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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Seção Cível de Direito Público 

Processo:  8001154-38.2019.8.05.0000MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 
Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público
IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA
Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR,
MICHAEL NERY FAHEL
IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)
Advogado(s):  

 

 

 

VOTO VISTA

 

Vistos, etc.

 

Adoto como próprio o relatório lançado aos autos pelo eminente Relator, Des. Antônio Cunha Cavalcanti,
destacando que se trata de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES
GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA – AGGEB  contra ato dito  ilegal  atribuído ao 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e à SUPERINTENDENTE DA
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA, objetivando a fixação da Gratificação pela Execução de
Atividades do Ciclo de Gestão – GCG na forma de percentual, e não nominal, nos proventos dos
servidores substituídos.

 

Levado o feito a julgamento, em sessão de  30/01/2020, após o voto do  digno  Relator no sentido de
denegar a segurança, proferi voto divergente no sentido de conceder a ordem.
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É o relatório. Passo a emitir o voto divergente.

 

Conforme relatado, trata-se de  Mandado de Segurança impetrado  pela  ASSOCIAÇÃO DOS
GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA – AGGEB  contra ato dito  ilegal
  atribuído ao  SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA  e  à 
SUPERINTENDENTE  DA PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA,  objetivando a fixação da
Gratificação pela Execução de Atividades do Ciclo de Gestão – GCG na forma de percentual, e não
nominal, nos proventos dos servidores substituídos.

 

Com efeito, extrai-se dos autos que os filiados da Impetrante são servidores estaduais, Especialistas em
Políticas Públicas e Gestão Governamental, que, quando em atividade, perceberam em seus contracheques
a Gratificação pela Execução de Atividades do Ciclo de Gestão – GCG como média percentual, conforme
expressa determinação legal.

 

Ocorre que os referidos servidores, no momento de suas aposentadorias, tiveram incorporados os valores
da referida gratificação de forma nominal, e não percentual, representando evidente congelamento da
rubrica.

 

Contudo, tal conduta da Administração Pública não merece prosperar, porquanto a GCG deve ser
incorporada por percentual, e não por média nominal, mormente em face do que preceitua o art. 13 da Lei
Estadual nº 11.366/2009, in verbis:

 

Art. 13 – Fica instituída a Gratificação pela Execução de Atividades do Ciclo de Gestão – GCG, privativa
do Grupo Ocupacional Gestão Pública, a ser calculada da seguinte forma:

I – em cada classe da carreira, a Gratificação pela Execução de Atividades do Ciclo de Gestão – GCG
corresponderá ao produto do Multiplicador pelo Vencimento da Classe;

II – o Multiplicador será igual ao produto do Fator pelo Coeficiente Específico da Carreira;

III – o Coeficiente Específico da Carreira corresponderá a 0,1537312, a partir de 01 de fevereiro de 2009;
0,1655839, a partir de 01 de fevereiro de 2010 e 0,1697753, a partir de 01 de fevereiro de 2011;

IV – o Fator será igual ao quociente do Somatório dos Índices das Classes pelo Número de Classes da
Carreira;

V – os Índices de cada Classe corresponderão ao quociente do Somatório dos Vencimentos das Classes da
carreira pelo Vencimento da Classe.
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Extrai-se da referida norma que a Gratificação pela Execução de Atividades do Ciclo de Gestão – GCG é
o produto da multiplicação do vencimento da classe em que o servidor está posicionado sobre o
multiplicador alcançado a partir da obtenção da média de remuneração da carreira com o coeficiente
específico, constante do inciso III.

 

Destarte, se a gratificação calcula o somatório dos vencimentos de todas as classes, divide tal somatório
pelo vencimento da classe, calcula o somatório dos índices de cada classe para achar um índice geral,
dentre outros procedimentos matemáticos que possuem variáveis, conclui-se que o valor final da GCG 
corresponde a um percentual do valor do vencimento da classe,  podendo, portanto, variar em caso de
superveniente revisão dos vencimentos dos servidores públicos, o que demonstra de forma clara o dano
causado aos servidores inativos com o congelamento de tal gratificação em suas aposentadorias.

 

À luz da forma de cálculo da  Gratificação pela Execução de Atividades do Ciclo de Gestão – GCG, 
percebe-se que a mesma é variável de acordo com o vencimento dos servidores, e não pode, ainda que
somente para os inativos, ser congelada em valor nominal, sob pena de descumprimento do princípio da
legalidade.

 

Resta patente, portanto, que ao ignorar a natureza variável da GCG, que deveria ser calculada, por
expressa dicção legal, com base no vencimento dos servidores e, em ato ilegal, realizar o seu pagamento
de forma congelada nos contracheques dos servidores inativos, a Administração Pública vem atuando de
forma discricionária, em flagrante inobservância à legalidade, que deveria ser seu norteador.

 

Sendo assim, a GCG, percebida de forma percentual pelos servidores ativos, também deve ser fixada em
percentual quando da aposentação dos mesmos.

 

Diante disso, resta patente a lesão causada ao patrimônio jurídico dos filiados da Impetrante, que, ao
terem a gratificação congelada em seus proventos de aposentadoria, não acompanharão supervenientes
alterações vencimentais da carreira.

 

Mutatis mutandis, eis o posicionamento da jurisprudência:

 

REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. CONGELAMENTO DOS ADICIONAIS DE TEMPO DE
SERVIÇO E DE INATIVIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 50/2003. AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA
EXPRESSA À CATEGORIA DOS MILITARES. ILEGALIDADE DO CONGELAMENTO DO
ANUÊNIO ATÉ O ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 185/2012, POSTERIORMENTE
CONVERTIDA NA LEI Nº 9.713/2012. ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DA PARAÍBA. SÚMULA Nº 51 DO TJPB. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO REEXAME. - Verificando-se que a pretensão autoral revela
uma relação jurídica de trato sucessivo, não se discutindo o direito à percepção ou não do adicional por
tempo de serviço ao demandante, mas sim a forma de cálculo utilizada pela Administração para
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concedê-lo, correta a rejeição da prejudicial de mérito pelo juiz de primeiro grau. - Súmula nº 51 do
TJPB: “Reveste-se de legalidade o pagamento de adicional por tempo de serviço, em seu valor nominal,
aos Servidores Militares do Estado da Paraíba tão somente a partir da Medida Provisória nº 185, de
25/01/2012, convertida na Lei Ordinária nº 9.703, de 14/05/2012”. - Até o advento da Medida Provisória
nº 185/2012, revela-se ilegítimo o congelamento de adicionais e gratificações dos Policiais Militares,
devendo as diferenças resultantes dos pagamentos a menor efetivados pelo Estado da Paraíba serem pagas
aos respectivos servidores. - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e
a correção monetária nas obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público tem como
marco inicial a citação válida, nos termos dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil. (TJPB, Remessa
Oficial nº  0128021-94.2012.8.15.2001, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator: Des. OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, julgado em 29/11/2018). 

 

Assim sendo, denota-se que a Administração Pública transgrediu o princípio da legalidade ao fixar a GCG
em valor nominal, principalmente diante do que prescreve o art. 13 da Lei nº 11.366/09, que determina o
seu pagamento de acordo com os vencimentos atuais dos servidores, representando, assim, verdadeiro
congelamento ilegal da gratificação.

 

Inclusive, o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de vedar a utilização de
interpretação de norma para prejudicar o cálculo de aposentadoria de servidores, senão vejamos:

 

DIREITO CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA –
AUDITOR FISCAL DO ESTADO DA BAHIA  –  CARGO DE CARREIRA – CINCO ANOS NO
CARGO E NÃO NA CLASSE – INTERPRETAÇÃO ADEQUADA DO ART. 40, § 1º, III DA CF/88. 

4. (…)  O sistema previdenciário deve buscar meios para cumprir eficazmente a norma
constitucional e não, por intermédio de interpretação, inverter essa ordem para amesquinhar os

. 5. Frise-se, porque relevante, que osdireitos que o Constituinte conferiu aos servidores públicos
proventos de aposentadoria dos servidores públicos ficam sujeitos à Lei vigente ao tempo em que ele
reuniu os requisitos necessário, consoante entendimento cristalizado pelo STF, no enunciado nº 359 da
Súmula de sua jurisprudência. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJBA, Mandado de Segurança nº
0004438-74.2011.8.05.0000, Tribunal Pleno, Desª. SARA SILVA DE BRITO, julgado em 27/02/2013)
(Grifos nossos).

 

Ante o exposto, divirjo do entendimento esposado pelo digno Relator e  VOTO  no sentido de 
CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, para reconhecer a ilegalidade do ato impugnado, ao fixar a 
Gratificação pela Execução de Atividades do Ciclo de Gestão – GCG de forma nominal nos proventos de
aposentadoria dos servidores da Impetrante, bem como determinar a alteração dos contracheques dos
servidores inativos, para que a referida gratificação seja paga de forma percentual ao vencimento dos
mesmos, como era em atividade.

É como voto. 

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, 11 de
fevereiro de 2021.

 

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

VISTOR
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