
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029082-16.2011.815.2001.
Origem : 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital.
Relator : Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado.
Apelante : Iordan Vieira Facundo.
Advogado : Stepheson A V Marreiro.
Apelado : PBPrev – Paraíba Previdência.
Advogado : Euclides Dias de Sá Filho,

  Daniel Guedes de Araújo e outros.

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO  DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER  C/C  COBRANÇA.  AUDITOR
FISCAL  INATIVO.  PAGAMENTO  DE
PROVENTOS EM REGIME DE SUBSÍDIO. LEI
Nº 8.438/2007.  SUPRESSÃO DE ADICIONAIS E
GRATIFICAÇÕES.  ALEGAÇÃO  DE
VIOLAÇÃO  DE  DIREITO  ADQUIRIDO.
IMPROCEDÊNCIA.  OBSERVÂNCIA  DA
IRREDUTIBILIDADE  REMUNERATÓRIA.
AUSÊNCIA  DE  DIREITO  ADQUIRIDO  À
REGIME  JURÍDICO.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO.

- A partir de janeiro de 2008, com a entrada em vigor
da  Lei  Estadual  nº  8.438/2007,  que  trata  do Plano,
Cargos  e  Carreiras  e  Remuneração  dos  Servidores
integrantes  do  Grupo  Ocupacional  de  Servidores
Fiscais Tributários, o apelante e os demais servidores
equiparados  foram  estruturados  na  carreira  e
passaram a receber a retribuição pecuniária na forma
de subsídio.

-  O  pagamento  de  servidor  público  na  forma  de
subsídio  encontra  respaldo na  Constituição  Federal,
especialmente  no  §  4º  do  art.  39,  vedando-se  a
inclusão  de  qualquer  outra  gratificação,  adicional,
abono,  prêmio,  verba  de  representação  ou  outra
espécie remuneratória.
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-  Em  que  pese  o  servidor  não  possuir  direito
adquirido  à  regime  jurídico,  é  irrefutável  a
consagração em nosso ordenamento jurídico de  seu
direito  à  irredutibilidade  nominal  dos  seus
rendimentos, de  forma  que,  independente  das
mudanças  implementadas,  jamais  poderá  perceber,
nominalmente, menos do que percebia anteriormente.
In  casu,  não  se  verifica  a  ocorrência  de redução
nominal  da  remuneração  do apelado,  tendo  a
alteração  do  regime  de  pagamento  observado  o
princípio  constitucional  da  irredutibilidade  de
vencimentos.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por Iordan  Vieira
Facundo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública
da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Incorporação aos
Vencimentos  das  Vantagens  Pessoais) ajuizada  em  face  da  PBPrev  –
Paraíba Previdência, julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignado, apelou o autor (fls. 226/238), sustentando tratar-se
de auditor fiscal inativo, não buscando direito a regime jurídico, mas sim o
retorno  ao  seu  contracheque  das  vantagens  pessoais  incorporadas  ao  seu
patrimônio jurídico, bem como o pagamento das parcelas não pagas.

Aduz a violação ao princípio constitucional da irredutibilidade
de vencimentos previsto no art. 37, XV e ao disposto no art. 39 §4º, da CF/88.
Ressalta  que  com  a  entrada  em  vigor  da  Lei  Complementar  58/2003,  já
possuía  20  (vinte)  anos  de  desempenho  de  função  gratificada  e  demais
vantagens pessoais, sem qualquer interrupção, enquadrando-se nos termos do
art. 191 da retrocitada legislação. Esclarece, por fim, que as parcelas relativas
às vantagens pessoais não devem ser suprimidas do cômputo da parcela do
subsídio.

Diante  disso,  requereu a  reforma da  sentença,  para  que  seja
reconhecido  o  seu  direito  à  incorporação  das  vantagens  de  cunho  pessoal
adquiridas  ao  longo  da  sua  carreira  funcional,  bem  como  do  direito  à
percepção dos valores não pagos.

Contrarrazões  apresentadas  pela  PBPrev  –  Paraíba
Previdência (fls. 240/245).
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Instada a se pronunciar,  a Douta Procuradoria de Justiça  não
ofertou parecer de mérito (fls. 252).

É o relatório.

VOTO.

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade do presente
recurso, cumpre a esta relatoria tecer alguns comentários acerca da vigência e
aplicabilidade da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046.  No entanto, tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  (V FPPC) –  que  reuniu  processualistas  de  diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade  de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC  quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque,  com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do  Código de  Processo  Civil  de  1973,  o  prazo  para  interposição  de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito e  o  direito subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos – no momento da interposição de
sua irresignação.

No  mesmo  trilhar  de  ideias,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
emitiu  enunciados  administrativos,  dirimindo  eventuais  dúvidas  acerca  da
questão em análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. 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,
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pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Dito isto, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada sob
a  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  motivo  pelo  qual  tal
regramento  deverá  regular  os  efeitos  e  os  requisitos  de admissibilidade  do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973, conheço da
Apelação Cível interposta, passando a análise de seus fundamentos.

Consoante relatado, o Sr. Iordan Vieira Facundo, Auditor Fiscal
aposentado da Receita Estadual, ingressou com a presente ação, visando ver
reconhecido  o  seu  direito  à  incorporação  das  vantagens  de  cunho  pessoal
(adicional por tempo de serviço e VPNI) adquiridas ao longo da sua carreira
funcional, mesmo após da edição da Lei Estadual nº 8.438/2007, que fixou o
subsídio dos cargos das carreiras dos Servidores Fiscais do Estado da Paraíba.

De fato, em janeiro de 2008, entrou em vigor a Lei Estadual nº
8.438/2007,  que  fixou  o  subsídio  dos  cargos  das  carreiras  dos  servidores
fiscais do Estado da Paraíba, passando o apelante a perceber os seus proventos
em parcela única.

Antes da entrada em vigor da Lei  nº  8.438/2007,  o apelante
recebia seus vencimentos conforme dispunha a Lei Complementar nº 73/2007,
que alterou a Lei Complementar nº 58/2003 e instituiu a VPNI.

Com a  introdução  da  VPNI,  ficou  extinta  a  possibilidade  dos
servidores  públicos  estaduais  incorporarem  gratificações  em  razão  do
exercício  de  cargos  comissionados  ou  função  gratificada.  Entretanto,  para
aqueles que já tinham incorporado tais  parcelas aos seus vencimentos,  por
força da legislação anterior (arts. 154, 230 e 232 da Lei Complementar nº
39/1985), permaneceu o pagamento sob a rubrica da citada VPNI.

A ficha  financeira  do apelante anexada  às  fls.  33 dos  autos
demonstra  que  ele recebia,  em  dezembro de  2007,  duas  VPNI’s.  Suas
vantagens  totalizavam  R$  13.014,16  (treze  mil  quatorze  reais  e  dezesseis
centavos) e somado ao seu vencimento, R$ 14.085,88 (quatorze mil, oitenta e
cinco reais e oitenta e oito centavos).

A partir  de  janeiro  de 2008,  com a  entrada  em vigor  da  Lei
Estadual nº 8.438/2007, que trata do Plano, Cargos e Carreiras e Remuneração
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dos  Servidores  integrantes  do  Grupo  Ocupacional  de  Servidores  Fiscais
Tributários, o apelante e os demais servidores equiparados foram estruturados
na  carreira  e  passaram  a  receber  a  retribuição  pecuniária  na  forma  de
subsídio, conforme art. 1º, in verbis

Art. 1º. Os integrantes do Grupo Servidores Fiscais
Tributários serão remunerados  por  subsídio fixado
em  parcela única,  vedado o acréscimo de qualquer
gratificação,  adicional,  abono,  prêmio,  verba  de
representação ou outra  espécie  remuneratória,  nos
termos dos §§ 4º e 8º do art. 39 da Constituição da
República Federativa do Brasil.

A partir de então,  o apelante passou a receber seus vencimentos
em parcela única. 

Por outro lado, havendo diferença entre o valor do subsídio fixado
e  o  total  das  vantagens  anteriormente  recebidas,  deveria  o  Estado
complementar  a  remuneração  para  que  não  ocorressem  prejuízos  aos
servidores (art. 7º da Lei 8.438/07).

Foi o que aconteceu com a apelada, porquanto em dezembro de
2007 recebia R$ 14.085,88 (quatorze mil, oitenta e cinco reais e oitenta e
oito centavos) -  vencimentos mais vantagens e adicionais,  e o subsídio foi
fixado,  em janeiro de 2008, em R$  14.343,93 (quatorze mil, trezentos e
quarenta e três reais e noventa e três centavos).

Propício trazer a baila a pontuação do juízo de base:

“Numa  primeira  vista,  poderia  se  afirmar  que  de
fato  houve  a  redução  alegada,  porquanto  nos
contracheques de dezembro/2007 e janeiro de 2008 o
valor bruto era, respectivamente de R$ 15.000,99 e
de  R$  14.343,  (fls.  33  e  34).  Porém,  numa
observação  mais  acurada,  percebe-se  que  tal
diferença decorreu do pagamento da última parcela
do décimo terceiro salário do ano de 2006 no valor
de R$ 747,57, que vinha sendo paga ao longo do ano
de 2007.”

Portanto,  foi  preservada  a remuneração  do apelante,  que  não
sofreu decréscimo em seus  vencimentos quando da nova reestruturação da
carreira.

O pagamento de servidor público na forma de subsídio encontra
respaldo na Constituição Federal, especialmente no § 4º do art. 39, a saber:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os  Municípios  instituirão,  no  âmbito  de  sua
competência,  regime  jurídico  único  e  planos  de
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carreira para os servidores da administração pública
direta, das autarquias e das fundações públicas.
(...)
§  4º  O  membro  de  Poder,  o  detentor  de  mandato
eletivo,  os  Ministros  de  Estado  e  os  Secretários
Estaduais  e  Municipais  serão  remunerados
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única,
vedado  o  acréscimo  de  qualquer  gratificação,
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou
outra  espécie  remuneratória,  obedecido,  em
qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.”

Desta  forma,  a  Constituição  veda  o  acréscimo  de  qualquer
gratificação ou adicional ao subsídio recebido pelo servidor, não havendo que
se  falar,  por  conseguinte,  em manutenção  de  gratificações  e  adicionais  já
extintas pela nova regra do plano de cargo e carreira do apelante.

Em  situação  idêntica  ao  descrito  nestes  autos,  o  STJ  julgou
recurso em mandado de  segurança oriundo da  Paraíba,  tratando da Lei  nº
8.438/07, cuja decisão restou assim ementada:

“RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR
PÚBLICO  ESTADUAL.  NOVO  REGIME
JURÍDICO.  LEI  N.  8.438/07  DO  ESTADO  DA
PARAÍBA. SUBSÍDIO. VEDADO O PAGAMENTO
DE  ADICIONAL  A  PARTIR  DA  VIGÊNCIA.
ATENDIMENTO  AO  ART.  39,  §  4º,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  DE  1988.
INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  ADQUIRIDO  A
REGIME  JURÍDICO.  GARANTIA  DA
IRREDUTIBILIDADE  DOS  VENCIMENTOS
ATENDIDA.  RECURSO  ORDINÁRIO  NÃO
PROVIDO.
1. Os servidores inativos têm o direito tão-somente
ao cálculo de seus proventos, com base na legislação
vigente  ao  tempo  de  sua  aposentadoria,  e  à
manutenção  do  seu  quantum  remuneratório,  não
havendo que  se  falar  na  preservação dos  critérios
legais com base nos quais o valor foi estabelecido.
Não  há  ofensa  a  direito  adquirido  a  regime  de
remuneração, quando resguardada a irredutibilidade
de  vencimentos.  Precedentes  desta  Corte  e  do
Supremo Tribunal Federal.
2.  Havendo lei  específica (art.  37, X,  da CF/88)  a
regulamentar  a  remuneração  de  determinada
carreira  mediante  subsídio,  deve-se  observar,  além
do teto do serviço público (art. 37, XI, da CF/88), a
vedação à inclusão de quaisquer valores relativos a
gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de
representação ou outras espécies remuneratórias. E,
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desde que observados esses limites, o inciso XV do
art.  37  da  CF/88  institui  a  garantia  da
irredutibilidade.
3. Na hipótese em comento, com a edição da Lei n.
8.438/2007,  do  Estado  da  Paraíba,  foi  fixada  a
remuneração  dos  Auditores  Fiscais  da  Receita  do
Estado por meio de subsídio, vedando-se a inclusão
de  qualquer  outra  gratificação,  adicional,  abono,
prêmio,  verba  de  representação  ou  outra  espécie
remuneratória, a teor do § 4º do art.
39  da  CF/88.  Além  disso,  garantiu-se  a
irredutibilidade da remuneração, não havendo que se
falar, portanto, em direito adquirido ao recebimento
de "parcela de produtividade”.
4. Recurso não provido.” (Grifo nosso).
(RMS  33.823/PB,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 02/06/2011, DJe 09/06/2011).

Ato contínuo, colaciono também julgado desta Corte de Justiça:

“OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  COBRANÇA.
SERVIDOR  DO  FISCO  ESTADUAL  INATIVO.
PAGAMENTO DOS PROVENTOS NA FORMA DE
SUBSÍDIO  APÓS  O  ADVENTO  DA  LEI  N.°
8.438/2007.  SUPRESSÃO  DO  ADICIONAL  POR
TEMPO DE SERVIÇO E DA GRATIFICAÇÃO POR
EXERCÍCIO  DE  CARGO  COMISSIONADO
ANTERIORMENTE  PERCEBIDOS.  SENTENÇA
QUE  JULGOU  PARCIALMENTE  PROCEDENTES
OS  PEDIDOS.  APELAÇÃO.  REMESSA
NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SUPOSTA
VIOLAÇÃO  DE  DIREITO  ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA.  TESE  AUTORAL  EM
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STF. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE  DO  VALOR
NOMINAL  GLOBAL  DA  ANTERIOR
REMUNERAÇÃO,  SEM  RESTAURAÇÃO  DAS
RUBRICAS,  INDIVIDUALMENTE
CONSIDERADAS.  SENTENÇA  MANTIDA,  NESTA
FRAÇÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DO
AUTOR. REEXAME OFICIAL. APLICAÇÃO, PELO
JUÍZO, DO ART. 1°-F, DA LEI N.° 9.494/97 PARA
FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA.  ÍNDICE DA
CADERNETA  DE  POUPANÇA  DECLARADO
INCONSTITUCIONAL  PELO  STF.  FIXAÇÃO  DO
IPCA. PROVIMENTO PARCIAL.  1. A Lei Estadual
n° 8.438/2007 estabeleceu a retribuição pecuniária
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exclusivamente por subsídio, em parcela única, aos
servidores  do  Fisco  Estadual,  vedando
expressamente  o  acréscimo  de  qualquer
gratificação,  adicional,  abono,  prêmio,  verba  de
representação  ou  outra  espécie  remuneratória,
consoante a previsão contida no art.  39,  § 4.º,  da
Constituição Federal. 2. O servidor não tem direito
adquirido a regime jurídico, senão, e tão somente, à
irredutibilidade  do  valor  nominal  global  da
remuneração percebida. Precedentes do STF e STJ.
3. Instituído o subsídio por lei estadual, o servidor
não  faz  jus  ao  restabelecimento  dos  adicionais  e
gratificações individualmente considerados em seu
contracheque, senão, e tão somente, ao pagamento
das  eventuais  diferenças  apuradas  entre  a
remuneração global que percebia anteriormente e a
atual parcela única.”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00290873820118152001,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA ,
j. em 13-08-2015) 

Consigno, por oportuno, que os servidores públicos são regidos
por um estatuto cristalizado em lei e uniforme para todos. Logo, submetem-se
cogentemente a  este  por  ocasião  de  sua  investidura  no  respectivo  cargo
público. Portanto, condicionar-se às regras deste estatuto e às suas sucessivas
modificações porventura efetivadas é ônus do servidor e faz frente as muitas
garantias também ostentadas por este tipo de trabalhador.

Ademais, em que pese o servidor não possuir direito adquirido à
regime jurídico, é irrefutável a consagração em nosso ordenamento jurídico de
seu direito  à irredutibilidade nominal dos seus rendimentos, de  forma que,
independente  das  mudanças  implementadas,  jamais  poderá  perceber,
nominalmente, menos do que percebia anteriormente. 

No entanto, in casu, como já demonstrado, não há que se falar em
redução nominal da remuneração do apelado, tendo a alteração do regime de
pagamento  observado  o  princípio  constitucional  da  irredutibilidade  de
vencimentos.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado  em  substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de
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Araújo Duda Ferreira  e o Exmo. Des.  Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
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, 13 de junho de
2016.

Ricardo Vital de Almeida 
Juiz Convocado Relator
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