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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL Nº 0121665-83.2012.815.2001.
Origem : 6º Vara da Fazenda Pública da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Estado da Paraíba. 
Procurador : Felipe de Moraes Andrade.
Apelado : Ediolanger Mendonça de Farias e outros.
Advogada :  Ana Cristina Henrique de Sousa e Silva. 

APELAÇÃO  E  REMESSA OFICIAL.  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO NATALINA – 13° SALÁRIO.
PAGAMENTO  ADIANTADO.  VALOR  QUE
DEVERÁ SEMPRE SER CALCULADO COM
BASE  NA  REMUNERAÇÃO  PERCEBIDA
PELO SERVIDOR NO MÊS DE DEZEMBRO.
COMPLEMENTAÇÃO  DEVIDA.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO DE PERCENTUAL SOBRE
O  VALOR  DA  CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  FIXAÇÃO  DE  FORMA
EQUITATIVA.  JUROS  E  CORREÇÃO
MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA
LEI Nº 9.494/97 COM REDAÇÃO DADA PELO
ART.  5º  DA LEI  Nº  11.960/2009. REFORMA
EM  PARTE  DO  DECISUM.  PROVIMENTO
PARCIAL DOS RECURSOS.

-  Nos  termos do arts.  59,  da  Lei   Complementar
Estadual  nº  58/2003  e  87/2008,  “a  gratificação
natalina  corresponde  a  1/12  (um  doze  avos)  da
remuneração que  o servidor  fizer  jus  no mês de
dezembro, por mês no de exercício no respectivo
ano.”

-  A gratificação  natalina  poderá  ser  adiantada  de
acordo com a conveniência do Estado. Contudo, o
valor  recebido pelo  servidor  deverá,  por  expressa
disposição  legal,  ser  calculado  com  base  na
remuneração recebida no mês de dezembro.
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-  De acordo com o § 4º, do artigo 20, do CPC, os
honorários contra a Fazenda Pública serão fixados
de  forma equitativa,  atendidos  o grau  de  zelo  do
profissional,  o  lugar  de  prestação  do  serviço,  a
natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu  serviço,  não se  aplicando  a  proporção  sobre
valor da condenação.

-  Nas  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública,
haverá  a  incidência  uma única  vez,  até  o  efetivo
pagamento,  dos  índices  oficiais  de  remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
nos termos do art. 5º da Lei n. 11.960/09.

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

Trata-se de Remessa Oficial e de Apelação Cível interposta
pelo Estado da Paraíba,  em virtude de sentença proferida às fls.  82/87,
pelo  Juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação  Ordinária  de  Cobrança,  movida  por  Ediolanger  Mendonça  de
Farias  e outros,  em face  do apelante, julgou a demanda procedente em
parte.

Em  sede  de  exordial,  os  autores,  servidores  públicos
estaduais, alegaram, em resumo, que o Estado da Paraíba havia efetuado o
pagamento do 13° salário do ano de 2008 com base no salário do mês de
novembro daquele ano, e não com base no mês de dezembro, quando fora
concedido aumento para aqueles.

Em  fundamentação,  aduziram  que  o  art.  59  da  Lei
Complementar Estadual 58/2003 previa expressamente que a mencionada
gratificação natalina deveria ser calculada tomando por base a remuneração
percebida no mês dezembro.

Pugnaram, por  fim,  pela  condenação do Estado da Paraíba  a
restituir  aos  promoventes  os  valores  correspondentes  à  diferença  do  13º
salário do ano de 2008, atualizados monetariamente e acrescido de juros.
Ademais, pugnaram pelo pagamento de honorários advocatícios na base de
20% sobre o valor da condenação.  

Juntaram a documentação às fls. 06/123.

Citado, o Estado da Paraíba ofertou contestação às fls.126/135,
asseverando que “a Lei Federal nº 8.880/94 prescreve expressamente que,
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em caso de antecipação de férias ou de décimo terceiro salário, o valor a
ser considerado é o da data do efetivo pagamento” (fls. 130). Requereu, por
fim, que em caso de acolhimento dos pedidos, sejam observados em relação
aos juros de mora os critérios estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997.

Às  fls.  136/140,  o  Magistrado  a  quo  proferiu  sentença  nos
seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I e
seguintes do Código de Processo Civil, JULGA-SE
PROCEDENTE,  EM PARTE,  O PEDIDO,  para
ato  contínuo,  condenar  o  réu  no  pagamento  da
diferença  da  gratificação  natalina  (13°  salário)
entre os valores pagos e os devidos referentes aos
meses  de  dezembro  de  2008,  devidamente
atualizado pela TR e juros de mora de 0,5% (meio
por cento) a partir da citação, até a data de 30 de
junho de 2009, e a partir desta,  com atualização
monetária  e  compensação  da  mora  pelo  índices
oficias de remuneração básica e juros aplicados  à
caderneta de poupança, nos termos do regramento
instituído  pelo  art.  5°  da  Lei  Federal  n°
11.960/2009,  além  de  condenação  de  verba
honorária  na  ordem  de  10%  sobre  o  montante
apurado.”

Inconformado, o Ente Estadual interpôs Recurso de Apelação
(fls. 141/149), alegando que a antecipação do pagamento do décimo terceiro
salário  dos  servidores  públicos  deve  ser  feita  com  base  no  valor  da
remuneração vigente na data em que ocorreu o efetivo pagamento.  Ainda,
sustenta que, em caso de condenação, imperiosa a aplicação do disposto no
art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009  e
que  a  verba  honorária  sucumbencial  deve  ser  fixada  em  observância  ao
disposto no art. 20, §4º do CPC.

Contrarrazões ofertadas às fls. 151/159.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça não
emitiu parecer meritório por entender ausente o interesse público primário
(fls. 165).

É o relatório.

VOTO.

Conheço do reexame necessário e da  impugnação apelativa,
posto que obedecem aos pressupostos processuais intrínsecos (cabimento,
legitimidade,  interesse  recursal  e  inexistência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do poder de recorrer), bem ainda aos extrínsecos
(tempestividade, preparo e regularidade formal).
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De  proêmio,  esclareço  que  analisarei  simultaneamente  o
reexame necessário e o recurso voluntário, uma vez que as versões trazidas
pela parte se mostram indissociáveis. 

Das diferenças relativas ao 13º salário do ano de 2008:

Adentrando  no  mérito  da  questão,  é  de  se  ressaltar  que  o
décimo  terceiro  salário,  previsto  genericamente  para  os  trabalhadores
urbanos e  rurais,  no  artigo  7°,  inciso VIII,  da Constituição Federal,  fora
especificamente assegurado aos ocupantes de cargos públicos por força do
seu artigo 39, § 3°, que assim preconiza:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os  Municípios  instituirão,  no  âmbito  de  sua
competência,  regime  jurídico  único  e  planos  de
carreira  para  os  servidores  da  administração
pública  direta,  das  autarquias  e  das  fundações
públicas.
(…)
§ 3º  Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo
público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII,
XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados
de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.
(grifo nosso). 

Neste ínterim, cumpre trazer à baila a lição de Hely Lopes
Meirelles(In  Direito  Administrativo  Brasileiro”Ed.  Saraiva,  1994,  19ª
edição, págs. 366/367), in verbis:

“Cada entidade estatal é autônoma para organizar
seus serviços e compor seu pessoal. Atendidos os
princípios  constitucionais  e  os  preceitos  das  leis
nacionais  de  caráter  complementar,  a  União,  os
Estados-membros,  o  Distrito  Federal  e  os
Municípios  instituirão  seus  regimes  jurídicos
únicos,  segundo  suas  conveniências
administrativas e as forças de seus erários (C.F.,
arts. 39 e 169).”

Nessa esteira, o Estado da Paraíba editou a Lei Complementar
Estadual  n.  58/2003-  Estatuto  do  Servidor  Público  Estadual,  que  assim
dispõe acerca do pagamento da gratificação natalina, senão vejamos:

“Art.  59.  A  gratificação  natalina  corresponde  a
1/12  (um  doze  avos)  da  remuneração  a  que  o
servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de
exercício no respectivo ano.”(griso nosso).

Analisando  tal  dispositivo,  não  verifico  ilegalidade  na
modificação da data de pagamento da gratificação natalina, que poderá ser
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adiantada de acordo com a conveniência do Estado. Contudo, entendo que o
valor  recebido  pelo  servidor  deverá,  por  expressa  disposição  legal,  ser
calculado com base na remuneração recebida no mês de dezembro. 

Desta forma, caso a edilidade antecipe o pagamento do 13°
salário  de  determinado  servidor,  ocorrendo  posterior  aumento  da
remuneração  percebida  por  este,  deverá  complementar  o  real  valor  da
remuneração a ser calculada com base no mês de dezembro do respectivo
período.

A  respeito  do  tema,  esta  Corte  Julgadora  já  emitiu  o
entendimento assim ementado:

“REMESSA  OFICIAL  E  RECURSO.
PRELIMINAR.  PRESCRIÇÃO  BIENAL.
PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA
Nº  85,  DO  STJ.  REJEIÇÃO.  13º  SALÁRIO.
PAGAMENTO  NO  MÊS  DE  NOVEMBRO.
AUMENTO  CONCEDIDO  EM  DEZEMBRO.
DIFERENÇA DEVIDA. LC Nº 58/2003 E LC 85/
2008. CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS  DE
MORA  DEVIDOS  PELA  FAZENDA  PÚBLICA.
ARTIGO  1º-F  DA  LEI  Nº  9.494/97,  COM  A
REDAÇÃO  DADA  PELA  MP  2.180-35/2001.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
MANUTENÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO  APELATÓRIO.  PROVIMENTO
PARCIAL  DA  REMESSA.  Súmula  nº  85.  Nas
relações  jurídicas  de  trato  sucessivo  em  que  a
Fazenda  Pública  figure  como  devedora,  quando
não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas
antes  do  qüinqüênio  anterior  à  propositura  da
ação”. Nos termos dos arts. 59, da LC nº 58/2003 e
87/2008,  “a  gratificação  natalina  corresponde  a
1/12  (um  doze  avos)  da  remuneração  que  o
servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês no
de  exercício  no  respectivo  ano”.  A  eventual
antecipação  do  pagamento  da  gratificação
natalina  para  o  mês  de  novembro,  implica  no
pagamento das diferenças decorrentes do aumento
salarial dos servidores no mês de  dezembro. ”  se
um, dentre os autores, não logrou demonstrar a o
recebimento  do  13º  salário  em valor  inferior  ao
devido, a pretensão deve ser negada em relação a
este.  […].  (TJPB;  Rec.  200.2010.021710-4/001;
Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
João Alves da Silva; DJPB 07/11/2013; Pág. 17)”.
(grifo nosso).

E,
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“REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO.  AÇÃO DE
COBRANÇA.  ANTECIPAÇÃO  DE  DÉCIMO
TERCEIRO  SALÁRIO.  PAGAMENTO  A
MENOR.  VALOR DE REFERÊNCIA DO MÊS
DE  DEZEMBRO. DESPROVIMENTO  DO
APELO E DA REMESSA.  A gratificação  natalina
corresponde  a  1/  12  (um  doze  avos)  da
remuneração que o servidor fizer jus no mês de
dezembro por mês de exercício no respectivo ano.
(TJPB; Rec. 0021719-12.2010.815.2001; Primeira
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque;  DJPB  21/10/2013;
Pág. 11)” (grifo nosso)

 
Cumpre, ainda, gizar que em se tratando de ação de cobrança

para o pagamento de verbas salariais, não se pode atribuir aos servidores o
ônus de comprovarem a falta de pagamentos ou de complementações destes,
sendo-lhes suficiente demonstrar que são vinculados ao quadro efetivo da
edilidade,  uma  vez  que  os  documentos  hábeis  a  demonstrar  tais
circunstâncias encontram-se na posse desta última.

No caso dos autos, vislumbro que os autores evidenciaram os
fatos constitutivos dos seus direitos, juntando cópia de contracheques, bem
como fazendo prova dos respectivos vínculos estatuários com o Estado.

Por  sua  vez,  não  restou  demonstrado  qualquer  fato
impeditivo,  extintivo  ou  modificativo  do  invocado  direito  dos  autores,
descumprindo o promovido, assim, os preceitos do art.  333, inciso II,  do
Código de Processo Civil.

Logo,  ao  meu  sentir,  o  posicionamento  do  Magistrado
singular  foi  acertado,  posto  que,  os  fatos  e  elementos  apresentados  são
suficientes para se reconhecer o direito dos promoventes ao recebimento das
diferenças das respectivas gratificações natalinas do ano de 2008, pagas a
menor pelo Estado da Paraíba no mês de novembro, sem contemplar o real
valor da remuneração que aqueles perceberiam no mês de dezembro daquele
período.

Honorários advocatícios:

Conforme é cediço, nas causas de pequeno valor, nas de valor
inestimável  e  naquelas  em que não houver  condenação  ou for  vencida a
Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão
fixados consoante apreciação equitativa do Julgador, atendidos os critérios
de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e
complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido
para o seu serviço.

 Assim dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 20,
§§ 3º e 4º:
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“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar
ao  vencedor  as  despesas  que  antecipou  e  os
honorários  advocatícios.  Esta  verba  honorária
será devida, também, nos casos em que o advogado
funcionar em causa própria. 
(…)
§3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento
(20%) sobre o valor da condenação, atendidos: 
a) o grau de zelo do profissional; 
b) o local de prestação do serviço; e 
c) a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.
§ 4º  Nas  causas  de  pequeno valor,  nas  de  valor
inestimável,  naquelas  em  que  não  houver
condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e
nas execuções, embargadas ou não, os honorários
serão fixados consoante apreciação eqüitativa do
juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do
parágrafo anterior.”.

Neste norte, a fixação deve ser feita em valor estimativo, não
se aplicando às condenações da Fazenda Pública a proporção em percentual
sobre o valor da condenação.

Assim, considerando o grau de zelo do advogado, o lugar da
realização  do  serviço,  a  natureza  e  a  importância  da  causa,  o  trabalho
realizado e o tempo de duração do serviço, fixo os honorários para o patrono
da parte autora em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Juros e Correção Monetária:

Afirma o ente estatal, em sede de recurso apelatório, que os
juros de mora deverão observar o disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97.

Determinou  a  d.  Sentenciante  que  sobre  os  itens  da
condenação deveriam incidir correção monetária pela TR e juros moratórios
de 0,5% ao mês, a contar da citação.

Como a  condenação imposta  à  Fazenda não é  de  natureza
tributária, os juros moratórios das parcelas vencidas e vincendas devem ser
calculados  com  base  no  índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09.

Insta salientar que, embora a Suprema Corte, no julgamento
da  ADI  4357/DF,  tenha  declarado  inconstitucional  a  expressão  “índice
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” contida no §12 do
art. 100 da Constituição Federal e, por arrastamento, do art. 1º-F, da Lei nº
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9.494/97  com relação apenas  à  correção  monetária,  o  relator  Min.  Teori
Zavascki  deferiu  medida  cautelar  na  Reclamação  nº  16745  MC/SC,
sobrestando o AI 1.417.464-AgR/RS em trâmite perante o Superior Tribunal
de Justiça, que fixou o IPCA para a correção monetária, por entender que as
decisões de méritos tomadas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs
4.357 e 4.425 ainda não têm eficácia e, por isso, vigora a sistemática anterior
quanto à atualização monetária.

 
Assim  sendo,  assiste  razão  ao  recorrente,  neste  ponto,

merecendo modificação o julgado, para que a correção monetária e os juros
moratórios sejam substituídos pelos índices oficiais de remuneração básica e
juros aplicados às cadernetas de poupança. 

Diante do exposto,  nos termos do art.  557, §1º-A do CPC,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO APELATÓRIO E À
REMESSA NECESSÁRIA,  para reformar a sentença, determinando que
sobre o valor da condenação haja a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
com  redação  da  Lei  nº  11.960/09,  bem  como  para  modificar  a  verba
arbitrada  a  título  de  honorários  advocatícios,  fixando-a  em  R$  800,00
(oitocentos reais).

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com jurisdição  limitada,  em substituição  a  Exma.  Desa.
Maria  de  Fátima  Morais  Bezerra  Cavalcanti,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho e o Exmo. Dr.  José Ferreira Ramos Júnior,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do E. A. D. Ferreira. 

Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira,
Procurador de Justiça. 

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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