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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE 
COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.  13º 
SALÁRIO.  PAGAMENTO NO  MÊS  DE NOVEMBRO. 
AUMENTO  CONCEDIDO  EM  DEZEMBRO. 
DIFERENÇA DEVIDA.  ART.  59  DA LEI  Nº  58/2003. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.DESPROVIMENTO.

Segundo dispõe o art. 59 da Lei Complementar nº 58/03, 
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.

Eventual  antecipação  do  pagamento  da  gratificação 
natalina  para  o  mês  de  novembro,  implica  no 
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pagamento  das  diferenças  decorrentes  do  aumento 
salarial dos servidores no mês de dezembro.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada 
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar 
provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Estado  da 
Paraíba,  hostilizando sentença (fls. 51/53) do Juízo da 4ª Vara da Fazenda 
Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada 
por Antonio Figueiredo Ramos Junior. 

A sentença julgou procedente o pedido, condenando o 
promovido ao pagamento da diferença entre o valor pago e o valor devido 
do  13°  salário  do  ano  de  2008,  considerando  como  devido  o  valor  da 
remuneração do mês de dezembro/2008. 

Em suas razões,  fls.  55/61,  o recorrente sustenta que a 
situação similar à debatida nos presentes autos já foi objeto de discussão na 
jurisprudência, ficando definido pelos tribunais pátrios que a antecipação 
de décimo terceiro salário deve ser feita com base no valor da remuneração 
vigente à data do efetivo pagamento, no mesmo sentido prescreve o art. 24 
da Lei Federal 8.880/94. Por fim, postula o provimento do apelo. 

Contrarrazões, fls. 65/75, pugnando pela manutenção da 
sentença. 
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A Procuradoria de Justiça, em parecer encartado às fls. 
80/81, opina pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória.

É o relatório.

V O T O  

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  - 
Relatora

Extrai-se  dos  autos  que  o  autor,  servidor  público 
estadual, com lotação na Secretaria do Estado de Segurança e Defesa Social, 
ajuizou a presente ação de cobrança, aduzindo que no mês de novembro de 
2008 recebeu o décimo terceiro salário com base no salário daquele mês e 
não  no  de  dezembro  de  2008,  mês  em  que  foi  concedido  aumento  da 
categoria.

Requereu,  assim,  o  pagamento  da  diferença  do  13º 
salário,  referente  ao  exercício  do  ano  de  2008,  com  juros  e  correção 
monetária, tendo em vista o disposto no art. 59 da Lei nº 58/2003.

O juízo  a quo julgou procedente o pleito. É contra essa 
decisão que o apelante se insurge.

Pois bem.

A  Lei  Complementar  nº  58/03,  que  dispõe  sobre  o 
Regime  Jurídico  dos  Servidores  Públicos  Civis  do  Estado  da  Paraíba, 
disciplina em seu art. 59:

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

No  caso  dos  autos,  analisando  as  fichas  financeiras 
acostadas,  verifico  que  a  remuneração  do  mês  de  novembro  de  2008, 
quando o autor recebeu a gratificação natalina ou 13º salário, era inferior 
àquela percebida em dezembro de 2008.

Sendo assim,  induvidoso que a parte autora faz jus  à 
diferença pleiteada, de acordo com os vencimentos do mês de dezembro de 
2008, nos termos do dispositivo legal supratranscrito. 

O art.  60  da  LC nº  58/2003  dispõe  que  a  gratificação 
natalina será paga até o final do mês de dezembro de cada ano. Pela leitura 
desse dispositivo, conclui-se que a referida gratificação pode ser adiantada e 
paga  antes  do  mês  de  dezembro,  no  entanto,  deve  corresponder  à 
remuneração do servidor no último mês do ano, o que não se constata no 
caso em apreço.

Vejamos  julgados  desta  egrégia  Corte  sobre  casos 
análogos:

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. 

DIFERENÇA.  APLICAÇÃO  DA  LEI  COMPLEMENTAR 

ESTADUAL  Nº  58/2003.  GRATIFICAÇÃO  NATALINA  QUE 

DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O VENCIMENTO DO 

MÊS DE DEZEMBRO.  DESPROVIMENTO. -  "(...)  Não tendo o 

valor  recebido  pelos  servidores  a  título  de  décimo  terceiro 

salário,  em razão do aumento  salarial  ocorrido,  correspondido 

àquele que fariam jus no mês de dezembro do ano respectivo, os 

mesmos  têm  direito  à  diferença  entre  remuneração  paga  e  a 
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efetivamente devida, conforme estabelecido no do art. 59, da Lei 

complementar nº 58/2003, e no art.  87, da Lei complementar nº 

87/2008. (TJPB;  RN  0028986-69.2009.815.2001;  Quarta  Câmara 

Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega 

Coutinho;  DJPB  29/09/2014;  Pág.  15).  (TJPB  - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00710898620128152001,  3ª 

Câmara Especializada Cível,  Relator  DES.  SAULO HENRIQUES 

DE SÁ BENEVIDES , j. Em 25-10-2016)

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO 

DEDUZIDA.  SERVIDORES  PÚBLICOS  ESTADUAIS.  REGIME 

JURÍDICO  ESTATUTÁRIO.  DÉCIMO  TERCEIRO. 

ANTECIPAÇÃO  DO  PAGAMENTO.  PRETENSÃO  À 

DIFERENÇA  DO  VALOR  PAGO  A  MENOR.  AUMENTO 

SALARIAL OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO. DEVER DA 

ADMINISTRAÇÃO  EM  OBSERVAR  A  MAJORAÇÃO. 

INTELECÇÃO  DO  ART.  59  DA  LC  Nº  58/2003. VALORES 

DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO 

DOS  RECURSOS.  -Conforme  intelecção  do  art.  59  da  Lei 

Complementar Estadual nº 58/2003, o pagamento da gratificação 

natalina deve ser efetuado com base na remuneração do mês de 

dezembro, de modo que, se o pagamento for baseado em mês 

diverso  daquele  e  isso  importar  em  prejuízo  financeiro  ao 

servidor,  terá  ele  direito  a  receber  a  diferença.  (TJPB  - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00463658120138152001,  1ª 

Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES  LEANDRO  DOS 

SANTOS , j. em 02-08-2016) 
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REMESSA OFICIAL. Ação de cobrança. 13º salário. Pagamento no 

mês de novembro. Aumento concedido em dezembro. Diferença 

devida. LC nº 58/2003 e LC 85/2008. Procedência do pleito inicial. 

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. Provimento parcial do recurso. 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.  ”  considerando  que  todos  os  autores  lograram 

demonstrar  o  recebimento  do  13º  salário  em valor  inferior  ao 

devido, as pretensões iniciais devem ser julgadas procedentes. 

[…].  (TJPB;  Rec.  0071652-80.2012.815.2001;  Quarta  Câmara 

Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva;  DJPB 

24/03/2014; Pág. 18) 

Assim, o Estado não se desincumbiu do ônus que lhe 
competia,  nos  termos  do  art.  333  do  CPC/73,  de  trazer  aos  autos  fato 
impeditivo,  modificativo  ou  extintivos  do  direito  do  autor  e  este  logrou 
comprovar  o  alegado,  outro  caminho  não  há  senão  julgar  procedente  o 
pedido, como fez o juízo a quo.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  À 
APELAÇÃO CÍVEL, mantendo incólume a sentença.

   
É como voto.
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Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária 
desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da 
Paraíba, no dia 06 de dezembro de 2016, o Exmo. Des. Saulo Henriques de 
Sá e Benevides, dele participando, além da Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo 
Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. José Aurélio 
da  Cruz.  Presente  à  sessão  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega, 
representante da Procuradoria de Justiça. 

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 07 de dezembro 
de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                    R E L A T O R A
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