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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR DO ORGÃPO 
ESPECIAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 
 
 

 
 

Processo nº 0018263-85.2020.8.26.0000 
 

 
 
 

 
A ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, Entidade de Utilidade Pública de Direito Privado, com sede 
em São Paulo, na Rua Tabatinguera, 140, Cj. 07, térreo, centro, devidamente inscrita 

no CNPJ/MF n. º 62661.814/0001-24, por sua procuradora que esta subscreve, com 
o mesmo endereço supramencionado, vem respeitosamente à presença de Vossa 
Excelência, para requerer o ingresso na qualidade de terceira interessada como 

AMICUS CURIAE, nos termos do artigo 138 do CPC, nos autos de Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas nº 0018263-85.2020.8.26.0000, da Comarca de 

São Paulo, em que é requerente 10ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DOESTADO DE SÃO PAULO, e como interessados WESLEY SILVA 

FRANCO E OUTROS, pelas razões de fato e de direito que passamos a expor: 
 
 

1) ADMISSIBILIDADE DA INTERVENÇÃO 
 

 

Da relevância do objeto da ação e o interesse da AOJESP em intervir. 

 
Trata-se de matéria relevante, eis que ao proferirem os 

votos no processo nº 1013047-06.2016.8.26.0053, os Nobres Desembargadores 

constataram a existência de decisões divergentes a respeito do mesmo tema, sendo 
necessária a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para 

prestigiar a isonomia e segurança jurídica.  
 

Isso porque, o Adicional de Qualificação, instituído pela 
Leis Complementares Estaduais nº1.111/10 e 1.217/13, da Resolução TJSP nº 
643/13 e Comunicado 263/2015 da Presidência do TJSP, cuja base de cálculo do 

benefício corresponde aos vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição 
previdenciária do cargo em exercício, tem encontrado em sua definição divergência 

entre as Câmaras que compõe a Seção de Direito Público e as Turmas Recursais dos 
Juizados Especiais. 
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Neste contexto, se faz necessária a estabilidade da 
jurisprudência, e ao teor do que o CPC prevê no artigo 926 que 'os tribunais devem 

uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente', podendo com 
base na alínea c instaurar o incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto 

no art. 976, 'quando houver, simultaneamente: I efetiva repetição de processos que 
contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II risco de ofensa 

à isonomia e à segurança jurídica'. 
 
A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 412/418, 

opinou pela admissão de instauração do incidente. 
 

É cediço que a questão foi apreciada por este Órgão 
julgador no processo administrativo nº 160/2013, conforme proposta do e. 

Desembargador Paulo Mascaretti e, posteriormente, por ocasião do julgamento do 
Mandado de Segurança nº 2160813-79.2014.8.26.0000, de relatoria do e. 
Desembargador Evaristo dos Santos, em 29/04/2015, quando restou decidido que “o 

adicional não incidirá sobre vantagem de qualquer natureza além do vencimento 
(padrão ou salário-base) nele incluídos os décimos constitucionais efetivamente 

incorporados, do cargo exercido pelo servidor (art. 133 da Constituição Estadual, art. 
37, inciso XVI, da Constituição Federal e art. 2º, §4º da Lei Complementar nº 

1.217/2013)”. 
 
Todavia, considerando que o entendimento ainda não 

está pacificado, foi admitido o o incidente de resolução de demandas repetitivas, bem 
como nos termos do art. 982 do CPC, houve a determinação de suspensão de todos os 

processos pendentes, individuais ou coletivos, sobre a matéria em questão. 
 

Neste cenário, tendo em vista que esta Entidade de 
Classe, tem ação coletiva em tramite, autuada sob o nº 1002538-45.2018.8.26.0053, 
a respeito do tema em debate, evidenciando está o interesse na eventual procedência 

do pedido, haja vista que impactará os seus associados, assistidos naquela demanda, 
cujo andamento encontra-se suspenso, aguardando o deslinde desta.  

 
Dessa pretensão é que decorre a legitimidade da 

Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo para intervir como 
interessada no presente feito, haja vista a relevância da matéria que guarda relação 
direta com os seus associados, substituídos processuais, que são oficiais de justiça, 

como próprio nome da Entidade clarifica, e fazem jus ao recálculo do adicional de 
qualificação nos termos dispostos na legislação, ora a ser aclarada, cuja discussão será 

realizada neste feito, inegável, portanto a representatividade desta Entidade para 
intervir, uma vez que atua na defesa de direitos e interesses da categoria que 

representa. 
 
A interessada é a Entidade de Classe representante dos 

Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo desde 1951, conforme se vê no Decreto Lei 
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nº 1102, de 03 de junho de 1951, que a declarou de Utilidade Pública, bem como pelo 
Estatuto instituidor (anexo).  

 
Esclarece que esta Associação surgiu da vontade dos 

Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo, de ter uma representação específica do 

Oficialato Estadual. É necessário destacar que se trata da mais antiga e conceituada 
Entidade de Classe dos Oficiais de Justiça de São Paulo, sendo convidada a participar 

de todas as negociações inerentes a categoria junto ao Tribunal de Justiça e demais 
órgãos, possuindo forte representatividade.  

 
A sua criação foi em razão de um objetivo comum dos 

Oficiais de Justiça de todo o Estado, que abrange 645 Municípios, reunindo-os para 

reivindicar e garantir direitos específicos deles, defendendo suas legítimas 
reivindicações junto aos Poderes constituídos e Autoridades Competentes, visando 

melhorias nas questões funcionais, para que houvesse valorização da carreira, bem 
como para que eles auxiliassem na prestação jurisdicional célere e efetiva as partes, 

entre outros.  
 
Destaca-se que é o próprio texto constitucional, no artigo 

5º inciso XXI que afirma “as entidades associativas, quando expressamente 
autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou 

extrajudicialmente;”.  
 

 Além disso, estabelece a Carta Magna no artigo 5º inciso 
XX que “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;”. 

Nesta perspectiva, esclarece o efetivo interesse jurídico da AOJESP, pois agrega em seu 
quadro de associados voluntariamente aproximadamente 4.300,00 Oficiais de Justiça, 
sendo que o total existente no Estado de São Paulo é em torno de 5.000,00, tendo por 

certo que o tema tratado nesta ADI afeta diretamente seus associados.  
 

Demais ainda, entre as funções institucionais da 
Associação, está a defesa dos interesses de seus associados, conforme dispõe o artigo 

3º do Estatuto, onde afirma que esta Entidade, tem por finalidade e legitimidade:  
 
“a) defender em Juízo ou fora dele todos os interesses da Classe dos 

Oficiais de Justiça e Servidores do Quadro do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, buscando seus direitos e reivindicações, ficando 
desde logo expressamente autorizada com legitimidade para 
representar a classe e a categoria judicial e extrajudicialmente;    
b) representar seus filiados e associados, judicial e 
extrajudicialmente;”  

 
Com base nesses dispositivos, indicativos do perfil 

constitucional e estatutário da AOJESP, deixa claro o direito de figurar como 

interessada.  
 

A relevância da matéria é inquestionável e a 
representatividade da AOJESP é patente, vez que de forma positiva, tem atuado ao 
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longo desses sessenta e nove anos de existência, na defesa dos oficiais de justiça do 
Estado de São Paulo, tendo por certo que a questão do contingenciamento instituído 

pela Lei Federal nº 173/2020 impactou diretamente nos vencimentos dos servidores 
da categoria, por isso é de extrema importância a participação desta Entidade como 
terceira interessada. 

  
Estabelecidas estas premissas, com a demonstração da 

relevância da matéria e a representatividade da postulante, evidente que estão 
preenchidos os pressupostos para a admissão da intervenção da Associação dos 

Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo no presente incidente. 
 
Neste trilho, com base no artigo 138 do CPC, a admissão 

é o que se requer.   
 

 

2) DA QUESTÃO MERITÓRIA  

 
O debate é a respeito da BASE DE CÁLCULO do 

Adicional de Qualificação, e como cediço apesar de os Servidores preencherem os 

requisitos necessários para a concessão (aqueles que comprovadamente 
protocolizaram seus documentos), estão recebendo o adicional de qualificação de 

forma incorreta, diferente da que determina a legislação, pois como ali dispõe deveria 
ser sobre os vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária, 

do cargo em que estão em exercício.  
 
O TJSP paga administrativamente, o adicional de 

qualificação sobre o vencimento (padrão ou salário-base) do cargo atual exercido pelo 
servidor, nele incluídos apenas os décimos constitucionais efetivamente incorporados 

ao cargo, sem considerar quaisquer outras vantagens inclusive os adicionais temporais 
como o quinquênio e sexta-parte. Por isso, em muitos casos, tem havido o deferimento 

do recálculo, como observado na r. decisão a quo. 
 

De modo que o sustentado pelo ente Fazendário no 
sentido de que haverá cumulação dos acréscimos previdenciários, não comporta 
acolhimento. Por isso, com o devido respeito, há que se discordar do aludido 

posicionamento, porquanto ele viola flagrantemente o disposto no artigo 37-B, da Lei 
1.217/13, que expressamente estabelece a base de cálculo do Adicional de qualificação 

que é sobre os vencimentos brutos equivalentes à base de cálculo da contribuição 
previdenciária. 

 
Para, além disso, o fato do art. 37-A, § 4º, da LC referida 

estabelecer que o Adicional não se incorpora para nenhum efeito, não significa que ele 

não pode incidir sobre outras vantagens enquanto devido. 
 

Repise-se, o fato de estabelecer que sobre ele não 
incidirá vantagem de qualquer natureza não permite a conclusão automática quanto 
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à vedação de que outras vantagens figurem na sua base de cálculo, notadamente em 
face da disposição expressa do art. 37-B, supra descrita. 

 
Razão pela qual, deve ser cumprido o teor da lei. Logo, 

de acordo com ela, os Servidores possuem direito ao Adicional de Qualificação sobre 

os vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária, do cargo 
que estiverem em exercício, conforme o artigo 2º, inciso II.  

 
Em razão disso, muitos Servidores, obtiveram o 

reconhecimento judicial, como se viu na r. decisão a quo , para receber o pagamento 
do Adicional de Qualificação, nos exatos termos da Lei 1.217/2013, e como cediço a 
administração está para cumprir o disposto na lei, em obediência ao princípio da 

legalidade e desta não pode se esquivar. 
 

Com relação à base de cálculo do referido adicional, não 
há dúvidas, eis que o artigo 37-B, caput da Lei Complementar Estadual n° 1.111/10, 

com redação dada pela Lei Complementar n° 1.217/13, dispõe que: 
 

"O Adicional de Qualificação - AQ incidirá sobre os vencimentos 
brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária do 

cargo em que o servidor estiver em exercício, da seguinte forma”. 
(grifo nosso) 
 

Entretanto, de modo diferente, estabeleceu o 

Comunicado nº 263/2015 do D. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo: 

 
“10 - A base de cálculo do Adicional de Qualificação – AQ será o valor 

da base de contribuição previdenciária do cargo em que o servidor 
estiver em exercício, considerando para tanto os vencimentos 

iniciais desse cargo em respeito ao artigo 37, inciso XIV da 
Constituição Federal e artigo 2º, § 4º da Lei Complementar nº 
1217/2013 não incidindo recolhimento da contribuição 
previdenciária.” (grifo nosso). 

 

O legislador apontou claramente que a vantagem 
incidirá sobre os vencimentos brutos, equivalentes à base de contribuição 

previdenciária do cargo em que o servidor estiver em exercício. 
 
O adicional de qualificação tem natureza jurídica 

diversa e singular em relação às demais gratificações e vantagens pessoais incidentes 
sobre os vencimentos, portanto, a previsão legal contida no artigo 2º, inc. II, da Lei 

Complementar Estadual n. 1.271/2013, não ofende o disposto no artigo 37, inc. XIV, 
da Constituição Federal, o qual veda o chamando “repique” em virtude de não haver 

incidência duas vezes do mesmo adicional de forma a gerar efeito “cascata”. 
 
Logo, não há que se falar em ofensa aos artigos 37, 

inciso XIV, da Constituição Federal, o qual dispõe que "os acréscimos pecuniários 
percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de 
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concessão de acréscimos ulteriores". Isso porque esse dispositivo veda apenas o 
chamado efeito “cascata” ou “repique”. Cada adicional não pode incidir sobre benefício 

de igual natureza, o que não ocorre no presente caso. 
 
Nesse sentido: 
 
"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E DA SEXTA PARTE. EFEITO 
CASCATA. OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. 1. A Carta da Republica, em seu art. 
37, XIV, trata da ocorrência do denominado "efeito cascata", ou seja, 
quando um acréscimo pecuniário se incorpora à base de cálculo de 
outro sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Na espécie, não 
ocorre o referido efeito, pois as vantagens advêm de fundamentos 
diversos. 2. Agravo a que se nega provimento. (STF - Ag. Reg. no Ag. 
In. nº 527.521/SP - 2ª T. Rel. Min. Ellen Gracie - v.u. - 06.02.2010)." 
 

Veja que a base de cálculo disciplinada na Lei, não 

contém qualquer afronta a dispositivos constitucionais. Isto posto, constitui-se em 
direito líquido e certo, previsto em lei regularmente editada e promulgada, não havendo 
qualquer justificativa legal para irresignação e até mesmo o descumprimento integral. 

 
Lembramos que, o artigo 37-A, §4º da Lei nº 1.111/2010 

ressalvou expressamente que o adicional não se incorporará para nenhum efeito e 
sobre ele não incidirá vantagem de qualquer natureza, o que corrobora a regra prevista 

no art. 37, inciso XIV, da CF/1988. 
 
Sem razão o ente Fazendário, quanto à suposta 

existência de obstáculo imposto pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal. 
 

Não obstante, o adicional de qualificação não ostenta 
natureza semelhante à outra verba paga pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, razão 

pela qual é inaplicável a vedação constitucional referida, devendo ele incidir sobre os 
vencimentos brutos do Servidor. 

 
Como se observa, a base de cálculo do referido adicional 

são os vencimentos brutos do servidor, que se desconta para fins previdenciários, neste 

ponto, a Lei é clara ao dizer.  
 

Descabida, diante da clareza do texto legal, qualquer 
interpretação, visando à exclusão de verbas específicas que efetivamente integram a 

base de contribuição previdenciária. 
 
Assim, deve o adicional considerar, no seu cálculo, os 

valores pagos inclusive a título de adicionais temporais (sexta-parte e quinquênios), 
bem como os décimos constitucionais. 
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Consigne-se que a Constituição Estadual, nos artigos 
129 e 133, determina expressamente a incorporação de tais adicionais e dos décimos 

constitucionais aos vencimentos, para todos os efeitos. 
 
Veja que, não se pode desconsiderar o que a Lei é clara 

ao afirmar, isto é, que à base de cálculo do referido adicional, conforme dispõe o art. 
37-B, caput, da Lei Complementar Estadual n° 1.111/10, com redação dada pela Lei 

Complementar n° 1.217/13: 
 

"O Adicional de Qualificação - AQ incidirá sobre os vencimentos 

brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária do 

cargo em que o servidor estiver em exercício, da seguinte forma”. 
(grifo nosso) 
 

Assim, patente à incidência do Adicional de Qualificação 

sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária. 
 

E, de acordo com o § 1º, do art. 8º, da L.C. 

1.012/2007, a BASE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA está assim definida: 
 
"Artigo 8º -A contribuição social dos servidores públicos titulares de 
cargos efetivos, ativos e dos militares do governo de São Paulo, para 
a manutenção do regime próprio de previdência social do Estado, 
incluídas suas autarquias e fundações, será de 11% (onze por 

cento) e incidirá sobre a totalidade da base de contribuição. 
§ 1º - Para os fins desta lei complementar, entende-se como base de 

contribuição o total dos vencimentos do servidor, incluindo-se 

o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens 
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei ou por outros 

atos concessivos, dos adicionais de caráter individual e de 

quaisquer outras vantagens, excluídas: 
1. as diárias para viagens; 
2. o auxílio-transporte; 
3. o salário-família; 
4. o salário-esposa; 
5. o auxílio-alimentação; 
6. as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de 
trabalho; 
7. a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em 
comissão ou de função de confiança; 
8. as demais vantagens não incorporáveis instituídas em lei; e 
9. o abono de permanência de que tratam o § 19 do artigo 40 da 
Constituição Federal, o § 5º do artigo 2º e o § 1º do artigo 3º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 e referido 
no artigo 4º desta lei complementar.” (grifo nosso). 

 

 

Por isso, não há maiores dificuldades para se verificar o 
valor que deve ser considerado como Base de Contribuição Previdenciária, basta 

verificar junto ao demonstrativo de pagamento mensal do Servidor sobre qual 
montante incide o índice de 11% que, de acordo com o caput do art. 8º da LC 

1.012/2007, este é o percentual utilizado para a contribuição social dos servidores 
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públicos. Após, fazer a incidência da porcentagem correspondente ao nível de 
escolaridade1 sobre a Base de Contribuição Previdenciária, razão pela qual a Lei não 

pode ser interpretada de modo restritivo para desconsiderar as vantagens ou 
gratificações pessoais. 

 

Mas, não tem sido aplicado o teor da legislação, 
principalmente para os Servidores que recebem outras verbas além do salário base, 

como adicional por tempo de serviço e sexta parte, entre outras. 
 

Em outras palavras, o texto legal ordena que a base de 
cálculo dos percentuais deva recair sobre as verbas que igualmente sofrem a incidência 
relativa à contribuição previdenciária mensalmente descontada dos Servidores. 

 
Nem se diga já em veemente obtemperação, que o que a 

lei teria almejado alcançar seria o valor do padrão inicial de cada cargo em exercício, 
incluído apenas os respectivos décimos incorporados. 

 
Isso porque além de a lei não admitir interpretação 

diversa do entendimento oriundo da consideração gramatical da norma, a premissa 

aqui rechaçada (de que o adicional de qualificação incidiria apenas sobre os 
vencimentos iniciais) ofende, a um só tempo, a semântica e a logicidade jurídica. 

 
Ora, se o legislador quisesse mesmo que os adicionais 

incidissem apenas sobre os vencimentos iniciais, aí incluídos os décimos incorporados, 
certamente teria se valido de expressão homônima, aliás, bastante comum ao direito 
administrativo. 

 
Além disso, se a base de cálculo contemplasse mesmo 

somente os referidos vencimentos iniciais não teria necessidade alguma, o menor 
proveito interpretativo, mencionar a enunciação “...equivalentes à base de 

contribuição previdenciária do cargo em que o servidor estiver em exercício...”, 
pois patente e notório que quaisquer vencimentos iniciais são obrigatoriamente 
afetados por descontos previdenciários específicos. 

 
E é princípio basilar de hermenêutica jurídica que a lei 

não contém palavras inúteis (decorrência do postulado do legislador racional e do 
Direito como ordem racional da vida em sociedade), ou seja, as palavras devem ser 

compreendidas como tendo alguma eficácia (verba cum effectu, sunt accipienda),  
sentido próprio e adequado. 

 

Descabida, diante da clareza do texto legal, qualquer 

interpretação, visando à exclusão de verbas específicas que efetivamente integram a 
base de contribuição previdenciária. 

 
1 título de Doutor – 12,5%, título de Mestre – 10%, certificado de Especialização – 7,5% e diploma de 
graduação em curso superior – 5%.   
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Assim, deve o adicional considerar, no seu cálculo, os 

valores pagos inclusive a título de adicionais temporais (sexta-parte e quinquênios), 
bem como os décimos constitucionais. 

 

Por isso não há violação ao artigo 37, inciso XIV, da 

Constituição Federal, já que o adicional de qualificação e os adicionais por tempo de 
serviço tem bases de cálculo e fundamento distintos, como já assinalou o STF, (AI 

527521AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 
01/06/2010,DJe-116  DIVULG  24-06-2010  PUBLIC  25-06-2010  EMENT   VOL-02407-

05PP-00985). 
 

Nessa ordem de ideias, cabe a incidência do adicional de 
qualificação sobre a base da contribuição previdenciária, o que, por previsto 

expressamente em lei, não ofende o disposto na CF/88, por não encerrar aplicação por 
isonomia, mas sim de forma direta mediante interpretação da lei estadual.  

 
Além do mais, o Adicional de Qualificação, tem como fato 

gerador o exercício da função de modo qualificado, isto é, o exercício das funções de 
modo diferenciado pelo Servidor, não sendo o referido adicional destinado a todos os 
Servidores indistintamente, mais somente aqueles que preencherem os requisitos da 

Lei nº 1.217/2013. 
 

E não se aplica a Súmula 339 hoje Súmula Vinculante nº 
37 do STF ao caso, por não se tratar de aumento de vencimentos, muito menos lançado 

mão da isonomia.  
 
Nesse passo, não há dificuldade alguma de interpretação, 

pois a base de cálculo do adicional de qualificação está prevista na Lei Estadual nº 
1.217/2013 que em seu art. 37-B, caput, assim dispõe: “AQ incidirá sobre os 

vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária do cargo 
em que o servidor estiver em exercício, da seguinte forma ...”.  

 
Como se observa, a base de cálculo do referido adicional 

são os vencimentos brutos do Servidor, que se desconta para fins previdenciários, 
neste ponto, a Lei é clara ao dizer sobre a base de cálculo.  

 

Pelo exposto, de rigor que o IRDR, seja julgado para 
pacificar o entendimento a respeito do tema, no sentido de que seja declarada a base 

de cálculo do Adicional de Qualificação, para se cumprir o que diz a lei, isto é, sobre 
os vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária do 

cargo em que estiver em exercício, conforme o artigo 2º, inciso II.  
 
Confira-se, na esteira do que já se decidiu: 
 

“RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP – RECURSO DOSAUTORES - Ação 
ordinária - Adicional de Qualificação (AQ) – Servidores Públicos do 
Egrégio Tribunal de Justiçado Estado de São Paulo - Alegação de que 
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foram beneficiados pela Lei Complementar Estadual n° 1.217/13,que 
confere aos servidores do Tribunal de Justiça o denominado 
Adicional de Qualificação - AQ, em percentual variável de razão dos 
conhecimentos adicionais adquiridos, por meios de títulos diplomas 
ou certificados de cursos de graduação ou pós-graduação, em sentido 
amplo ou restrito. A despeito da inexistência de limitação para o 
pagamento, cujo lapso inicial para vigência seria a comprovação da 
qualificação, a Administração somente iniciou pagamento da referida 
gratificação a partir de julho de 2015. Ainda, entendem que a base 

de cálculo do referido adicional deve ser a idêntica para a 
incidência da contribuição previdenciária, o que não vem 

sendo observado pela Administração. Pretensão dos autores 

pela condenação da ré no pagamento do benefício atrasado, a 
partir do protocolo da entrega do documento perante o RH do 

Eg. Tribunal de Justiça, observado que os benefícios retroagem 

até 01/12/2013, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar 

1.217/2013, devendo as parcelas atrasadas já conter a base de 
cálculo da contribuição previdenciária e, que sobre o montante 
atrasado incida correção monetária e juros de mora legais desde o 
vencimento de cada parcela, declarando ainda natureza alimentar 
dos créditos – O artigo11, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 
1.217/13, faz menção a necessidade de resolução do Tribunal de 

Justiça para o início dos pagamentos - A resolução nº 634/13 do C. 
Órgão Especial do E. TJSP não estipulou o marco inicial do 
pagamento do Adicional de Qualificação (AQ) - Destarte, 
oComunicado nº 263/2015 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo não possui natureza jurídica de resolução, apenas, 
noticia decisão da Presidência - O servidor faz "jus" ao adicional 

de qualificação a partir da data do protocolo do diploma ou 

certificado junto ao Egrégio Tribunal de Justiça - Exegese do 
artigo 37-B,parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual nº 

1.111/2010,com as alterações promovidas pela Lei 

Complementar Estadual nº 1.217/2013 (inciso II, do artigo 2º), 
não havendo que se condicionar o pagamento a vigência do 

Comunicadon° 263/2015- Sentença que julgou parcialmente 
procedentes os pedidos formulados pelos autores e condenou a ré a 
pagar aos autores o Adicional de Qualificação - AQ, nos termos dos 
artigos 37-A e 37-B da Lei Complementar Estadual nº 1.111/2010, 
com alterações pela Lei Complementar Estadual n° 1.217/13, no 
período o de janeiro de 2014 a junho de 2015, parcialmente 
reformada (observando-se que os valores deverão ser pagos de 

acordo com a base de cálculo da contribuição previdenciária) 
– Sucumbência devida pela FESP – Recurso voluntário da FESP, 

improvido – Recurso dos autores, provido” Apelação nº 1032190-
15.2015.8.26.0053 
 
“ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO – SERVIDOR DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA – LEI N. 1.271/2013 – ATRASADOS DEVIDOS DESDE A 
DATA DO PROTOCOLO DO TÍTULO - BASE DE CÁLCULO - 

VENCIMENTOS BRUTOS EQUIVALENTES À BASE DA 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ADICIONAL 

  DE QUALIFICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI. NÃO 

OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. VANTAGEM SINGULAR     

INSUSCETÍVEL     DO     CHAMADO EFEITO “CASCATA”– RECURSO 
NÃO PROVIDO.” Recurso nº 1020478-91.2016.8.26.0053 - 5ª Turma 
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da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital, j. em 
21/10/2016. 
 

“Adicional de qualificação Direito devido a partir do protocolo do 
diploma certificado ou título registrado - Art. 37-B°, §2 da Lei 
Complementar n° 1.111/2010, alterada pela Lei Complementar n° 
1.217/2013 Valor a  ser  pago  a partir da concessão expressa, 
mas de forma retroativa Impugnação da concessão do benefício por 
Diploma de pós-graduação do curso de Letras do Recorrido Deise - 
Art. 37-A, Lei       Complementar n° 1.111/2010,  alterada pela 
Lei Complementar  n° 1.217/2013 Adicional concedido àquele
 com diploma de graduação ou pós-  graduação,  em  
sentido  amplo Bases de cálculo do percentual do adicional de 
qualificação Art. 37-B, da Lei Complementar n° 1.111/2010, 

alterada pela Lei Complementar n° 1.217/2013 Incidência 

sobre        vencimentos brutos Recurso não provido” (Proc. 1037789- 
66.2014.8.26.0053, 2ª Turma - Fazenda Pública/SP, Rel. Fabio de 
Souza Pimenta, j. 11/08/15)” 
 
“RECURSO INOMINADO Escreventes Técnicos Judiciários - Adicional 
de Qualificação - Leis Complementares Estaduais 1.111/2010 e 
1.217/13 Pagamento devido desde o protocolo do diploma, certificado 

ou título - Presunção de existência de dotação orçamentária - Sentença 
de parcial procedência Recurso da Fazenda Pública Estadual 
improvido. 
...A alegação de inconstitucionalidade da base de cálculo do 

adicional não procede, porquanto não verificada a incidência 
do benefício reconhecido sobre outro de mesmo título ou de 

idêntico fundamento, não existindo, portanto, ofensa ao artigo 

37, XIV,  da Constituição Federal, que veda a ocorrência do 
denominado “ efeito     cascata”.” Recurso      Inominado      nº      
0004686- 85.2014.8.26.0053, 4ª Turma - Fazenda Pública do 

Tribunal de Justiça de São Paulo. 
 
“SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – 
ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO - JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO 
PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DO ADICIONAL A PARTIR DO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, BEM COMO ADICIONAL SEJA 
CALCULADO SOBRE OS VENCIMENTOS BRUTOS DO AUTOR, 

QUE SE CONSTITUEM EM BASE DA CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIARIA - RECURSO IMPROVIDO.” PROCESSO      Nº      

1025363-51.2016.8.26.0053 - 1ª  Turma - Fazenda Pública do 
Colégio Recursal Central da Capital.   

 
“Servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo - Adicional de 
Qualificação - Lei Complementar Estadual nº 1.217/13 – Inexistência 
de discussão acerca da constitucionalidade da lei estadual em 
referência – Ação individual - Competência do Juizado Especial da 
Fazenda Pública que não pode ser afastada - Sentença de 
indeferimento da inicial reformada. Processo que pode ser desde logo 
decidido, sem que se fale em supressão de um grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, porque se trata 
de matéria controvertida unicamente de direito, estando a causa 
madura para julgamento - Pagamento devido desde  o protocolo  do  
diploma, certificado ou  título -Presunção de existência de dotação 
orçamentária. Dá-se provimento ao recurso.” 
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“Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para o fim de condenar 
a ré a implantar o adicional de qualificação, na proporção que os 

títulos autorizarem, a incidir sobre os vencimentos brutos do 
autor, equivalentes à base de contribuição previdenciária do 

cargo que exerce, bem como para condenar a ré ao pagamento das 
diferenças devidas desde o dia 02/12/2013 até a efetiva 
implantação, com correção monetária desde cada vencimento e juros 
de mora a partir da citação, compensando-se eventual pagamento 
administrativo já realizado.” (TJSP, Recurso Inominado nº 1026867-
29.2015.8.26.0053, Relator: Sidney da Silva Braga, Data de 
Julgamento: 13/06/2016, 4ª Turma). 
 
“ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO – SERVIDOR DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA – LEI N. 1.271/2013 – BASE DE CÁLCULO VENCIMENTOS 

BRUTOS EQUIVALENTES À BASE DA CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA – ATRASADOS DEVIDOS DESDE A DATA DO 
PROTOCOLO DO TÍTULO – IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO NOS 
CÁLCULOS DE VALORES NÃO CONSIDERADOS PARA FINS DE 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO.” (TJSP Recurso Inominado nº 1037584-
03.2015.8.26.0053, 5ª Turma - Fazenda Pública do Colégio 

Recursal Central da Capital, j. em 23 de fevereiro de 2016.” 
 

“Adicional de qualificação – Direito devido a partir do protocolo do 
diploma certificado ou título registrado - Art. 37-B°, §2 da Lei 
Complementar n° 1.111/2010, alterada pela Lei Complementar n° 
1.217/2013 – Valor a ser pago a partir da concessão expressa, mas 
de forma retroativa – Bases de cálculo do percentual do adicional 

de qualificação – Art. 37-B, da Lei Complementar n° 1.111/2010, 
alterada pela Lei Complementar n° 1.217/2013 – Incidência sobre 

vencimentos brutos – Recurso não provido.” (TJSP, Recurso 

Inominado      nº      0001397-13.2015.8.26.0053, 2ª Turma - Fazenda 
Pública do Colégio Recursal Central da Capital, j. 26 de janeiro de 
2016.) 

 
"RECURSO INOMINADO. Escrevente Técnico Judiciário. Adicional de 
Qualificação. Lei Complementar Estadual nº 1.217/13. Pagamento 
devido desde o protocolo do diploma, certificado ou título. Presunção 
de existência de dotação orçamentária. Sentença de procedência. 
Recurso da Fazenda Pública Estadual improvido." 

Ressalte-se, por derradeiro, a inexistência de 

inconstitucionalidade da base de cálculo do adicional, 

porquanto não verificada a incidência do benefícioreconhecido 
sobre outro de mesmo título ou de idêntico fundamento,  

 não  havendo,  portanto,  ofensa ao artigo 37,  XIV,da 

Constituição Federal, que veda a ocorrência do  
denominado “efeito cascata” (TJSP, Recurso
 Inominado nº 1030846-33.2014.8.26.0053, Relator: Rodrigo 
 César Fernandes Marinho - Data         de Julgamento: 
0/04/2015, 4ª Turma e Proc. 1009897- 85.2014.8.26.0053, 

4ª Turma - Fazenda Pública/SP, Rel. Rodrigo Cesar Fernandes 
Marinho, j.23/11/15). 
 
“EMENTA: Servidor Público. Adicional de Qualificação. Pagamento 

devido desde a data do protocolo do diploma, título ou certificado, nos 
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termos do art. 37-B da Lei Complementar Estadual n° 1.111/2010, 
com redação da LCE 1.217/2013. Presunção da existência de 
recursos disponíveis decorrente da própria edição da lei, quer por força 
do artigo 25 da Constituição Estadual, quer  em 
decorrência do disposto no artigo 12 da LCE 1.217/13. Base de 

cálculo que deve corresponder aos vencimentos brutos 

equivalentes à base de contribuição previdenciária do cargo, 
conforme o artigo 37- B da Lei Complementar 1.111/2013. 

Inexistência de violação ao disposto no artigo 37, XIV, da 

Constituição Federal, por se tratar de vantagens com 
fundamentos diversos. Recurso provido  em parte.” (TJSP Recurso 
Inominado nº1024014-27.2015.8.26.0577, 3º Turma Cível do Colégio 
Recursal - São José dos Campos, j. 14 de março de 2016.) 

 
“ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. Lei Complementar Estadual nº 
1.217/13. Pagamento devido desde o protocolo do diploma, certificado 
ou título. Presunção de existência de dotação orçamentária. Sentença 
de procedência. Juros moratórios e correção monetária. Aplicação da 
Lei nº 11.960/2009. Sentença de procedência mantida. Juros 
moratórios e correção monetária. Aplicação da Lei nº 11.960/2009. 
Recurso improvido. 
“Desta forma, uma vez verificada a instituição do benefício, cujo 

pagamento iniciou em março de 2015, contudo de forma diversa da 
disciplina do artigo 37-B da Lei aludida anteriormente, patente 

o recálculo do benefício em questão, com consequente 

pagamento dos atrasados.” (TJSP Recurso Inominado nº 0001015- 
13.2015.8.26.0120 - 2ª Turma Recursal Cível do Colégio Recursal - 
Assis,  j.  em  26  de  fevereiro de 
2016). 
 
“...Assim, patente a incidência do Adicional de Qualificação sobre 

a base de cálculo da contribuição previdenciária. Outrossim, 

considerando que os adicionais de tempo de serviço 
- quinquênio e sexta-parte - integram a base de cálculo da contribuição 
previdenciária, é o caso de incidência do Adicional de Qualificação 
sobre estes também. 
Nessa senda, cumpre, pois, salientar que a natureza jurídica destes 
adicionais é de verdadeiro salário base, já que neste ponto se 
incorporam ao salário do servidor, assim como os décimos do artigo 
133 da Constituição Estadual. 
... 

Desta forma, uma vez verificada a instituição do benefício, cujo 
pagamento iniciou em março de 2015, contudo de forma diversa da 
disciplina do artigo 37- B da Lei aludida anteriormente, patente o 

recálculo do benefício em questão, com consequente pagamento 

dos atrasados. 

Julgo PROCEDENTE o pedido inicial para reconhecer ao requerente  
JOSÉ BERNARDO DA SILVA FILHO o direito ao recebimento do 
Adicional de Qualificação, nos termos dos artigos 37-A e 37-B da  Lei 
Complementar Estadual nº 1.111/2010, no percentual de 5% (cinco 
por cento) sobre os vencimentos brutos equivalentes à base de 

contribuição previdenciária do cargo que exerce o autor e 
determino a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO o 
recálculo do benefício,...” 1002556- 55.2016.8.26.0047.Assis 
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“RECURSO INOMINADO. Escrevente Técnico Judiciário e Oficial de 
Justiça - Tribunal de Justiça - Adicional de Qualificação - Lei 
Complementar Estadual 1.217/13. Pagamento devido desde o 
protocolo do diploma, certificado ou título - Presunção de existência de 
dotação orçamentária. Sentença de procedência mantida. Recurso da 
Fazenda Pública Estadual improvido. Anote-se, por sua vez, que o 
presente julgado não contém qualquer afronta a dispositivos 
constitucionais ou legais citados pela Requerida, muito pelo contrário, 
já  que  o  acolhimento   da  r.  tese  pela     mesma 
defendido é que implicaria em afronta à legalidade. Por fim, a alegação 
de inconstitucionalidade da base de cálculo do adicional não procede, 
porquanto não verificada a incidência do benefício reconhecido sobre 
outro de mesmo título ou de idêntico fundamento, não existindo, 
portanto, ofensa ao  artigo 37, XIV, da Constituição Federal, que veda   
a ocorrência do denominado “efeito cascata”. A r. sentença deu 

adequada solução à pendência, inclusive no que tange à base 

de cálculo do adicional de qualificação (AQ) e à incidência da 
correção monetária e dos juros.” (TJSP, Recurso Inominado nº 
1000398- 84.2015.8.26.0201,   1ª Turma Cível do Colégio Recursal - 
Marília, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento  ao   recurso. 
U.", j. em 19 de fevereiro de 2016.) 

 

Servidores públicos estaduais. Sentença que reconheceu o direito ao 
recebimento do adicional de qualificação nos termos dos artigos 37- A 
e 37-B da Lei Complementar Estadual nº 1.111/10, no percentual 
referente às especializações comprovadas. Incidência sobre os 

vencimentos brutos equivalentes a base de contribuição 
previdenciária. Razões de recurso que reproduzem os exatos termos 
da contestação e que sequer impugnaram os fundamentos da r. 
Sentença. Infringência aos artigos 514, II e III e art. 515, ambos do  
CPC. Recurso não conhecido. (TJSP, Recurso Inominado nº 1000125- 
08.2015.8.26.0201, 1ª Turma Cível do Colégio Recursal 

- Marília, j. 14 de dezembro de 2015). 
 

EMENTA: Escrevente Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça de São 
Paulo Adicional de qualificação instituído pela Lei Complementar n º 
1.111/2010 e Lei complementar n º 1.217/2013 Pagamento a partir 
da data do protocolo do diploma, certificado ou título no Tribunal de  
Justiça do Estado de São Paulo Sentença de procedência Apelo da 
requerida Atualização Monetária. Observância da Lei 11.960/09 ao 
artigo 1º-F da Lei 9.494/97, até 25/03/2015, aplicando-se, após a 

correção monetária pelo IPCA-E e juros de 0,5% ao mês, na modulação 
julgada pelo STF na ADIN 4357. Sentença reformada somente quanto 
à correção monetária e os juros de mora. 
A MMa. Juíza sentenciante, como de costume, corretamente decidiu 
também tal matéria, consoante se infere da simples leitura da r. 
sentença Recorrida, a qual claramente estabeleceu, em sua parte 

dispositiva, que o percentual do adicional reconhecido em prol 

da  parte  autora incide 

 “sobre os vencimentos brutos equivalentes à base de 
contribuição previdenciária do cargo que exerce a autora” (sic), 

como, aliás, repita- se, determina a norma legal antes 

transcrita. (Recurso Inominado nº 0000302-84.2015.8.26.0040, 3ª 
Turma Cível do Colégio Recursal Araraquara, j. em 29 de janeiro de 
2016.) 
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É direito de os Servidores obterem o reconhecimento da 
base de cálculo do adicional de qualificação, fixada de acordo com o que disciplina a 

Lei 1.217/2016.  
 
Como visto, é sabido que cada Magistrado tem o direito 

julgar, conforme sua interpretação pessoal de modo motivado e fundamentado na lei e 
na jurisprudência, conforme dispõe a CF. Sendo prestigiado em nosso ordenamento 

jurídico no caso de inconformismo com o decisum o sistema recursal.  
 

Com escopo de se prestigiar a segurança jurídica e 
isonomia o legislador criou o incidente de resolução de demandas repetitivas, a fim de 
pacificar o entendimento sobre determinado assunto, o objetivo a uniformização da 

interpretação e aplicação do direito positivo, visa proporcionar maior estabilidade à 
jurisprudência e celeridade processual. 

 
Não se desconhece que a Turma de Incidente de 

Uniformização do JEFAZ, já proferiu julgamento a respeito, contudo, não refletiu o 
entendimento pacífico do Tribunal sobre a determinada matéria. 

 
Sabemos que na Turma de Uniformização dos Juizados 

Especiais, as súmulas são propostas a partir de acórdãos proferidos nos incidentes de 

uniformização de jurisprudência que reconhecem divergência de interpretação de lei 
entre as Turmas Recursais sobre questão de direito, tornando-a uniforme. O que 

respeitosamente, não ocorreu com o julgamento do pedido de uniformização 
paradigma.  

 
Neste trilho colaciono, parte da r. decisão, que a respeito 

divergiu e julgou conforme o disposto na Lei, in verbis: 
 

“Nesse ponto, respeitada a decisão da Turma de Uniformização, certo 
é que, em cognição exauriente acerca do tema, inexiste similaridade 
quanto ao discutido neste pedido e a decisão ali proferida. 
Confirmando tal posição transcrevo trecho de recente acórdão 
proferido neste Colégio Recursal, da lavra do Excelentíssimo Juiz 
Marcelo Octaviano Diniz Junqueira que bem elucida a questão, 
inclusive a ausência de situação análoga. 

Isso tudo, claro, sem embargos do precedente oriundo da Turma de 
Uniformização de Jurisprudência, que não possui efeito 

vinculante, em especial porque, sempre com o devido acatamento, 
não houve, em tal julgamento, qualquer mínima abordagem do 
conceito de base de cálculo de contribuição previdenciária, conceito 
este, frise-se, expressamente adotado e acolhido pela Turma de 
Uniformização como sendo o objeto de incidência do adicional em 
questão. 
Sobre a base de cálculo sobre a qual deve incidir o AQ, o caput do art. 

37-B da referida Lei Complementar Estadual nº 1.111/2010 dispõe 
(grifo nosso): 

“O Adicional de Qualificação - AQ incidirá sobre os 

vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição 
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previdenciária do cargo em que o servidor estiver em 

exercício(...)" 
Deve-se examinar, assim, o que se deve entender por "base de 

contribuição previdenciária", no que nos socorre o artigo 8º da Lei 
Complementar Estadual nº 1.012/2007 (grifos nossos): 

“Artigo 8º - A contribuição social dos servidores públicos titulares 
de cargos efetivos, ativos e dos militares do governo de São 
Paulo, para a manutenção do regime próprio de previdência 
social do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, será 
de 11% (onze por cento) e incidirá sobre a totalidade da base 
de contribuição. 

§ 1º - Para os fins desta lei complementar, entende-se como base 
de contribuição o total dos vencimentos do servidor, incluindo-

se o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens 
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei ou por 

outros atos concessivos, dos adicionais de caráter 

individual e de quaisquer outras vantagens, excluídas: 
1. as diárias para viagens; 
2. o auxílio-transporte; 
3. o salário-família; 
4. o salário-esposa; 
5. o auxílio-alimentação; 

6. as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de 
trabalho; 
7. a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em 
comissão ou de função de confiança; 
8. as demais vantagens não incorporáveis instituídas em lei;e 
9. o abono de permanência de que tratam o § 19 do artigo 40da 
Constituição Federal, o § 5º do artigo 2º e o § 1º do artigo 3º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 e 
referido no artigo 4º desta lei complementar.” 

Como se percebe, a lei expressamente inclui na base de cálculo da 

contribuição previdenciária as vantagens pecuniárias 
permanentes, os adicionais de caráter individual e quaisquer 

outras vantagens, não havendo, absolutamente, dentre as verbas 
excluídas, qualquer referência a adicionais por tempo de serviço e 
muito menos a gratificações inerentes ao exercício do próprio cargo ou 
função, evidentemente incorporadas ao  
salário. 
Adiante-se que o item "8" exclui da base de cálculo da contribuição 
apenas as demais vantagens não incorporáveis, ou seja, aquelas de 

caráter provisório, o que não é o caso dos adicionais por tempo de 
serviço (como o chamado quinquênio ou a denominada sexta-parte). 
Superada a análise da legislação estadual, a partir da qual nos parece 
não haver margem para qualquer dúvida razoável sobre ser devida a 
incidência do AQ sobre o salário-base, gratificações e adicionais por 
tempo de serviço, não se desconhece respeitáveis entendimentos no 
sentido de que haveria violação ao artigo 37, inciso XIV, da 
Constituição Federal. 
Pois bem. 
Eis a redação do mencionado dispositivo constitucional (grifo nosso): 

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidorpúblico 
não serão computados nem acumulados para fins de 
concessão de acréscimos ulteriores; 
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Com toda a possível honestidade intelectual e com o devido 
acatamento a entendimentos em sentido contrário, não se compreende 
de onde seria possível extrair a cogitada violação. 
Cogita-se em jurisprudência que por se tratar o adicional de 
qualificação verba de caráter permanente, futuros adicionais por 
tempo de serviço, em cujas bases de cálculo estaria inserido o referido 
adicional de qualificação, incidiriam sobre si mesmos, de modo a violar 
a Constituição... 
Não! Com a devida escusa, não há como os adicionais incidirem sobre 
si mesmos. O que ocorrerá, naturalmente, é que um adicional, seja ele 
por tempo de serviço ou não, desde que não eventual ou transitório 
,passará a integrar o vencimento base ou padrão do servidor, e, a 
partir daí, não mais há de se falar em adicional incidindo sobre 
adicional, eis que a base ou o padrão é que terá sido alterado, e por 
força de lei. 
Se o legislador deseja que um determinado adicional tenha incidência 
sobre “X”, sem qualquer dúvida fará com que o texto de lei preveja a 
incidência sobre “X”. Não nos parece razoável que o Judiciário 
imponha distorcida interpretação sobre expressão que não comporta 
qualquer flexibilização, dada a determinação de seu conteúdo, para 
que “X” passe a ser compreendido como “X a b c”. 
A não ser que se sustente que os adicionais por tempo de serviço, como 

o quinquênio e a sexta-parte, não se incorporam aos vencimentos do 
servidor público, parece-nos manifestamente ilegal excluir tais 
adicionais da base de cálculo do AQ. Estar-se-ia contrariando e 
afrontando expresso dispositivo de lei, sob o fundamento de suposta 
necessidade de compatibilização com a Constituição Federal, a qual, 
porém, não é, em momento algum, sequer margeada pelo 
entendimento aqui sustentado. 
Em termos decisivos e diretos, a incidência do AQ deve ocorrer, sem 
dúvida, nos expressos termos da lei, sobre a base de cálculo utilizada 
para incidência da contribuição previdenciária, incluindo-se o salário 

base, a gratificação judiciária, os décimos incorporados (art. 133 da 
Constituição Estadual), a sexta-parte e os quinquênios, não incidindo, 
porém, sobre outros acréscimos não incorporáveis, tais como o auxílio 
transporte, auxílio alimentação, auxílio saúde, indenizações de férias 
e licença prêmio, tudo justamente com o claro e límpido objetivo de 
evitar o efeito cascata ou em repique, vedado constitucionalmente (art. 
37, XIV da CF). 
 
Exatamente no sentido do aqui decidido, transcrevo ementa de 

recentíssimo Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo: ...” 
Processo nº 1008681-65.2018.8.26.0048, julgado em 19/02/2019” 

 

Demais ainda, a apelação nº 1021222-
88.2016.8.26.0602, julgada em 22/02/2018, asseverou que:  

 
ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. Servidor do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. Pretensão de pagamento desde a data do 

protocolo do diploma de nível superior, e não a partir da autorização 
para o seu pagamento, bem como de correção da sua base de 
cálculo, tomando-se como critério o valor utilizado para fins de 

contribuição previdenciária, incluindo-se, para tanto, os 

adicionais por tempo de serviço. Admissibilidade - Inteligência 
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dos artigos 37-A e 37-B, da Lei Complementar nº 1.217 de 12 

de novembro de 2013. Comunicado n. 263/15 que não pode ir 

contra o que dispõe a lei. Decisão que julgou o pedido 
procedente. Reforma tão somente para inclusão dos adicionais 

por tempo de serviço na base de cálculo do indigitado 

adicional. RECURSO DA FAZENDA E REEXAME NECESSÁRIO NÃO 
PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 

 
Consigne-se, a respeito, os claros ensinamentos 

constantes do corpo do Acórdão cuja ementa foi acima transcrita (grifo nosso): 
 

"(...) Vale dizer, os adicionais de tempo de serviço incorporados 

aos vencimentos do servidor devem integrar a base de cálculo 

do Adicional de Qualificação. Nem se argumente com eventual 
violação ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, por não se 
cuidar o Adicional de Qualificação de verba que já é paga sobre 

qualquer outra rubrica nos vencimentos dos servidores, como 
ocorreria se acaso incidissem os adicionais temporais uns sobre os 
outros, obviamente não sendo este o caso em tela. Como se vê, a lei 
determinou expressamente que o pagamento do Adicional de 
Qualificação é devido a partir da data do protocolo do diploma ou curso 
de nível superior na SRH do TJSP, bem como que a base para o seu 

cálculo é aquela utilizada para fins de efetivação dos descontos 
previdenciários, ou seja, os vencimentos brutos do cargo de origem, 
mais os décimos incorporados (art.133, da CE), desconsiderando-se 
apenas as verbas eventuais e assistenciais(auxílios alimentação, 
transporte e saúde) (...)". 
 

 
E ainda: 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO Servidor público estadual Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo Adicional de Qualificação (AQ) - LCEnº 
1.217/2013 - O adicional de qualificação deve ser implantado aos 
servidores que preencheram os requisitos legais a partir da data do 
protocolo administrativo do diploma/certificado, nos moldes do art. 
37- B, § 2º da LCE nº 1.217/2013 - Cálculo do AQ que deve ser 
realizado de acordo com os vencimentos brutos equivalentes à base 
de contribuição previdenciária do cargo, de acordo com a expressa 
determinação contida no art. 37-B, caput da referida LCE nº 

1.217/2013 - Ausência de violação ao art. 37, XIV da CF Sentença 
mantida Recurso desprovido. (AC nº 1003009-95.2017.8.26.0053, 1ª 
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 12/09/17 grifo 
nosso) 

 
Da mesma a apelação nº 1029229-05.2017.8.26.0224 

julgada em 19/02/2019, após o julgado paradigma do JEFAZ no incidente de 
uniformização, que dispõe: 

 

“Apelação e Reexame Necessário – Ação ordinária - Adicional de 
Qualificação (AQ) – Servidores Públicos do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo – Alegação de que foram beneficiados pela Lei 
Complementar Estadual n° 1.217/13, que confere aos servidores do 
Tribunal de Justiça o denominado Adicional de Qualificação (AQ), em 

mailto:aojesp@aojesp.org.br


 

 

 

 

 

 

 

Rua Tabatinguera, 140 - conjunto 07 – térreo – São Paulo – SP – CEP: 01020-000 
Telefone: (11) 3585-7800 | www.aojesp.org.br | aojesp@aojesp.org.br 

Entidade de Utilidade Pública: Lei nº 1102, de 03 de julho de 1951 
 

percentual variável de razão dos conhecimentos adicionais 
adquiridos, por meios de títulos diplomas ou certificados de cursos de 
graduação ou pós-graduação, em sentido amplo ou restrito - A 
despeito da inexistência de limitação para o pagamento, cujo lapso 
inicial para vigência seria a comprovação da qualificação, a 
Administração somente iniciou pagamento da referida gratificação a 
partir de julho de 2015 - Ainda, entendem que a base de cálculo 
do referido adicional deve ser a idêntica para a incidência da 

contribuição previdenciária, o que não vem sendo observado 

pela Administração - Pretensão dos autores pela condenação 
da ré no pagamento do benefício atrasado, observado que os 

benefícios retroagem até 01/12/2013, nos termos do artigo 13 

da Lei Complementar 1.217/2013, devendo as parcelas 
atrasadas já conter a base de cálculo da contribuição 

previdenciária e, que sobre o montante atrasado incida correção 
monetária e juros de mora legais desde o vencimento de cada parcela, 
declarando ainda natureza alimentar dos créditos – Lei11.960/09 - 
Necessidade de observância aos novos critérios definidos pelo C. STF 
e pelo E. STJ - Aplicação do Tema nº 810-RE nº 870.947 (STF) e do 
Tema nº 905 (item 3.1.1)- REsp nº 1.495.146 (STJ) – Sentença de 
procedência mantida, todavia, alterada apenas no tocante à 
aplicação da Lei 11.960/09 – Recursos oficial, considerado interposto, 

e voluntário parcialmente providos tão somente em relação à aplicação 
da Lei 11.960/09(Temas 810 do STF e 905 do STJ-item 3.1.1). 

 

Como visto, de rigor é a pacificação a respeito do tema, 
com o consequente reconhecendo do direito ao recálculo, não se está sustentando a 

incidência do adicional sobre os vencimentos integrais, mas sim sobre a integralidade 
da base cálculo utilizada para incidência da alíquota de contribuição previdenciária. 

 
Desse modo, uma vez verificada a instituição do 

benefício, cujo pagamento iniciou, para os que já tinham protocolizados os 
documentos, administrativamente, em março de 2015, contudo, de forma diversa da 
disciplina do artigo 37-B da Lei aludida anteriormente, patente o recálculo do 

benefício em questão, com consequente pagamento dos atrasados. 
 

Repise-se que o tema não comporta maiores debates, na 
medida em que, o artigo 37-B, caput, assim dispõe: “O Adicional de qualificação 

incidirá sobre os vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição 
previdenciária do cargo em que o servidor estiver em exercício.”. Deste modo, a 
Recorrente deve observar o princípio da legalidade, disposto nos artigos 5º inciso II e 

37, caput da CF/88. 
 

Observa-se neste cenário, que infelizmente o ente 
Fazendário se nega a cumprir o disposto em lei, afrontando deste modo o princípio da 

legalidade, o que este judiciário certamente não permitirá. 
 
Forçoso concluir que o pagamento atrasado e errôneo 

para os Servidores que preencheram os requisitos necessários à concessão, equivale 
a negar vigência a lei regularmente editada e deste modo não deve prevalecer. 
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Daí é que se extrai a relevância da matéria tratada nos 

autos do IRDR em epígrafe. 
 
É certo que a Requerente tem embasamento técnico 

jurídico para auxiliar no deslinde da causa, que tem grande relevância social, com 
repercussão geral sobre os Servidores Públicos.   

 
Por isso que a presente intervenção é oportuna. O amicus 

curiae é considerado pelo STF um verdadeiro fator de legitimação social para suas 
decisões. A participação formal de entidades e instituições que representam interesses 

gerais da coletividade confere uma perspectiva pluralística ao processo de controle. Em 
outras palavras, sua intervenção pluraliza o debate. 

 

Com escopo de ampliar a discussão, é necessária a 
presente admissão, a fim de que se traga luz para além do que foi afirmado nos autos 

do processo.  
 

 
3) DO PEDIDO 

 

Diante do exposto, REQUER respeitosamente à Vossa 
Excelência que:  

 
1. Seja admitida a intervenção da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de 

São Paulo – AOJESP na qualidade de amicus curiae no IRDR, para todos os efeitos 
legais, uma vez que atua na defesa de direitos e interesses da categoria que 
representa, a fim de que seja inclusive permitida a apresentação de manifestações 

e sustentação oral, se o caso, quando houver o julgamento; 
 

2. No mérito, requer respeitosamente nada mais do que diz a lei, isto é, que o 
Adicional de Qualificação - AQ incida sobre os vencimentos brutos equivalentes à 

base de contribuição previdenciária do cargo em que o Servidor estiver em 
exercício. 
 

3. A intimação dos atos processuais na pessoa da advogada subscritora, em 

imprensa oficial, nos termos do artigo 270 do CPC.   

Termos em que,  
pede e espera o deferimento.  

 
São Paulo 13 de abril de 2021. 

 
 
Aline Cristina de Lima Ambrósio  

OAB/SP nº 260.906   
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