
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0107840-72.2012.815.2001.
Origem : 4ª  Vara da Fazenda Pública da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Marília Sales Vasconcelos.
Advogado : David Ramalho de Araújo Leite.
Apelado : Estado da Paraíba.
Procurador : Paulo Barbosa de Almeida Filho.

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADE
JUDICIÁRIA.  NATUREZA  PROPTER
LABOREM.  INDEFERIMENTO  TÁCITO  DE
PROVA  TESTEMUNHAL.  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. RELEVÂNCIA
DA PROVA. MATÉRIA DE FATO. EXERCÍCIO
DE  ATIVIDADES  EXCEPCIONAIS  PELO
SERVIDOR.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
ERROR  IN  PROCEDENDO.  RETORNO  AO
PRIMEIRO  GRAU.  PROVIMENTO  DO
RECURSO. 

-  A autora argumentou que desenvolvia  as  mesmas
atividades que legitimavam a percepção da GAJ por
seus  colegas,  no  entanto  não  vinha  recebendo  a
gratificação. A fim de demonstrar seus argumentos,
arrolou quatro testemunhas, todas servidoras do TJ-
PB.

-  Não poderia o magistrado de piso ter sentenciado a
demanda sem apreciar e deferir o pedido de produção
de  prova  oral,  máxime  quando  as  testemunhas
indicadas pela autora têm potencial  para influenciar
na  decisão  da  causa,  visto  que  o  tema  ventilado
envolve, além de matéria de direito, também fatos.  
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- Configurado o cerceamento de defesa, considera-se
nula  a  sentença,  pois  proferida  em  flagrante
desacordo ao mandamento constitucional previsto no
art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, devendo o
feito retornar ao primeiro grau.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação interposta  por  Marília  Sales
Vasconcelos em face de sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 4ª Vara da
Fazenda  Pública  da  Capital  nos  autos  de  Ação  Ordinária  de  Cobrança
ajuizada em face do Estado da Paraíba.

Na exordial, a promovente requereu, em síntese, o pagamento
de  Gratificação  de  Atividade  Judiciária  –  GAJ,  referente  ao  período  de
fevereiro a setembro de 2009. Alegou que, após ser aprovada em concurso,
assumiu o cargo de técnico judiciário do Tribunal de Justiça da Paraíba em 27
de janeiro de 2009. Todavia, desde sua posse até o advento da Lei Estadual
8.923/2009, não recebeu a gratificação requerida (GAJ), apesar dos demais
servidores  de  seu  setor,  que  desempenhavam  as  mesmas  atividades,
receberem. 

Em contestação (fls. 31/36), o Estado da Paraíba alegou que,
antes  da  Lei  Estadual  8.923/2009  que  universalizou  seu  pagamento,  a
gratificação  requerida  era  concedida  de  forma  discricionária  pela
Administração Pública, nos termos da Resolução 01/2008 da Presidência do
TJ-PB, não sendo obrigatório seu pagamento a todos os servidores. 

A  autora  apresentou  impugnação  às  fls.  41/44  e  requereu  a
produção  de  prova  em  audiência,  com  oitiva  de  testemunhas,  cujo  rol
apresentou às fls. 48/49.

O juízo de primeiro grau indeferiu tacitamente a produção de
prova oral e julgou antecipadamente a lide, por entender ser matéria apenas de
direito,  conforme  sentença  de  fls.  51/53.  Naquela  oportunidade,  julgou
improcedente o pedido autoral,  por  entender que a  gratificação no período
indicado  pela  demandante  era  discricionária  e  “o seu  pagamento  somente
encontrava  razão  de  existir  enquanto  o  servidor  estivesse  desenvolvendo
atividade excepcional”, o que não era o caso da autora.  

Irresignada, a demandante interpôs Recurso de Apelação (fls.
55/63), reivindicando a nulidade do decisum, uma vez que o juiz de piso não
analisou seu pedido de produção de prova oral, quando pretendia demonstrar
que realizava as mesmas atividades que os demais servidores de seu setor, os
quais  recebiam a  gratificação  e  ela  não.  No  mais,  rebateu  os  argumentos
utilizados pelo magistrado, reiterando os termos de sua petição inicial.  
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Contrarrazões  apresentadas  pelo  Estado  da  Paraíba  às  fls.
67/70.

A Procuradoria de Justiça, alegando falta de interesse público
que ensejasse sua intervenção, não ofereceu parecer opinativo (fls. 75). 

É o relatório. 

VOTO.

Ab  initio,  é  de  se reconhecer  importante  vício  na  sentença,
relativo à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido
e regular do processo. 

Conforme  relatado,  o  ingresso  em  juízo  teve  por  escopo  a
percepção de Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ, referente ao período
de fevereiro a setembro de 2009. A recorrente aduziu que, desde sua posse até
o  advento  da  Lei  Estadual  8.923/2009,  não  recebeu  referida  gratificação,
apesar dos demais servidores de seu setor, que desempenhavam as mesmas
atividades, receberem. 

É certo  que  antes  do  advento  da  lei  mencionada,  estava  em
vigor  a  Resolução  01/2008  da  Presidência  do  TJ-PB,  que  não  previa  a
obrigatoriedade do pagamento da GAJ a todos os servidores,  mas somente
“pelo desempenho de atribuições especiais e que não estejam incluídas nas
atividades exercidas ou cargo ocupado pelo beneficiário” (fls. 37). Somente
após a Lei Estadual 8.923/2009, a GAJ foi universalizada. 

Pois bem, a autora, desde sua exordial, afirmou que desenvolvia
as mesmas atividades que outros colegas de seu setor, a exemplo da servidora
Maria Aparecida Sarmento Gadelha. Todavia, enquanto suas colegas recebiam
a  GAJ,  a  demandante  não  a  recebia  pelo  fato  de  ser  servidora  recém
empossada.

Assim,  a  autora  argumentou  que  desenvolvia,  portanto,  as
mesmas atividades que legitimavam a percepção da GAJ por seus colegas, no
entanto  não  vinha  recebendo  a  gratificação.  A  fim  de  demonstrar  seus
argumentos, arrolou quatro testemunhas (fls. 48/49), todas servidoras do TJ-
PB, ocupando cargos de Técnico ou Auxiliar Judiciários. 

Sem  que  o  juízo  a  quo realizasse  qualquer  ponderação
valorativa  sobre  a  prova  que  desejava  produzir  a  autora,  julgou
antecipadamente o feito, sob o argumento de que a demandante não fazia jus à
gratificação pois não comprovou o exercício de qualquer atividade especial.

Ora, se a prova que a autora pretendia produzir para demonstrar
sua causa de pedir foi  indeferida tacitamente,  ou seja,  sequer chegou a ser
apreciada,  como  poderia  comprovar  seus  argumentos,  já  que  nitidamente
envolvem matéria de fato, isto é, provar que exercia as mesmas atividades de
suas  colegas?  Houve,  no  caso,  nítido  cerceamento  ao  direito  de  produzir
provas  em seu  favor,  inclusive  ausência  de  decisão fundamentada  sobre  o
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indeferimento da prova, resumindo-se o magistrado sentenciante a mencionar
que se tratava de matéria unicamente de direito, impedindo inclusive que a
autora pudesse impugnar especificamente aquela decisão. 

Sobre  o  tema,  este  Tribunal  já  se  manifestou  com  bastante
clareza:

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO
DE DEFESA.  INTIMAÇÃO PARA INDICAR AS
PROVAS QUE A AUTORA DESEJA PRODUZIR.
APRESENTAÇÃO  EM  JUÍZO.
INDEFERIMENTO TÁCITO. RELEVÂNCIA DAS
PROVAS PARA O DESATE DA CONTROVÉRSIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
ACOLHIMENTO  DA  PRELIMINAR.
PROVIMENTO DO RECURSO. PREJUDICADAS
AS  DEMAIS  QUESTÕES  VENTILADAS  NO
RECURSO.  É  bem verdade  que  o  juiz,  enquanto
destinatário da prova, pode indeferir os pedidos de
produção de provas realizados das partes, acaso já
tenha  elementos  suficientes  para  julgar  a  lide
antecipadamente. Não é possível, todavia, fazê-lo de
forma  implícita,  impedindo  que  a  parte  possa
agravar da decisão, notadamente quando as provas
requeridas possuem potencial  para provocar outro
desfecho à lide. Cerceamento de defesa configurado.
Nulidade  da  sentença. (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00051577320138150011,  4ª  Câmara  cível,  Relator
Des. João Alves da Silva , j. em 03-06-2014) 

 
Assim,  não  poderia  o  magistrado  de  piso  ter  sentenciado  a

demanda sem apreciar e deferir o pedido de produção de prova oral, máxime
quando as testemunhas indicadas pela autora têm potencial para influenciar na
decisão da causa,  visto que o tema ventilado envolve,  além de  matéria  de
direito, também fatos. 

Desse modo, configurado o cerceamento de defesa, considera-
se  nula  a  sentença,  pois  proferida  em flagrante  desacordo ao  mandamento
constitucional previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Pelo  exposto,  DOU  PROVIMENTO  à  apelação e,  por
conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo a quo para que tenha sua
regular  tramitação,  designando-se  audiência  para  oitiva  das  testemunhas
indicadas pela parte autora. 

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos.  Participaram do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
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substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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