada  pelo  apelante  em  desfavor  da  PBPREV  –  Paraíba  Previdência  e
Estado da Paraíba, reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado da Paraíba,
excluindo-o  da  lide,  e  julgou  parcialmente  procedentes  os  pedidos  para
declarar  como  indevidos  os  descontos  previdenciários  sobre  o  terço
constitucional de férias, bem como para condenar o promovido a restituir os
valores descontados a esse título, no período compreendido nos cinco anos
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anteriores  à  propositura  da  ação,  com  a  devida  observância  da  prescrição
quinquenal. 

Nas razões recursais, aduz o recorrente que é indevida a incidência
de descontos previdenciários sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de
aposentadoria, porque expressamente excluídas da base de contribuição pelo art.
4º, § 1º, da Lei Federal nº. 10.887/2004.

Nesse  contexto,  sustenta  também  que  estão  especificadas  as
verbas  cuja  não  incidência  de  desconto  se  requer,  quais  sejam  terço
constitucional de férias, décimo terceiro salário, horas extras, gratificações do art.
57,  VII,  da Lei  58/03 (POG PM;  OP VTR;  ETAPA ALIMENTAÇÃO PESSOAL
DESTACADO;   HABILITAÇÃO  POLÍCIA MILITAR;  PM  VAR.),  além  de  outras
existentes nas fichas financeiras do autor.

Alega  que  o  magistrado  não  poderia  ter  indeferido  o  pedido  por
ausência de prova do recebimento de tais verbas quando não proporcionou a
possibilidade de instrução processual, ocasião na qual teria o apelante requerido
a  apresentação  das  suas  fichas  financeiras  que  se  encontram  em  poder  do
apelado.

Por  fim,  requer  o  provimento  do  recurso  e  reforma  da  sentença
primeva para que seja reconhecido indevido o desconto previdenciário sobre as
verbas acima mencionadas, bem como a restituição das parcelas já descontadas
com  atualização  monetária.  Pugnou  também  pela  fixação  dos  honorários
advocatícios para 20% sobre o valor da condenação a serem pagos unicamente
pelo promovido, afastando-se a sucumbência recíproca. 

Devidamente intimada, a apelada não contra-arrazoou o recurso.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça  emitiu
parecer opinando pelo provimento da insurgência.

VOTO

De logo, verifico erro de procedimento na sentença que impede a
análise de mérito deste recurso.

Esta  Ação  foi  proposta  objetivando  a  cessação  de  descontos
previdenciários,  bem  como  a  restituição  dos  descontos  já  realizados  no
contracheque  do  servidor  público  estadual,  fundamentando  seu  pedido  na
ausência de incorporação de tais verbas aos seus proventos, por apresentarem
natureza indenizatória. 

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Nesse sentido, a prova do recebimento das verbas cujos descontos
alegou o autor existentes, bem como a definição da natureza destas parcelas são
questões absolutamente relevantes para o deslinde da demanda. A primeira, de
ordem fática e a segunda, de direito. 

Na sentença, o magistrado assim se pronunciou: “não há como este
juízo aferir a percepção de tais verbas pelo promovente, pois este não acostou
sua  ficha  financeira,  log  inexiste  a  possibilidade  de  verificar  a  incidência  de
contribuição previdenciária indevida.” 

Diante desse cenário fático,  equivocou-se o magistrado ao julgar a
lide antecipadamente, sem proceder à instrução probatória, já que há matéria de
fato que depende de prova.  Vejamos:

Art.  330. O juiz conhecerá diretamente do pedido,  proferindo
sentença: 

I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou,
sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir
prova em audiência;  

II - quando ocorrer a revelia (art. 319).

Verifico,  portanto,  vício  incontornável  na  sentença,  qual  seja  o
julgamento antecipado de demanda sobre a qual pende produção de prova de
modo  absolutamente  necessário,  não  amparado  o  contexto  fático,  de  forma
segura, tão somente com o que se encontra nos autos até o momento.

Inclusive, na fase de saneamento, suprimida destes autos, caberia a
análise  do  pedido  de  inversão  do  ônus  probatório  (item 7  da  petição  inicial),
permitindo às partes a ciência de seu ônus e das consequências advindas por
não suportá-lo.

Quanto às fichas financeiras, “o juiz pode ordenar que a parte exiba
documento ou coisa, que se ache em seu poder”  (art. 355 do CPC/1973), mas,
por outro lado, não pode julgar improcedente o pedido por ausência de provas
sem oportunizar à parte a sua produção, especialmente quando o contexto dos
autos  não permite,  apenas com um contracheque e  documentos  pessoais  (fl.
09/11), um arcabouço probatório suficiente para a solução da demanda. 

Outrossim,  a  eventual  dispensa  de  prova  na  audiência  de
conciliação não elide a análise do magistrado sobre a adequação do julgamento
antecipado, por ser ele o destinatário das provas, podendo, de ofício, determinar a
produção daquelas que entender necessárias, por força do art. 130 do CPC.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Com essas  considerações, declaro  a  nulidade  da  sentença  de
ofício,  por  violação ao art.  330 do CPC/1973,  e  determino o  retorno dos
autos a fim de que o processo prossiga regularmente. Prejudicado o Apelo.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº.Sr. Des. José Ricardo Porto. Participaram
do  julgamento,  além  da  Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima  Moraes
Bezerra  Cavalcanti,  o  Exmº.  Des.  José  Ricardo  Porto  e  o  Exmº.  Dr.  Aluízio
Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o Des.  Leandro  dos  Santos).
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário
Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 07 de junho de
2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
        RELATORA
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