
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL  Nº 0084078-27.815.2001 — 5ª Vara da 
Fazenda Pública
RELATOR: Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques  de 
Sá e Benevides
APELANTE: Josefa da Silva e outros
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AGRAVO  INTERNO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  DESCONTOS  PREVIDENCIÁRIOS  INDEVIDOS.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
IRRESIGNAÇÃO.  DEMONSTRAÇÃO  DO INTERESSE  DE AGIR.
SENTENÇA  FUNDADA  EM  PREMISSA  EQUIVOCADA.
NULIDADE. NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVO DECISUM.
RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM. PROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. APELO PREJUDICADO.  

Apurando-se  que  a  sentença  contém  contradição,  já  que  levou  em
consideração  uma premissa  que  não é  verdadeira,  deve  ser  anulada de
ofício para que outra seja lançada nos autos.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, por unanimidade, em declarar a nulidade da sentença, determinando o
retorno dos autos a origem. 

RELATÓRIO

Trata-se de apelação civil interposta por Josefa da Silva e outros em face da
sentença de fls. 95/101, proferida pelo Juiz a quo que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito
contra a PBPREV – Paraíba Previdência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos
termos do art. 267, VI do CPC em razão da carência do direito de ação. Isento de custas, ex vi do
art. 29 da Lei Estadual n. 5.672/92. 

Irresignados,  aduzem os  apelantes  em suas  razões  (fls.  260/272),  que  o
Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o Terço de férias não integra o conceito de
remuneração, não cabendo portanto, a incidência de contribuição previdenciária, razão pela qual,
requer o provimento do apelo para julgar procedente o pedido inicial. 



Contrarrazões às fls. 278/283.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.
290/291, opinou pelo regular processamento do recurso, sem manifestação no mérito, porquanto
ausente interesse que recomende sua intervenção.

Em decisão  monocrática  de fls.  293/295,  esta  relatoria  não conheceu da
apelação  cível, ante  sua  manifesta  inadmissibilidade,  considerando  a  violação  do  princípio  da
dialeticidade.  

Irresignados,  os  apelantes  interpuseram  Agravo  Interno  (fls.  298/302),
afirmando  que,  ao  contrário  do  que  entendeu  esta  relatoria,  nas  razões  do  apelo  o  recorrente
impugnou os fundamentos da sentença, pelo que pugna pelo provimento do Agravo Interno para,
conhecer da apelação cível e dar provimento ao recurso. 

É o que basta relatar. 

VOTO.

Com razão o agravante. 

Com  efeito,  observa-se  que,  muito  embora  o  apelante  tenha  afirmado,
inicialmente, no item RESUMO, que o Juízo a quo julgou improcedente a demanda por entender
que  a  contribuição  previdenciária  incidiria  sobre  o  1/3  de  férias,  em  seguida,  no  item
FUNDAMENTAÇÃO enfrenta os fundamentos da sentença, quando afirma que: 

“Após os trâmites legais, os autos foram conclusos para sentença, tendo
Juízo  de  primeira  instância  julgado  improcedente  a  pretensão  inicial
alegando  que  desde  2006  a  PBPREV não  efetua  mais  os  descontos  ,
ocorre  que,  em  observância  as  fichas  financeiras  EM  ANEXO,  O
DESCONTO FOI EFETUADO SIM, APÓS 2006.” (GRIFO NOSSO)

Ao que se  vê,  o  apelante  apenas  se  equivocou quanto  ao  fato  de que  a
sentença não julgou o mérito, porém, rebateu a premissa utilizada para extinção do processo, qual
seja “a não existência de descontos previdenciários a partir de 2006”.

Assim, ao contrário do que entendeu esta relatoria, não houve violação do
princípio  da dialeticidade,  pelo que,  reconsidero a decisão de fls.  293/295 para conhecer da
apelação cível, ao tempo em que passo a julgá-la.  

A sentença merece ser anulada.

Cuidam  os  autos  de  ação  de  cobrança  de  descontos  previdenciários
indevidos sobre o terço de férias movida por  Josefa da Silva e outros em desfavor da PBPREV.

Na sentença, o Juízo a quo declarou extinto o processo, sem julgamento do
mérito, por entender que os alegados descontos não ocorriam desde o ano de 2006, carecendo a par-
te de interesse de agir. Veja-se os termos:

“A carência da ação deve ser declarada de ofício, quanto ao pedido de condenação em
obrigação de não fazer e restituir pelos promovidos, pois pugna-se para que haja o des-
conto da contribuição previdenciária sobre o terço de férias, bem ainda restituição dos
valores indevidamente s descontados, todavia tal desconto não mais ocorre desde agosto
de 2006; ou seja, inexiste necessidade no pleito do autor, considerando que tal pedido já
foi atendido pela própria Administração Pública, e ainda, os valores em períodos anteri-



ores aos cinco anos, que precederam o ajuizamento desta ação, interposta em 28/05/2012,
estão prescritos, merecendo o feito, quanto a estes pedidos, ser extinto sem resolução do
mérito.” (GRIFO NOSSO)

Nas razões recursais, o apelante afirma que o Juízo  a quo  deixou de obser-
var, das fichas financeiras acostadas pelas partes autoras, que houve sim o desconto previdenciário
objeto da demanda. 

Por amostragem, considerando que trata a demanda de 20 (vinte) litiscon-
sortes ativos, observando os contracheques de fls. 31/36 pertencentes a Carmem Lúcia Cavalcanti,
verifica-se que, ao contrário do que entendeu o Juízo  a quo, houve os descontos previdenciários so-
bre o terço de férias, notadamente nos meses de setembro/2009, junho/2008 e fevereiro/2007. No
ano de 2006 não se observa os descontos, o que não poderia ocorrer vez que a parte sequer recebeu
o adicional de terço de férias.

Ao que se vê, a sentença é contraditória pois se fundamentou em pre-
missa equivocada. 

Sobre tais circunstâncias, observe-se a jurisprudência: 

PROCESSUAL.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.  DECISÃO  FUNDAMENTADA  EM
PREMISSA EQUIVOCADA.  CONTRADIÇÃO.  A sentença  é  nula  pois  foi  baseada  em

premissa equivocada, na medida em que a máquina fotográfica não foi comercializada
pela ré,  mas apenas consertada por ela,  não havendo que se falar no desfazimento do

negócio jurídico de compra e venda da qual a ré não fez parte. Além disso, a sentença é
contraditória,  na medida em que determina a devolução do valor  pago pelo conserto,

mediante o recolhimento da máquina fotográfica do autor, o que, em verdade, implicaria

em verdadeiro lucro à empresa ré....(TJ-RS - Recurso Cível: 71003044336 RS,
Relator:  Ricardo  Torres  Hermann,  Data  de  Julgamento:  14/07/2011,
Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
18/07/2011)

APELAÇÃO  CÍVEL.  SENTENÇA CONTRADITÓRIA  -  NULIDADE  -  MATÉRIA  QUE
DEVE SER CONHECIDA DE OFÍCIO. - Apurando-se que a sentença contém contradição,

já que levou em consideração uma premissa que não é verdadeira, deve ser anulada de
ofício.AC 10024060436409001 MG Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL Relator  Pedro

Bernardes  18/03/2013 

No mesmo sentido, entendimento doméstico:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO
DE  FAZER.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  SENTENÇA
CITRA PETITA E CONTRADITÓRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE
PONTO  ESPECÍFICO.  FUNDAMENTO  EM  PREMISSA  QUE  NÃO  É
VERDADEIRA.  NECESSIDADE  DE  PROLAÇÃO  DE  NOVA  DECISÃO.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO. APELO PREJUDICADO. É nula a
sentença que deixa de apreciar algum pedido deduzido pela parte, não podendo a
omissão ser suprida pelo Tribunal, porque implicaria em supressão de um grau de
jurisdição.  Apurando-se  que  a  sentença  contém contradição,  já  que  levou  em
consideração uma premissa que não é verdadeira,  deve ser anulada de ofício.
Vistos,  etc.,   (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00020604620128152001, - Não possui -, Relator DES. SAULO HENRIQUES DE
SÁ BENEVIDES , j. em 09-02-2017) 



Por fim, não obstante a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil,
Lei n.13.105/2015, aplicar-se-á, ao presente recurso, o Código de 1973, Lei nº. 5.869/73, tendo em
vista o seu manejo ter se dado sob a vigência desse Codex. 

O art. 14 do NCPC estabelece que:
“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em cur-

so, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a
vigência da norma revogada.” 

Ressalto, que o Superior Tribunal de Justiça, visando orientar a comunidade
jurídica sobre a questão do direito intertemporal referente à aplicação da regra do Novo Código de
Processo Civil, editou enunciados balizando a matéria. 

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2, que assim
dispõe:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas

até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tri-

bunal de Justiça.

Portanto, como a decisão recorrida se deu em data anterior a 17/03/2016, à
hipótese se aplica os requisitos de admissibilidade do CPC de 1973.

Assim, afigura-se necessária a decretação da nulidade in totum da sentença
recorrida, determinando-se que seja proferido novo julgamento com o exame obrigatório de todas
as questões suscitadas, apreciando-se e decidindo-se como melhor for construído o convencimento
a respeito da matéria.

Pelo  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  INTERNO,
reconsidero a decisão de fls. 293/295 e, de ofício,  DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA
OBJURGADA, determinando a remessa dos autos para a inferior instância, a fim de que outra seja
prolatada. Apelo prejudicado.

        
É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque – Presidente. Presentes ainda no julgamento o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator), a Exma.
Senhora Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de
Albuquerque.

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Marcos Vilar Souto Maior, Procurador
de Justiça. 

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

 João Batista Barbosa 
Relator - Juiz convocado
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APELAÇÃO CÍVEL  Nº     0084078-27.815.2001 — 5ª Vara da Fazenda Pública

RELATÓRIO

Trata-se de apelação civil interposta por Josefa da Silva e outros em face da
sentença de fls. 95/101, proferida pelo Juiz a quo que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito
contra a PBPREV – Paraíba Previdência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos
termos do art. 267, VI do CPC em razão da carência do direito de ação. Isento de custas, ex vi do
art. 29 da Lei Estadual n. 5.672/92. 

Irresignados,  aduzem os  apelantes  em suas  razões  (fls.  260/272),  que  o
Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o Terço de férias não integra o conceito de
remuneração, não cabendo portanto, a incidência de contribuição previdenciária, razão pela qual,
requer o provimento do apelo para julgar procedente o pedido inicial. 

Contrarrazões às fls. 278/283.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.
290/291, opinou pelo regular processamento do recurso, sem manifestação no mérito, porquanto
ausente interesse que recomende sua intervenção.

Em decisão  monocrática  de fls.  293/295,  esta  relatoria  não conheceu da
apelação  cível, ante  sua  manifesta  inadmissibilidade,  considerando  a  violação  do  princípio  da
dialeticidade.  

Irresignados,  os  apelantes  interpuseram  Agravo  Interno  (fls.  298/302),
afirmando  que,  ao  contrário  do  que  entendeu  esta  relatoria,  nas  razões  do  apelo  o  recorrente
impugnou os fundamentos da sentença, pelo que pugna pelo provimento do Agravo Interno para,
conhecer da apelação cível e dar provimento ao recurso. 

É o que basta relatar. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 15 de março de 2018

João Batista Barbosa



   Juiz Convocado


