
 
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL Nº 0010844-41.2014.815.2001  — 5ª Vara 
da Fazenda Pública da Capital
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Apelante : Estado da Paraíba, representado por sua Procuradora Daniele Cristina C. T. 
De Albuquerque
Apelado : Fabíola Hypólito da Costa Lins
Advogado : Wagner Lisboa de Sousa (OAB/PB – 16.976)
Remetente : Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL  — AÇÃO  DE 
COBRANÇA  — SERVIDOR  PÚBLICO  DO  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA — CÁLCULOS DO ADICIONAL DE INCENTIVO À 
QUALIFICAÇÃO  —  CÔMPUTO  DEVE  LEVAR  EM 
CONSIDERAÇÃO  A INTEGRALIDADE  DO  VENCIMENTO, 
INCLUSIVE COM A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO 
DE  ATIVIDADE  JUDICIÁRIA  —  PROCEDÊNCIA — 
MANUTENÇÃO — DESPROVIMENTO.

—   "(...) O funcionário do Poder Judiciário do Estado da Paraíba faz  
jus ao adicional de qualificação sobre o vencimento do padrão I da  
classe em que estiver situado o servidor. Após o advento da Lei nº  
8.923/2009, a Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ passou a ter  
natureza jurídica de vencimento, de onde advém que os seus valores -  
respeitados aqueles do Anexo Único da Lei n. 8.923/2009, em suas 
integralidade,  devem  servir,  também,  de  base  de  cálculo  para  o  
adicional de incentivo à qualificação. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO 
do Processo Nº 00134089020148152001,  3ª  Câmara Especializada  
Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j.  
Em 28-06-2016)"

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
identificados.

A C O R D A a  Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao recurso apelatório e à 
remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba, em face 
da sentença de fls. 48/49v, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, 
nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  ajuizada  por  Fabíola  Hypólito  da  Costa  Lins, julgou 
procedente  o  pedido  exordial,  condenando  o  promovido  ao  pagamento  do  incentivo  à 



qualificação, tendo como base de cálculo também a gratificação de atividade judiciária, bem 
como o retroativo desta verba, acrescido de juros e correção monetária.

Condenou o réu nos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 
sobre o montante apurado. Sem custas processuais.

Irresignado com a decisão singular, o demandado interpôs apelação 
cível (fls. 51/54), pugnando pelo seu provimento para reformar a sentença e julgar totalmente 
improcedente o pleito exordial. 

Contrarrazões às fls. 59/60.

A Procuradoria de Justiça,  em parecer de fls.  66/68,  se pronunciou 
pelo acolhimento parcial da preliminar e, no mérito, opinou apenas pelo prosseguimento do 
recurso.

É o Relatório. 

VOTO.

A promovente,  servidora  pública  efetiva  do  Tribunal  de  Justiça  da 
Paraíba, ingressou com a presente ação alegando ter direito ao recebimento de gratificação de 
incentivo à qualificação.

Aduz  que,  diante  da  inobservância  dos  valores  devidos  em  seu 
vencimento,  apresentou  petitório  pugnando  pelo  recebimento  do  percentual  relativo  ao 
incentivo à qualificação baseado no vencimento do padrão I da Classe em que está situada, 
acrescida  do  valor  correspondente  ao  vencimento  total  do  cargo,  ou  seja,  o  vencimento 
constante  na tabela  do plano de cargos e salários,  acrescido da parcela da GAJ, que tem 
natureza de vencimento. 

Dirimindo a  controvérsia,  o magistrado  julgou procedente o pedido 
exordial,  condenando o promovido ao pagamento do incentivo à qualificação, tendo como 
base de cálculo também a gratificação de atividade judiciária, bem como o retroativo desta 
verba, acrescido de juros e correção monetária.

Inconformado,  o  demandado  interpôs  recurso  apelatório,  pugnando 
pelo  seu  provimento  para  reformar  a  sentença  e  julgar  totalmente  improcedente  o  pleito 
exordial. 

Pois bem.

Se  constata  que  o  pedido  da  inicial  diz  respeito,  unicamente,  à 
incidência da GAJ nos cálculos do incentivo à qualificação. Melhor dizendo, a autora narra 
que a base de cálculo para se chegar ao valor do incentivo à qualificação, não tem levado em 
consideração a integralidade do valor da Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ que, após 
a Lei n. 8.923/2009, passou a ter natureza jurídica de vencimento.

Vejamos o que diz a Lei: 

“Art. 2º. Os valores da Gratificação de Atividade Judiciária serão absorvidos  
pelos vencimentos dos respectivos cargos, em 05 (cinco) parcelas anuais de  
20% (vinte por cento), incidentes a cada dia 1º de outubro, a partir de 2010. 



Art.  3º.  A parcela  absorvida  pelos  vencimentos  será  reduzida  do  valor  da  
gratificação, que será extinta a partir da absorção total.” 

Nesse  aspecto,  vale  destacar  como  se  processa  o  adicional  de 
qualificação, nos moldes como previstos na Lei nº 9.586/2011, in verbis: 

Art. 23. O adicional de qualificação será pago ao servidor que comprovar ser  
titular dos seguintes cursos: 
I - doutorado, validado pelo Ministério da Educação,ainda que provenientes  
de acordo internacional chancelados pelo Governo Brasileiro;
II - mestrado validado pclo Ministério ela Educação, ainda que provenientes  
de acordo internacional chancelados pelo Governo Brasileiro;
III – especialização;
IV - preparação à carreira da Magistratura; e 
V - graduação em nível superior.

§ 5º Os percentuais dos adicionais de incentivo à qualificação, discriminados  
no §2° deste artigo, incidirão sobre o vencimento do padrão I da classe em 
que estiver situado o servidor. 

À  luz  da  norma  retrotranscrita,  verifica-se  claramente  que  o 
funcionário faz jus ao adicional de qualificação sobre o vencimento do padrão I da classe em 
que estiver situado o servidor.

Sendo assim, ao mencionar que a base de cálculo é o vencimento, a 
Lei  não  exclui  essa  ou  aquela  parcela  que  fosse,  progressivamente,  incorporada  ao 
vencimento. 

A única interpretação que se pode alcançar, em uma análise literal e 
lógico-sistemática da lei,  é  que tudo que for vencimento,  será considerado como base de 
cálculo para se alcançar o valor do adicional. 

Ora, acerca da natureza jurídica da GAJ, nosso egrégio Tribunal de 
Justiça, notadamente após a edição da Lei 8.923/2009, vem reiteradamente reconhecendo a 
sua natureza jurídica de vencimento. Confira-se: 

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A GAJ. GRATIFICAÇÃO QUE SÓ 
PASSOU A SER INCORPORÁVEL AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR 
APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 8.923/09. VERBA QUE, ANTES DAQUELA 
NORMA,  POSSUÍA  NATUREZA  PROPTER  LABOREM.  TERÇO 
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  VERBAS  NÃO  INCORPORÁVEIS. 
NATUREZA COMPENSATÓRIA/  INDENIZATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE 
DE  INCIDÊNCIA  DE  DESCONTO  PREVIDENCIÁRIO.  RESTITUIÇÃO. 
NECESSIDADE.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  PEDIDO  DE 
DIMINUIÇÃO.  IMPERTINÊNCIA.  VALOR  ARBITRADO  DE  FORMA 
CONDIGNA.  JUROS  DE  MORA.  FIXAÇÃO.  CITAÇÃO.  NECESSÁRIO 
REPARO.  INCIDÊNCIA  A  PARTIR  DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO. 
SÚMULA  DO  188/STJ.  PROVIMENTO  PARCIAL.  INTELIGÊNCIA  DO 
ART. 557,  §1º-A,  DO CPC.  Segundo a  jurisprudência  do  STF,  "somente  as 
parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de 
aposentadoria  podem  sofrer  a  incidência  da  contribuição  previdenciária".1 
Considerando-se  que,  antes  do  advento  da  Lei  Estadual  nº  8.923/09,  a 
gratificação discutida nos autos (GAJ) possuía natureza propter laborem, não 
sendo, por isso, incorporável aos vencimentos do servidor, mostra-se indevido o 
desconto previdenciário efetuado a  esse título,  sendo imperativa a respectiva 
restituição. Nos termos dos precedentes do STF e do STJ, "o adicional de 1/3 de 



férias e o terço constitucional caracterizam-se como verba indenizatória, sobre a 
qual  não  pode  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
00036292620148150251, - Não possui -, Relator DESA MARIA DE FATIMA 
MORAES B CAVALCANTI , j. Em 27-01-2016). 

Sendo assim, após o advento da Lei nº 8.923/2009, a Gratificação de 
Atividade Judiciária - GAJ passou a ter natureza jurídica de vencimento, de onde advém que 
os  seus  valores  –  respeitados  aqueles  do  Anexo  Único  da  Lei  n.  8.923/2009,  em  suas 
integralidades,  devem servir,  também, de base de cálculo para o  adicional  de incentivo à 
qualificação.

Jurisprudência:

RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  SERVIDOR  PÚBLICO  DO  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA. CÁLCULOS DO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO QUE NÃO 
CONSIDERAVA  O  VALOR  INTEGRAL  DA  GRATIFICAÇÃO  DE 
ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ. VERBA QUE, APÓS A LEI ESTADUAL 
N. 8.923/2009 PASSOU A TER NATUREZA JURÍDICA DE VENCIMENTOS 
A  SER  INCORPORADA  PROGRESSIVAMENTE.  ADICIONAL  À 
QUALIFICAÇÃO  DE  DEVE  SER  ALCANÇADO  COMPUTANDO-SE  O 
VALOR  INTEGRAL DA GRATIFICAÇÃO.  CAPÍTULO  DA SENTENÇA 
QUE  DETERMINOU  A  INCORPORAÇÃO  DA  GAJ  EXTRA-PETITA. 
DESPROVIMENTO  DO  APELO  E  PROVIMENTO  PARCIAL  DA 
REMESSA.  O funcionário do Poder Judiciário do Estado da Paraíba faz 
jus ao adicional de qualificação sobre o vencimento do padrão I da classe 
em que estiver situado o servidor. Após o advento da Lei nº 8.923/2009, a 
Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ passou a ter natureza jurídica 
de vencimento, de onde advém que os seus valores - respeitados aqueles do 
Anexo Único  da  Lei  n.  8.923/2009,  em suas integralidade,  devem servir, 
também, de base de cálculo para o adicional de incentivo à qualificação. 
(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº  00134089020148152001,  3ª 
Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS 
GUEDES , j. Em 28-06-2016)

Nesse contexto, a autora faz  jus a receber as diferenças dos valores 
pagos a menor do adicional de incentivo à qualificação, respeitados a prescrição quinquenal.

Feitas estas considerações, nego provimento ao recurso apelatório e 
à remessa oficial, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Participaram do julgamento,  Exmo. Des. Exmo. Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides 
(relator), o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. 
José Aurélio da Cruz, a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Alcides  Orlando  Moura  Jansen, 
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 29 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator



 
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL Nº 0010844-41.2014.815.2001  — 5ª Vara 
da Fazenda Pública da Capital

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba, em face 
da sentença de fls. 48/49v, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, 
nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  ajuizada  por  Fabíola  Hypólito  da  Costa  Lins, julgou 
procedente  o  pedido  exordial,  condenando  o  promovido  ao  pagamento  do  incentivo  à 
qualificação, tendo como base de cálculo também a gratificação de atividade judiciária, bem 
como o retroativo desta verba, acrescido de juros e correção monetária.

Condenou o réu nos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 
sobre o montante apurado. Sem custas processuais.

Irresignado com a decisão singular,  o demandado interpôs apelação 
cível (fls. 51/54), pugnando pelo seu provimento para reformar a sentença e julgar totalmente 
improcedente o pleito exordial. 

Contrarrazões às fls. 59/60.

A Procuradoria de Justiça,  em parecer de fls.  66/68,  se pronunciou 
pelo acolhimento parcial da preliminar e, no mérito, opinou apenas pelo prosseguimento do 
recurso.

É o Relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 27 de outubro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
                       Relator
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