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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO N. 0010873-91.2014.815.2001
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
RECORRENTE: Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital
RECORRIDO: Giovanny Medeiros Villar
ADVOGADO: Wagner Lisboa de Sousa
INTERESSADO: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Wladimir Romaniuc Neto

REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADE  JUDICIÁRIA  (GAJ).
INCORPORAÇÃO  AO  VENCIMENTO  DE  FORMA  PARCELADA.
DISPOSITIVO  LEGAL.  AUSÊNCIA  DE  IRREGULARIDADE.
GRATIFICAÇÃO  DE  INCENTIVO  À  QUALIFICAÇÃO.  CÁLCULO
CORRETO.  INEXISTÊNCIA  DE  DIFERENÇA  A  RECEBER.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PROVIMENTO.

- A Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ foi incorporada ao
vencimento do autor, de forma parcelada, nos termos do art. 2º
da Lei n. 8.923/2009.

-  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.

-  A  gratificação  de  incentivo  à  qualificação  foi  calculada
corretamente sobre o  padrão I  da classe em que o servidor
estava situado, não havendo diferença a ser pleiteada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.
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ACORDA  a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  dar
provimento  ao  reexame  necessário  e  julgar  improcedente  o
pedido inicial.

GIOVANNY  MEDEIROS  VILLAR  moveu  a  presente  ação  de
cobrança  contra  o  ESTADO  DA  PARAÍBA  visando  ao  pagamento  de
diferenças decorrentes da não incorporação em seu contracheque da GAJ
– Gratificação de Atividade Judiciária, estabelecida pela Lei n. 8.923/2009.

Na sentença (f. 36/40) o Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital reconheceu que a GAJ não foi incorporada
ao vencimento do autor e julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Não houve recurso voluntário e o feito chegou a esta instância
por força do reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça entendeu ausente interesse público
que torne necessária sua intervenção (f. 46).

É o relatório. 

        VOTO: Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                                    Relatora

O autor/apelante moveu a ação buscando receber a diferença
decorrente  da  não incorporação da  Gratificação de  Atividade Judiciária
(GAJ) no seu vencimento.

No entanto, ao contrário do alegado, a GAJ foi incorporada ao
vencimento do autor, de forma parcelada, nos termos do art. 2º da Lei n.
8.923/2009, in verbis:

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.

Os contracheques colacionados às f. 14/25, pelo próprio autor,
demonstram  que  a  incorporação  ocorreu  conforme  determinado  pelo
mencionado dispositivo legal, devendo ser julgado improcedente o pedido
inicial.

Diante desse cenário,  o autor também não tem direito a
diferença  alguma  relativa  à  gratificação  de  adicional  de
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qualificação, pois os valores da GAJ foram devidamente absorvidos pelo
vencimento.

A lei que instituiu o Adicional de Qualificação previa, de início,
que “os percentuais estabelecidos no Anexo IV desta Lei incidirão sobre o
vencimento padrão “I”, da Classe “A”, da carreira respectiva”.

A legislação posterior (Lei n. 9.586/2011 - art. 23, § 5º), por
sua vez, manteve, em parte, a base de cálculo prevista na anterior, ao
prever  que  “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”.

Observe-se que, embora tenha a nova lei permitido a mudança
da base de cálculo em relação à classe ocupada pelo servidor, não houve
possibilidade de cálculo sobre a remuneração, mantendo-se o vencimento
como parâmetro.

Ressalto  que o vencimento do autor  sempre se manteve de
acordo com a legislação vigente e, portanto, a gratificação calculada sobre
esse vencimento do padrão I da classe em que o servidor estava situado
também foi paga devidamente, não havendo diferença a ser pleiteada.

Segue jurisprudência desta Corte de Justiça nesse sentido:

REMESSA  OFICIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO  DO  PODER  JUDICIÁRIO.
ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA
SOBRE O VALOR DA GAJ E DO VENCIMENTO, DESDE A LEI Nº
8.923/2009.  IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA  QUE  DEVE
OCORRER DE FORMA PARCELADA, NA MEDIDA EM QUE A GAJ
PASSA  A  INTEGRAR  O  VENCIMENTO.  ART.  2º,  DA  LEI  Nº
8.923/2009. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO. Vencimento e remuneração
são conceitos que não se confundem. Aquele tem natureza restrita e
representa a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público,
com valor fixada em lei. A remuneração, por outro lado, engloba o
vencimento e as  vantagens pecuniárias  permanentes  estabelecidas
em lei. Neste cenário, é impossível querer alargar a interpretação do
art.  2º  da  Lei  8.923/2009,  tomando  o  significado  da  palavra
"vencimento" como "remuneração", para fazer incluir, de uma só vez,
as parcelas ainda não incorporadas da GAJ desde 2010 na base de
cálculo do Adicional de Qualificação, como deseja a promovente. Em
verdade, o que fez a lei foi permitir, de forma parcelada (5
anos), a incorporação da GAJ no vencimento de cada um dos
servidores, de maneira que a pretensão de realizar antecipar
a operação para permitir o aumento daquela rubrica e, por
consequência, do Adicional de Qualificação, esbarra no dever
de observância do princípio da legalidade, segundo o qual à
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Administração só é dado fazer ou deixar de fazer o que a lei
determina (CF, art. 37).1 

Por tais  razões,  dou provimento ao reexame necessário
para julgar improcedente o pedido inicial.

Condeno  o  autor  ao  pagamento  de  custas  e  honorários
advocatícios, estes fixados no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais),
devendo-se observar o disposto no art. 12 da Lei n. 1.060/50 (gratuidade
judiciária).

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTA  RELATORA  e  com  o  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09
de maio de 2016.

                Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                                    Relatora

1 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo n. 00108418620148152001, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator:
Des. JOAO ALVES DA SILVA, j. em 05-04-2016.
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