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REEXAME NECESSÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DE
CONDIÇÃO  DE  EFICÁCIA  DA  SENTENÇA.
INCIDÊNCIA  DA  LEGISLAÇÃO  PROCESSUAL
VIGENTE NA DATA DE SUA APLICAÇÃO/ANÁLISE
(CPC/2015).  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
ESTADO DA PARAÍBA. CONDENAÇÃO INFERIOR A
500  (QUINHENTOS)  SALÁRIOS  MÍNIMOS.  DUPLO
GRAU  DE  JURISDIÇÃO.  DESNECESSIDADE.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  496,  §3º,  DO  NOVO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO
CONHECIMENTO DA REMESSA OFICIAL.

- No que diz respeito à natureza jurídica, a remessa necessária
NÃO é recurso, porque não é voluntária. Apesar de ser incor-
retamente assim chamada, trata-se de uma condição de eficá-
cia da sentença, devendo ser julgada ou não de acordo com a
legislação  vigente  no momento de sua aplicação/análise,
no caso, CPC/2015.

- Nos termos do art. 496, §3º, II, da Lei Adjetiva Civil/2015,
não há reexame da matéria quando a condenação do processo
não ultrapasse a 500  (quinhentos) salários mínimos, em se
tratando de Estado.

-  “Art.  496.  Está  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição,  não
produzindo  efeito  senão  depois  de  confirmada  pelo  tribunal,  a
sentença: 
(…)
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação
ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líqui-
do inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas au-
tarquias e fundações de direito público;
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II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Fe-
deral, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Mu-
nicípios que constituam capitais dos Estados;
III  -  100 (cem) salários-mínimos  para  todos  os  demais  Municípios  e
respectivas autarquias e fundações de direito público.”  (Art. 496, §3º,
inc. II, do CPC/2015) – Destaquei!

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO  PERTENCENTE  AO  QUADRO  DE
PESSOAL  EFETIVO  DESTE  TRIBUNAL.  PEDIDO  DE
RECEBIMENTO  DA  GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADE
JUDICIÁRIA – GAJ NO  INTERREGNO COMPREENDIDO
ENTRE  FEVEREIRO  A  SETEMBRO  DE  2009.
INFORMAÇÃO  APRESENTADA  DE  SERVIDORA
PARADIGMA CUJO LABOR ERA DESEMPENHADO,  NO
MENCIONADO  ÍNTERIM,  EM  IGUAL  SETOR  AO  DO
PROMOVENTE,  COM  IDENTIDADE  DE  FUNÇÕES.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO
AUTORAL.  IRRESIGNAÇÃO  DO  ENTE  ESTATAL.
PAGAMENTO DA PARCELA APENAS NO EXERCÍCIO DE
ATRIBUIÇÕES  EXCEPCIONAIS.  ALEGAÇÃO  DE
INEXISTÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  PELO
REQUERENTE  DO  ENQUADRAMENTO  NA  EXCEÇÃO
PREVISTA.  LEI  ESTADUAL  Nº.  8.923/2009,  QUE
REGULAMENTOU  O  BENEFÍCIO  OBJETO  DA  LIDE.
IMPLANTAÇÃO  AUTOMÁTICA  A  TODOS  OS
OCUPANTES  DO  CARGO  EFETIVO,  ADQUIRINDO
NATUREZA JURÍDICA DE VENCIMENTO. PUBLICAÇÃO
DA NORMA SOMENTE  EM  14  DE  OUTUBRO  DE  2009.
CONCESSÃO  DA  VERBA,  EM  CARÁTER
DISCRICIONÁRIO,  QUANTO  A  MOMENTO
PREDECESSOR,  COM  ARRIMO  NO  ARTIGO  63  DO
REGULAMENTO  ADMINISTRATIVO  DESTA CORTE  DA
JUSTIÇA. VERBAS PRETÉRITAS INDEVIDAS. REFORMA
DO DECRETO SENTENCIAL. PROVIMENTO DO APELO.

-  A obrigatoriedade da concessão da aludida verba, aos servidores
efetivos e celetistas do Poder Judiciário deste Estado, é conferida
por intermédio da Lei nº 8.923, publicada somente em 14 de outu-
bro de 2009.

-  Art. 63 do Regulamento Administrativo/TJPB. “Por extrema ne-
cessidade do serviço e à falta de pessoal, o Presidente do Tribunal
de  Justiça,  ouvida  necessariamente  a  Comissão  Permanente  de
Pessoal,  poderá conceder gratificação pelo desempenho de ativi-
dade judiciária, definida em resolução do Tribunal.” - Grifei.
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- Muito embora o requerente tenha apontado a existência de servi-
dora paradigma, em igualdade de condições, que percebia o benefí-
cio, objeto da presente demanda, fato este confirmado com a apre-
sentação da ficha financeira daquela (fl. 56), entendo que a conces-
são da referida verba era determinada de modo discricionário pela
Administração, com arrimo no artigo 63 do Regulamento Adminis-
trativo deste Tribunal, posto que inexistente legislação específica, à
época, sobre a matéria em pauta.

-  A Gratificação de Atividade Judiciária,  auferida,  anteriormente,
com  base  no  Regulamento  Administrativo  desta  Egrégia  Corte,
possuía a natureza de propter laborem, ou seja, era concedida, dis-
cricionariamente, em razão do desempenho da função exercida.

-  “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZA-
ÇÃO POR DANO MATERIAL E  ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA -  GAJ.  VERBA
CONCEDIDA EM CARÁTER DISCRICIONÁRIO COM BASE NO
ART.  63  DO REGULAMENTO ADMINISTRATIVO DESTE TRI-
BUNAL. EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 8.923/2009. IMPLAN-
TAÇÃO AUTOMÁTICA A TODOS OS OCUPANTES DE CARGO
EFETIVO, ADQUIRINDO A NATUREZA JURÍDICA DE VENCI-
MENTO.  VERBAS  PRETÉRITAS  INDEVIDAS.  REFORMA  DO
DECISUM. PROVIMENTO.  A Gratificação de Atividade Judiciá-
ria concedida com base no Regulamento Administrativo do Tribu-
nal de Justiça possuía a natureza jurídica propter laborem, conce-
dida em caráter discricionário, ou seja, era devida em razão do
desempenho da função exercida. Após a edição da Lei 8.923/2009,
adquiriu a qualidade de vencimento, devida a todos os ocupantes
de cargo efetivo.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00007345520148150231, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator
DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 02-06-
2016).

 VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba,  à unanimidade  de  votos,  NÃO  CONHECIMENTO  DA  REMESSA  E  DAR
PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível, esta interposta pelo  Estado da
Paraíba, desafiando sentença lançada nos autos às fls. 79/82, da Ação Ordinária de Cobrança movi-
da por servidor público integrante do quadro de pessoal efetivo deste Tribunal, Leonardo José da
Silva Santos, que julgou procedente a pretensão autoral, condenando o ente promovido ao paga-
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mento da Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ, referente ao interregno compreendido entre
fevereiro a setembro do ano de 2009.

Em suas razões recursais (fls. 83/86), a Fazenda Estadual pugnou pela reforma do de-
creto sentencial. Para tanto, argumentou que a aludida verba, no ínterim reclamado, era devida ape-
nas a alguns servidores, em virtude de conjunturas excepcionais. Asseverou que o benefício fazia
parte da remuneração de função, tendo integrado os vencimentos do cargo efetivo apenas com a edi-
ção da Lei nº 8.923/2009, publicada em 14 de outubro de 2009.

Contrarrazões ofertadas às fls.90/96. 

Parecer  Ministerial  às  fls.  103/108,  opinando  pelo  provimento  do  recurso,  por
entender  que a Lei  Estadual   nº  8.923/2009 não disciplinou o pagamento retroativo da parcela
objeto da lide.

É o relatório.

VOTO

→ REMESSA NECESSÁRIA

Preambularmente, consigno que, no que diz respeito à natureza jurídica, a remessa
necessária NÃO é recurso,  pois não é voluntária.  Apesar de ser incorretamente assim chamada,
trata-se de uma condição de eficácia da sentença, devendo ser julgada ou não de acordo com a legis-
lação vigente no momento de sua aplicação, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. 

Muito embora haja o enquadramento da Fazenda Estadual no rol dos beneficiados do
art. 496 do CPC/2015, a presente lide, nos termos do §3º, II, do mesmo dispositivo processual, não
comporta reexame oficial.

Vejamos a norma acima declinada:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efei-
to senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: 
(…)
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o
proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior
a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarqui-
as e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Fe-
deral, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Mu-
nicípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e res-
pectivas autarquias e fundações de direito público.” 

In casu, o deferimento total da pretensão autoral ensejaria a condenação do ente esta-
tal ao pagamento do valor em torno de R$ 7.029,12 (sete mil e vinte e nove reais e doze centavos),
consoante delimitado pelo próprio promovente na exordial (fl. 10), portanto, o pedido é líquido e
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certo, sendo a prefalada quantia muito distante do patamar estabelecido na citada legislação para os
entes estatais, que, atualmente, alça a importância correspondente a R$ 468.500,00 (quatrocentos e
sessenta e oito mil e quinhentos reais).

Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO REEXAME OFICIAL, com fulcro no
art. 496, §3º, inc. II, da nova Lei Adjetiva Civil.

→ APELAÇÃO CÍVEL DO PROMOVIDO – ESTADO DA PARAÍBA

O cerne da controvérsia devolvida a esta Corte através do apelo reside em aferir o
direito, ou não, do promovente, ao recebimento de valores pretéritos atinentes à Gratificação de
Atividade  Judiciária-  GAJ,  pelo  exercício  da  função  de  Técnico  Judiciário,  no  período
compreendido entre fevereiro a setembro do ano de 2009. 

Inicialmente,  é  mister  salientar  ser  fato  inconteste  que  a  obrigatoriedade  da
concessão da aludida verba, aos servidores efetivos e celetistas do Poder Judiciário deste Estado, é
conferida por intermédio da Lei nº 8.923, publicada somente em 14 de outubro de 2009, cujo artigo
1º, conjuntamente com o seu parágrafo único, assim dispõem:

“Art. 1º A Gratificação de Atividade Judiciária a que se referem os pa-
rágrafos 1º e 2º, do art. 6º da Lei nº 5634, de 14 de agosto de 1992 paga
aos servidores efetivos e celetistas do Poder Judiciário do Estado da Pa-
raíba, passa a ser nos valores constantes no Anexo Único desta Lei. 

Parágrafo Único. A GAJ, na forma definida neste artigo, será implanta-
da automaticamente no pagamento de todos os servidores efetivos e cele-
tistas, inclusive daqueles que vierem a ser nomeados, a partir da vigên-
cia desta lei.”

Nesse  panorama,  muito  embora  o  requerente  tenha  apontado  a  existência  de
servidora paradigma, em igualdade de condições, que percebia a Gratificação, objeto da presente
demanda, fato este confirmado com a apresentação da ficha financeira daquela (fl. 56), entendo que
a concessão da referida verba era determinada, de modo discricionário, pela Administração, com
arrimo no artigo 63 do Regulamento Administrativo deste Tribunal, posto que inexistente legislação
específica, à época, sobre a matéria em pauta.

Vejamos a redação do dispositivo supracitado:

“Art.  63.  Por extrema necessidade do serviço e à falta de pessoal,  o
Presidente do Tribunal de Justiça, ouvida necessariamente a Comissão
Permanente de Pessoal,  poderá conceder gratificação pelo desempenho
de atividade judiciária, definida em resolução do Tribunal.”

Desse  modo,  constato  que  a  Gratificação  de  Atividade  Judiciária,  auferida,
anteriormente, com base no Regulamento Administrativo desta Egrégia Corte, possuía a natureza de
propter laborem, ou seja, era concedida, discricionariamente, em razão do desempenho da função
exercida.
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Após a edição da Lei nº. 8.923/2009, adquiriu a natureza  jurídica de vencimento,
passando a ser devida indiscriminadamente a todos os ocupantes de cargo efetivo, sendo percebida,
inclusive, pelo requerente, conforme comprova a documentação de fl. 32.

Nessa  esteira,  destaco  decisão  proferida  no  Recurso  Apelatório  nº  0000734-
55.2014.815.0231, julgado pela Terceira Câmara Cível Especializada desta Corte, com relatoria da
ínclita Desª. Maria das Graças Morais Guedes, cuja matéria é pertinente ao caso em disceptação:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO MATERIAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.  GRATIFICAÇÃO
DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ. VERBA CONCEDIDA EM CARÁ-
TER DISCRICIONÁRIO COM BASE NO ART. 63 DO REGULAMENTO
ADMINISTRATIVO DESTE TRIBUNAL. EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL
N. 8.923/2009. IMPLANTAÇÃO AUTOMÁTICA A TODOS OS OCUPAN-
TES DE CARGO EFETIVO, ADQUIRINDO A NATUREZA JURÍDICA
DE  VENCIMENTO.  VERBAS  PRETÉRITAS  INDEVIDAS.  REFORMA
DO DECISUM. PROVIMENTO. A Gratificação de Atividade Judiciária
concedida com base no Regulamento Administrativo do Tribunal  de
Justiça possuía a natureza jurídica propter laborem, concedida em ca-
ráter discricionário, ou seja, era devida em razão do desempenho da
função exercida. Após a edição da Lei 8.923/2009, adquiriu a qualida-
de de vencimento, devida a todos os ocupantes de cargo efetivo.” (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00007345520148150231,  3ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DESA.  MARIA DAS GRAÇAS
MORAIS GUEDES , j. em 02-06-2016)- Grifos nossos.

Com efeito, não se mostra devido o pedido do promovente consistente no ressarci-
mento  pretérito  dos  valores  reclamados,  posto  que  anteriores  ao  advento  da  Lei  Estadual  nº
8.923/2009, razão pela qual o benefício ainda possuía natureza propter laborem, cuja concessão era
limitada à discricionariedade da Administração.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, com base no
artigo  496,  §3º,  inciso  II,  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015, e PROVEJO  O  APELO,
reformando integralmente a sentença combatida, para eximir o Estado da Paraíba do pagamento ao
autor das verbas pretéritas atinentes à Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ, referente aos
meses de fevereiro a setembro de 2009, em razão de sua obrigatoriedade apenas ter ocorrido com o
advento da Lei nº 8.923/2009.

Ato contínuo, inverto os ônus sucumbenciais, ressalvando que a demandante litiga
sob os auspícios da gratuidade judiciária.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo Doutor Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des.
Leandro dos Santos), e o Excelentíssimo Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado em
substituição a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).
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Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da
Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

 
Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  “Desembargador  Mário

Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 01 de agosto
de 2017.

 
Des. José Ricardo Porto

RELATOR

 J/16
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