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ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0065218-75.2012.815.2001
ORIGEM: Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE:  Allan  Davis  Arruda  Cavalcanti  (Adv.  Ênio  Silva  Nascimento  –  OAB/PB

11.946)
APELADO: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, Tadeu Almeida Guedes

APELAÇÃO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  INCORPORAÇÃO  DE
GRATIFICAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA
DE PAGAMENTO A MENOR. DOCUMENTAÇÃO QUE APONTA
EM  SENTIDO  INVERSO.  INOBSERVÂNCIA  DA  REGRA  DO
ART. 373, I. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- Embora o recurso tenha enfocado a questão de direito, penso que
a solução do litígio não passa por essa via, eis que outro aspecto
prejudica  tal  discussão.  Com  efeito,  observe-se,  tal  como  fez  o
magistrado, que embora o recorrente alegue que percebe menos do
que deveria receber, as provas colacionadas aos autos demonstram
que ele já percebe integralmente a incorporação. No cenário dos
autos, portanto, percebe-se claramente que a parte autora, apelante,
não trouxe tais indícios mínimos e tendentes a conferir respaldo a
suas  alegações,  circunstância  que  inviabiliza  totalmente  a  sua
pretensão.

- O regime jurídico do servidor público, ativo ou inativo, pode ser
unilateralmente alterado pela Administração Pública, sem ofensa a
direito  adquirido,  que  somente  ocorrerá  quando houver  redução
nominal do valor da remuneração, que, no caso em questão, sequer
foi demonstrada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  negar  provimento  à  apelação,  julgando-se  prejudicada  a
prejudicial  de mérito  e  as  demais  questões  ventiladas,  nos  termos do voto  do relator,



integrando a decisão a súmula de julgamento de fls. 99.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária de obrigação de fazer cumulada
com cobrança proposta por  Allan Davis  Arruda Cavalcanti  em desfavor do Estado da
Paraíba.

Na  sentença,  o  magistrado  registrou  que  as  provas  acostadas  aos
autos revelam que o autor já teria incorporado integralmente o valor da gratificação, bem
assim que o descompasso entre a gratificação então vigente e o valor nominal ocorre por
força da Lei Complementar Estadual nº 73/2007. Assevera que restou preservado o o valor
nominal  da  vantagem,  não  havendo  que  se  falar  em  redução  dos  vencimentos  do
demandante. Ressaltou não existir direito adquirido a regime jurídico, negando, por fim, a
pretensão da complementação da incorporação.

Inconformado, recorre o promovente aduzindo ter direito à correção
do percentual de incorporação de gratificação no importe de 100% (cem por cento), vez
que preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 154, da LC 39/85 c/c o art. 191, da LC
58/2003.

Ressalta que o direito à incorporação integral foi garantido por este
último dispositivo, que instituiu regra de transição, bem assim que na vigência da referida
norma já possuía mais de 8 (oito) anos de exercício em cargo em comissão.

Assegura  que  o  normativo  garante  não  apenas  o  direito  à
incorporação,  mas também às  evoluções  e  modificações  posteriores,  de maneira  que a
“superveniência  da  lei  estadual  que  reduziu  o  valor  da  gratificação  devida  pelo
Governo Estadual ao Recorrente,  submetendo-o a novos parâmetros de cálculos,  não
pode  retroagir  para  afetar  (ou  para  desconstituir)  situações  jurídicas  previamente
definidas com fundamento no ordenamento positivo”.

Ao final,  pugna pelo provimento do recurso,  a  fim de reformar a
sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o demandado a efetuar a correção
do percentual de incorporação para 100% (cem por cento).

Em sede de contrarrazões, o Estado da Paraíba apontou a ocorrência
de prescrição do fundo de direito. No mais, afirmou a inexistência de direito subjetivo a
regime jurídico, bem assim que não houve redução salarial ou qualquer tipo de prejuízo.
Pleiteia o desprovimento da apelação.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º,
do RITJPB c/c o artigo 82, do Código de Processo Civil vigente.



É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida à Corte reside em definir se o autor tem
direito  à  complementação  da  incorporação  de  gratificação  pelo  exercício  de  cargo  em
comissão.

Embora o recurso tenha enfocado a questão de direito, penso que a
solução do litígio não passa por essa via, eis que outro aspecto prejudica tal discussão.
Com efeito, observe-se, tal como fez o magistrado, que embora o recorrente alegue que
percebe menos do que deveria receber, as provas colacionadas aos autos demonstram que
ele já percebe integralmente a incorporação.

Com efeito,  o  parecer  exarado em processo  administrativo noticia
que, “no que tange à alterabilidade do percentual de incorporação de gratificação, hoje
denominada VPNI –  vantagem pessoal  nominalmente identificada,  por  força da  Lei
Complementar  nº  73,  editada  em  17  de  março  de  2007,  ficou  constatado  através  de
anotação na ficha funcional do servidor peticionário, que o mesmo já teve incorporado
aos  seus  vencimentos,  100%  (cem  por  cento)  da  gratificação  alusiva  ao  cargo
comissionado de simbologia SE-4”.

Tal  documento,  aliás,  foi  produzido pelo próprio  autor/recorrente,
que também não cuidou de mostrar, de maneira definitiva, que o valor que lhe é pago hoje
é inferior aquele que teria direito.

Nesse diapasão, em conta da insuficiência probatória da promovente,
que deixara de trazer aos autos indícios mínimos aptos a sustentar a tese autoral, tem-se
que a casuística deve ser resolvida à luz da regra do artigo 373, do CPC, o qual prescreve
competir ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, o ônus
de provar qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Este é o
ensinamento de Humberto Theodoro Júnior1: 

“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dis-
positivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da
parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da
prova”. 

Esse ônus, pois, consiste na conduta processual exigida da parte para
que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de
provar,  nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os

1 in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18ª  ed., Forense, 1999, p. 421.



fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar
através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente.

No preciso dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto, a
“necessidade  de  provar  para  vencer  a  causa,  de  sorte  que  nela  se  pode  ver  uma
imposição e uma sanção de ordem processual”.2 O STJ adota entendimento dominante
neste sentido, in verbis:

Processual  civil.  Responsabilidade civil.  Código do Consumidor.
Ônus  da  prova.  Inexistência  de  provas  dos  fatos  alegados  na
petição inicial. Decisões anteriores fundadas nas provas acostadas
aos  autos.  Impossibilidade  de  reexame.  Súmula  7/STJ.  Não
comprovação dos alegados danos materiais e morais sofridos. - Ao
autor, incumbe a prova dos atos constitutivos de seu direito. - Em
que pese a indiscutível aplicação da inversão do ônus da prova ao
CDC, tal instituto não possui aplicação absoluta. A inversão deve
ser aplicada “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”. (STJ – REsp 741393/PR – Relatora: Ministra Nancy
Andrighi - DJe 22/08/2008).

No cenário dos autos, portanto, percebe-se claramente que a parte
autora, apelante, não trouxe tais indícios mínimos e tendentes a conferir respaldo a suas
alegações, circunstância que inviabiliza totalmente a sua pretensão.

Ademais,  necessário  registrar  que  o  regime  jurídico  do  servidor
público, ativo ou inativo, pode ser unilateralmente alterado pela Administração Pública,
sem ofensa a direito adquirido, que somente ocorrerá quando houver redução nominal do
valor da remuneração, que, no caso em questão, sequer foi demonstrada.

Isto posto, de nada adianta discutir se o autor preenche ou não os
requisitos para a incorporação, se o autor não prova de que o pagamento está ocorrendo a
menor. Pior, há documento produzido nos autos apontando que a incorporação está sendo
paga no seu percentual máximo.

Expostas  estas  razões,  nego  provimento  ao  recurso,  mantendo
integralmente  a  decisão  recorrida.  Prejudicada  a  prejudicial  de  mérito  e  as  demais
questões ventiladas. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, julgando-se

2 apud, Kisch, p. 421.



prejudicada a prejudicial de mérito e as demais questões ventiladas, nos termos do voto do
relator.

Presidiu a Sessão Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho, e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira .

Presente ao julgamento o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador de
Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 15 de maio de 2018.

João Pessoa, 18 de maio de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


