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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO 
C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO DE DILAÇÃO 
PROBATÓRIA.  FALTA  DE  APRECIAÇÃO  PELO  JUIZ  DE 
PRIMEIRO  GRAU.  NULIDADE  DA  SENTENÇA 
DECRETADA  DE  OFÍCIO.  MATÉRIA  DE  ORDEM 
PÚBLICA. RECURSOS PREJUDICADOS. APLICAÇÃO DO 
CAPUT  DO  ART.  932,  III  DO  CPC.  SEGUIMENTO 
NEGADO.

- Tendo em vista que a parte demandante requereu a produção 
de provas, como o pedido de exibição das fichas financeiras e 
tal  pedido  sequer  foi  analisado  pelo  juízo  a  quo,  deve  ser 
anulada  a  sentença,  por  patente  cerceamento  de  defesa  e 
supressão de instância. Sentença anulada de ofício. Recursos 
prejudicados.

Trata-se  de  apelações  cíveis  interpostas  contra  sentença 
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da 
Capital que, nos autos da ação de repetição de indébito c/c obrigação de não fazer 
ajuizada por Eviênio Alexandre da Silva em face da PBPREV – Paraíba Previdência S/
A e do Estado da Paraíba, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os 
promovidos à devolução das contribuições previdenciárias sobre o terço de férias nos 
cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Inconformado,  recorre  o  Estado  da  Paraíba  alegando  a 
preliminar  de  ilegitimidade  passiva  e,  no  mérito,  a  legalidade  da  incidência  da 
contribuição  previdenciária  sobre  o  adicional  de  férias,  horas  extras,  adicional 
noturno, insalubrudiade e demais parcelas remuneratórias.



O autor, ao apresentar as razões recursais, alega a ilegalidade 
do desconto previdenciário sobre as férias e o terço constitucional.

Assevera, outrossim, que deveria o juiz ter mandado emendar a 
inicial  para  especificar  quais  verbas  estão  sofrendo  a  incidência  de  desconto 
previdenciário, bem como determinar as provas que pretendem produzir, já que não 
vislumbrou a especifidade das  verbas  apontadas e  que sua pretensão abrange as 
seguintes  parcelas:  13º  salário,  férias,  horas  extras  (serviços  extra  –  PM;  serviços 
extraordinários presídios), adicional noturno, adicional de insalubridade, anuênio P. 
Militar, etapa alim. pess. destacado, e diversas gratificações (gratificação art. 57, VII, 
Lei 58/03 – POG-PM, gratificação especial operacional, gratificação habilitação polícia 
militar, gratificação art. 57, VII, Lei 58/03 – PM. VAR).

Alega  a  PBPREV  (primeira  apelante)  que  a  Lei  Estadual  nº 
7.517/03 prevê a  contribuição sobre  toda a  remuneração do servidor  e  que a  Lei 
Federal nº 10.887/04 respalda o que dispõe aquela primeira norma.

Assevera  que  a  jurisprudência  colacionada  no  decisum  diz 
respeito a servidores da União e que as férias possuem natureza remuneratória.

Fala  sobre  o  respeito  ao  princípio  da  contributividade  e 
solidariedade, bem como sobre a admissão da repercussão geral da matéria pelo STF. 
Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Informa que o Magistrado sequer determinou a especificação de 
provas e que as verbas não integrarão os proventos de aposentadoria. 

Somente  o  autor  apresentou contrarrazões  rechaçando  a  tese 
recursal adversa.

A  douta  Procuradoria-Geral  da  Justiça  opinou  pelo 
desprovimento da apelação de todos os recursos.

É o relatório. Decido.

Colhe-se dos autos que o autor, aqui, segundo apelante, aforou 
a presente demanda, requerendo a restituição do desconto previdenciário incidente 
sobre  férias,  serviços  extraordinários,  demais  gratificações  e  vantagem  pessoal 
estabelecida pelo art. 154 da LC 39/85.

Após as contestações, o promovente, através da petição de fls. 
87/88, especificou o pedido, mormente porque na exordial consta o termo “demais 
gratificações”, requerendo, ainda, a juntada de ficha financeira relativa aos últimos 



cinco anos.

A parte autora, novamente, à fl. 188. requereu que o Estado da 
Paraíba acoste aos autos as fichas financeiras do promovente,  de 30/09/2005 até a 
presente data, pedido este que sequer foi apreciado pelo magistrado a quo.

A meu ver, não restam dúvidas de que a sentença é nula, pois, 
mesmo que o Magistrado entenda que não se faz necessária a produção da prova, 
deve se pronunciar previamente acerca do pedido efetivado nesse sentido, sendo a 
constatada  falta  de  manifestação  judicial  causa  de  cerceamento  de  defesa  e  de 
supressão  de  instância,  já  que  o  indeferimento  poderia  ensejar  a  interposição  de 
agravo de instrumento. Nesse sentido, destaco:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  PRELIMINAR  DE 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  JULGAMENTO 
ANTECIPADO  DA  LIDE.  ÔNUS  DA  PROVA.  CASO 
CONCRETO.  Tendo  em  vista  que  a  parte  demandada 
requereu,  no momento processual  oportuno,  a  produção  de 
provas,  e  tal  pedido sequer  foi  analisado pelo  juízo a quo, 
deve  ser  desconstituída  a  sentença.  Cerceamento  de  defesa 
caracterizado.” (TJRS - AC 70045257003 RS – Relator(a): Otávio 
Augusto de Freitas Barcellos – Julgamento: 14/12/2011 - Órgão 
Julgador: Décima Quinta Câmara Cível – Publicação: Diário da 
Justiça do dia 16/01/2012)

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO 
MORAL.  PEDIDO  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVAS  NÃO 
EXAMINADO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA 
CONFIGURADO.  1.  Tendo  em  vista  que  não  houve 
manifestação judicial sobre os requerimentos de produção de 
provas  por  parte  da  demandada,  seja  para  deferir  ou  para 
indeferir os pedidos, sendo proferida sentença de plano, em 
julgamento antecipado da lide.  2. O cerceamento de defesa se 
configurou  neste  caso  concreto  não  pela  necessidade  ou 
desnecessidade da prova pericial ou oral para o deslinde do 
feito. A questão é anterior e diz com a ausência de exame, pelo 
magistrado de primeiro grau, dos diversos pedidos de dilação 
probatória formulados pelo autor. 3. Sentença desconstituída. 
(TJRS - AC 70043391952 RS – Relator(a): Iris Helena Medeiros 
Nogueira  –  Julgamento:  20/07/2011  -  Órgão  Julgador:  Nona 
Câmara Cível – Publicação: Diário da Justiça do dia 22/07/2011)

“PROCESSUAL  CIVIL.  JULGAMENTO  ANTECIPADO. 



AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE 
PROVAS  NÃO  APRECIADO.  1.  O  magistrado,  decidindo 
julgar antecipadamente a lide,  deve intimar previamente as 
partes  dessa  decisão.  2.  Requerida  a  produção  de  prova  no 
momento processual  oportuno,  e  deixando o  magistrado de 
analisá-lo, configura-se o cerceamento de defesa. 3. Sentença 
anulada para propiciar a realização da prova pericial.” (TRF 4ª 
Região  -  AC  7100  RS  0002512-66.2008.404.7100  –  Relator(a): 
VÂNIA HACK DE ALMEIDA – Julgamento: 10/08/2010 - Órgão 
Julgador: SEGUNDA TURMA – Publicação: D.E. 18/08/2010)

É  de  se  considerar,  outrossim,  que  a  dilação  probatória 
pretendida  é  essencial  ao  julgamento  da  lide,  especialmente  para  esta  Corte  de 
Justiça,  que,  em  sua  maioria,  já  superou  o  fundamento  utilizado  pelo  Juiz  de 
primeiro grau, em razão da prevalência do entendimento na jurisprudência pátria de 
que  somente  as  verbas  que  se  reverterão  em  benefício  do  servidor  quando  da 
aposentadoria é que poderá incidir a contribuição previdenciária.

Por fim, ressalto  que,  embora o autor  não tenha requerido a 
nulidade do decisum no seu apelo, penso que sua declaração de ofício é perfeitamente 
possível, por se tratar de matéria de ordem pública, apreciável sem a necessidade de 
arguição das partes.

Ante  todo  o  exposto,  declaro,  de  ofício,  a  nulidade  da 
sentença, para que seja examinado o pleito de apresentação das fichas financeiras 
feito pelo promovente à fl. 188, devendo o processo retornar ao seu regular trâmite. 
Julgo prejudicados os recursos, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 03 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


