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RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA. PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO
ENTE  ESTATAL.  SERVIDOR PÚBLICO DO
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  GRATIFICAÇÃO  DE
ATIVIDADE  JUDICIÁRIA.  IMPLANTAÇÃO  AO
VENCIMENTO  PREVISTA  NA  LEI  Nº  8.923/09.
CONCESSÃO  DE  FORMA  GERAL  E  LINEAR  A
TODOS  OS  SERVIDORES  DO  JUDICIÁRIO
PARAIBANO.  NATUREZA  JURÍDICA  DE
VENCIMENTO.  VALOR  INCIDENTE  SOBRE  A
BASE  DE  CÁLCULO  PARA  O  CÔMPUTO  DO
ADICIONAL DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO.
PAGAMENTO  A  MENOR.  NECESSIDADE  DE
CORREÇÃO DOS VALORES.  PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
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DESPROVIMENTO  DA  REMESSA  E  DA
APELAÇÃO.

-  O servidor  do  Poder  Judiciário  do  Estado  da
Paraíba  faz  jus ao  adicional  de  incentivo  à
qualificação  sobre  o  vencimento  do  padrão  I  da
classe em que estiver situado.

-  Após  o  advento  da  Lei  nº  8.923/2009,  a  GAJ  -
Gratificação  de  Atividade  Judiciária  passou  a  ter
natureza  jurídica  de  vencimento,  sendo
gradualmente  absorvida  aos  vencimentos  dos
servidores do Poder Judiciário do Estado, devendo
tal  valor,  contudo,  ser  considerado para a base de
cálculo  do  cômputo  do  adicional  de incentivo  à
qualificação.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  desprover  a  remessa  oficial  e  o  recurso
apelatório. 

Telmar Santos de Souza ajuizou Ação Ordinária de
Cobrança  c/c  Tutela  Antecipada,  em face do  Estado da Paraíba,  alegando que é
servidor do Poder Judiciário Estadual e vem recebendo o "Adicional de Incentivo à
Qualificação" previsto no art. 23, da Lei Estadual nº 9.586/2011. Acrescentou, ainda,
que a "GAJ - Gratificação de Atividade Judiciária", em virtude da Lei nº  8.923/2009,
foi transformada em vencimento, razão pela deve fazer parte da base de cálculo  para
o cômputo do referido adicional. Para tanto, postulou que a GAJ fosse agregada aos
vencimentos para incidência do adicional de incentivo à qualificação, assim como o
pagamento retroativo das verbas não pagas.
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Contestação ofertada à fl. 27/31.

Às fls. 34/36, o Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital julgou procedente a pretensão exordial, consignando
os seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO,  atento ao que mais dos autos
consta  e  aos  princípios  de  Direito  aplicáveis  à
espécie, nos termos do art. 269, I,  do CPC,  JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO, nos seguintes termos:
A)  CONDENO o ESTADO  DA  PARAÍBA na
obrigação de fazer de pagar o adicional de incentivo
à qualificação, tendo como base de cálculo também a
gratificação de atividade judiciária (GAJ);
B) CONDENO o ESTADO DA PARAÍBA a pagar a
parte autora o adicional de incentivo à qualificação
incidente sobre a GAJ retroativo a outubro de 2009; 
C)  CONDENO  a  parte  promovida  em  verba
honorária na ordem de 10% (dez por cento) sobre o
montante apurado, considerando o preceituado pelo
§ 4º do art. 20 do CPC;
D) Os valores devem ser atualizados pelo IPCA, a
partir do ajuizamento da ação, e acrescidos de juros
aplicados à caderneta de poupança,  nos termos do
art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97.
Sem custas, por ser o sucumbente ente público.
Sentença sujeita a reexame necessário.

Inconformado,  o  promovido interpôs  APELAÇÃO,
fls. 38/43, postulando a reforma da decisão vergastada, sob a alegação de que, de
acordo com o art. 23, §5º, da Lei Estadual nº 9.586/2011, o percentual de incentivo à
qualificação incidirá sobre o vencimento do padrão em que se encontrar o servidor,
pouco  importando  o  valor  da  remuneração  percebida.  Aduz,  ainda,  que  o
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“argumento de que a Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ se incorpora ao
vencimento é frágil  por demais,  porquanto não há de se confundir o conceito de
remuneração (e seus consectários previdenciários) com o de vencimento”, razão pela
qual  “seria desrazoável  pensar na incidência dos percentuais  sobre outras verbas,
pois a norma é clara e precisa quando restringe a base de cálculo ao 'vencimento' do
Padrão-I/Classe em que se encontra o servidor”.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme atesta
a certidão de fl. 45.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que os presentes autos
aportaram a esta Corte de Justiça em razão da interposição de  Recurso Apelatório
pelo promovido, bem como por meio da Remessa Oficial, motivo pelo qual passo a
analisá-los conjuntamente, haja vista o exame das  questões meritórias recursais se
entrelaçarem.

Conforme  relatado,  o  cerne  da  questão  posta  a
desate gravita acerca da possibilidade da gratificação de atividade judiciária, que
passou a  ser  gradualmente  absorvida  pelos  vencimentos  da  parte  autora,  servir
como base de cálculo para a incidência do adicional de qualificação.

Aduz o promovente que, após a vigência da Lei nº
8.923/2009, a  gratificação de atividade judiciária passou a ter natureza jurídica de
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vencimento,  pois,  de  acordo  com o teor  contido  nos  arts.  2º  e  3º,  os  valores  da
referida  gratificação  serão  incorporados  aos  vencimentos  dos  servidores.  Eis  os
preceptivos legais:

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.

E,

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

Ademais,  cumpre  acrescentar  que  o  adicional  de
incentivo à qualificação será concedido ao servidor nos moldes da Lei nº 9.586/2011,
a qual preleciona:

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

Com base na norma citada, verifica-se que, no caso
dos autos, o servidor, Técnico Judiciário desta Corte de Justiça, faz jus ao adicional de
qualificação sobre o vencimento do padrão I da classe em que estiver situado. 

Nesse norte, ao mencionar que a base de cálculo é o
vencimento,  a  lei  não exclui  essa  ou aquela  parcela  que fosse,  progressivamente,
incorporada ao vencimento, ou seja,  tudo o que for vencimento, será considerado
como base de cálculo para se alcançar o valor do adicional.

Assim, como frisado alhures, tendo em vista que essa
Corte  de  Justiça  já  decidiu,  de  forma  reiterada,  que  a  gratificação  de  atividade
judiciária  possui  natureza  jurídica  de  vencimento  (Processo  Nº
00097914920128150011, Rel. Des. João Alves da Silva, J. em 04-11-2015). Logo, a partir
da sua incorporação aos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado, a
base de cálculo do adicional de incentivo à qualificação passou a ser acrescida desta
parcela remuneratória.

Nesse  sentido,  calha  transcrever  os  escólios  desse
Tribunal de Justiça:

RECURSO  OFICIAL  E  APELO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ADICIONAL  DE  QUALIFICAÇÃO.  CURSO
SUPERIOR.  5%  SOBRE  OS  VENCIMENTOS.
VALORES PAGOS A MENOR.  NECESSIDADE DE
CORREÇÃO  DOS  VALORES.  PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
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PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA  E  DA
APELAÇÃO.
- Nos termos do § 5º do art. 23 da Lei nº 9.586/2011,
“Os  percentuais  dos  adicionais  de  incentivo  à
qualificação,  discriminados  no  §2°  deste  artigo,
incidirão sobre o vencimento do padrão I da classe
em  que  es  tiver  situado  o  servidor”  (ROAC  nº
0067879-56.2014.815.2001,  Rel.  Des.  João  Alves  da
Silva, Data de Julgamento: 15/12/2015).

E,

APELAÇÃO  E  REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  PRELIMINAR
SUSCITADA  EM  CONTRARRAZÕES.  NÃO
CONHECIMENTO  DO  RECURSO  POR
DESRESPEITO  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  INOCORRÊNCIA.  MÉRITO.
GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADE  JUDICIÁRIA  -
GAJ.  VERBA DE CARÁTER PROPTER LABOREM
ATÉ O ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 8.923/09,
QUE  PREVÊ  A INCORPORAÇÃO  DA PARCELA
AOS  PROVENTOS  DE  APOSENTADORIA.
CARÁTER  GERAL  E  LINEAR.  ADICIONAL  DE
INCENTIVO  À  QUALIFICAÇÃO.  BASE  DE
CÁLCULO.  VENCIMENTO  DO  PADRÃO  I  DA
CLASSE  EM  QUE  SITUADO  O  SERVIDOR.  NÃO
INCLUSÃO  DA  GAJ  NOS  VENCIMENTOS.
PAGAMENTO  A  MENOR  DO  INCENTIVO  À
QUALIFICAÇÃO.  DIFERENÇAS  DEVIDAS.
DESPROVIMENTO  DO  APELO  E  DO  RECURSO
OFICIAL. 
-  Com o advento  da  Lei  Estadual  nº  8.923/2009,  a
Gratificação  de  Atividade  Judiciária  passou  a  ter
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caráter  geral  e  linear,  sendo  implantada  aos
vencimentos  de  todos  os  servidores  efetivos  e
celetistas do Poder Judiciário da Paraíba.
- A base de cálculo para incidência do adicional de
incentivo à qualificação corresponde ao vencimento
do padrão I da classe em que situado o servidor.
-  A  não  inclusão  da  Gratificação  de  Atividade
Judiciária  no  valor  do  vencimento  destoa  do
disposto na Lei Estadual nº 8.923/2009, acarretando
pagamento  do  adicional  de  qualificação  em
patamar inferior ao devido.
- Faz jus a autora ao recebimento das diferenças do
adicional de incentivo à qualificação pagas a menor
pelo Estado da Paraíba, ao deixar de contemplar na
base de cálculo desta a Gratificação de Atividade
Judiciária.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00090660220158152001,  2ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em 24-01-2017) 

Diante  dessas  considerações,  entendo  que  o
Magistrado a quo agiu de forma acertada ao reconhecer o direito do promovente ao
recebimento das diferenças dos valores pagos a menor do adicional de incentivo à
qualificação, respeitados a prescrição quinquenal, não havendo motivo para reformar
a sentença vergastada.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
REMESSA OFICIAL E AO RECURSO APELATÓRIO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.
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Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 10 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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