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PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O 

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL nº 0121801-80.2012.815.2001
RELATOR :Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE :Estado da Paraíba
PROCURADORA:Maria Clara Carvalho Lujan 
APELADO :Antonio Carlos Batista Duda e outros
ADVOGADO :Andrea Henrique de Sousa e Silva e outro
REMETENTE :Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital

CONSTITUCIONAL  e
ADMINISTRATIVO - Remessa necessária
e Apelação  cível  –  Ação  de  cobrança  –
Procedência  da  pretensão  deduzida  -
Servidor público estadual – 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. 

-  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.
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V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime, em negar
provimento ao reexame necessário e à apelação cível, nos termos do voto do
relator e da súmula do julgamento de fl. retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  reexame  necessário  e  de
apelação cível interposta pelo ESTADO DA PARAÍBA, objetivando reformar a
sentença  prolatada  pelo  MM.  Juiz  de  Direito  da  3ª  Vara  da  Comarca  da
Capital  que,  nos  autos  da  ação  de  cobrança,  sob  o  nº  0121801-
80.2012.815.2001,  ajuizada  por  ANTÔNIO  CARLOS  BATISTA  DUDA  e
OUTROS em  desfavor  do  ora  recorrente,  julgou  procedente  a  pretensão
deduzida na exordial, para condenar o promovido a “pagar a diferença entre o
valor  pago e o valor  devido do 13º  salário do ano de 2008,  considerando
como devido o valor da remuneração do mês de dezembro/2008”. 

Em  suas  razões  recursais,  o  apelante
suscita a reforma total da decisão de primeiro grau, dando-se provimento ao
seu apelo, para julgar improcedente o pedido inicial, sob a alegação de que,
em caso de antecipação de férias ou de décimo terceiro salário, o valor a ser
considerado é o do mês do efetivo pagamento (fls. 114/122) e não do mês de
dezembro, como determinado na sentença objurgada.

Contrarrazões às fls. 124/131.    

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça deixou de emitir  parecer,  ao argumento de que se
afigura desnecessária a sua intervenção (fls. 137/140).

É o relatório.

V O T O 

Como  é  cediço,  em  termos  de  direitos
sociais  dos  servidores  públicos,  categoria  assim  tomada  na  sua  acepção
jurídico-administrativa, a bússola regente da espécie sempre será o  § 3º do
art. 39 da Constituição Federal, “in verbis”:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios  instituirão  conselho  de  política  de
administração e remuneração de pessoal, integrado por
servidores designados pelos respectivos Poderes.
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(...)
§ 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.”

Do cotejo  com o  art.  7º,  próprio  do  texto
constitucional1, operação necessária pela remissão determinada no preceito
anterior,  constata-se  que  o  rol  de  direitos  trabalhistas  estendidos  aos
servidores  públicos  alberga  o  décimo  terceiro  salário  (inciso  VIII).  Assim,
constitui direito de todo servidor público perceber a gratificação natalina.

Regulamentando dita verba, o art. 59 da Lei
Complementar  Estadual  nº  58/2003 preleciona que  “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”.

1 “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição
social:  I -  relação  de  emprego protegida  contra  despedida  arbitrária  ou sem justa  causa,  nos termos de lei
complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos; II - seguro-desemprego, em caso
de desemprego involuntário; III - fundo de garantia do tempo de serviço; IV - salário mínimo , fixado em lei,
nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos
que  lhe  preservem  o  poder  aquisitivo,  sendo  vedada  sua  vinculação  para  qualquer  fim;  V -  piso  salarial
proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;  VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em
convenção  ou acordo  coletivo;  VII -  garantia  de salário,  nunca  inferior  ao  mínimo,  para  os  que percebem
remuneração  variável;  VIII -  décimo  terceiro  salário  com  base  na  remuneração  integral  ou  no  valor  da
aposentadoria; IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; X - proteção do salário na forma da
lei,  constituindo  crime  sua  retenção  dolosa;  XI –  participação  nos  lucros,  ou  resultados,  desvinculada  da
remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; XII - salário-
família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei; XIII - duração do trabalho
normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a
redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;  XIV - jornada de seis horas para o
trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;  XV - repouso semanal
remunerado,  preferencialmente  aos  domingos;  XVI -  remuneração  do  serviço  extraordinário  superior,  no
mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;  XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um
terço a mais do que o salário normal;  XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a
duração de cento e vinte dias; XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei; XX - proteção do mercado
de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;  XXI - aviso prévio proporcional ao
tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;  XXII - redução dos riscos inerentes ao
trabalho,  por  meio  de  normas  de  saúde,  higiene  e  segurança;  XXIII -  adicional  de  remuneração  para  as
atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; XXIV - aposentadoria; XXV - assistência gratuita
aos  filhos  e  dependentes  desde  o  nascimento  até  seis  anos  de  idade  em  creches  e  pré-escolas;  XXVI -
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;  XXVII - proteção em face da automação, na
forma da lei; XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a
que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;  XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das
relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite
de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de
funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; XXXI - proibição de qualquer
discriminação no tocante a  salário  e  critérios  de admissão do trabalhador portador de deficiência;  XXXII -
proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos; XXXIII
- proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; XXXIV - igualdade de direitos entre o
trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.”.
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No caso em comento,  os  autores  relatam
que, em desconformidade com citada norma estadual, o Estado da Paraíba
efetuou o pagamento do 13º salário do ano de 2008 com base no salário do
mês de novembro/2008 e não de dezembro/2008, mês em que foi concedido
aumento a categoria. 

Pois  bem.  De  fato,  analisando  os
contracheques  colacionados  aos  autos  com a  petição  inicial,  vê-se  que  o
Estado da Paraíba efetuou o pagamento do décimo terceiro salário do ano de
2008 com base na remuneração do mês de novembro,  e que no mês de
dezembro houve um aumento salarial.

Contudo,  existindo  previsão de  majoração
salarial com vigência a partir do mês de dezembro, é dever da Administração
Pública, sob pena de retenção dolosa de salário, observar os novos valores,
isto é, o efetivo salário do mês de dezembro, na oportunidade do pagamento
do décimo terceiro. 

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de
Justiça já decidiu:

“AGRAVO  INTERNO  ¿  RECURSO  OFICIAL  ¿ 
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¿  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
MONOCRÁTICA ¿ 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  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)  VISTOS,  RELATADOS  E
DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima  identificados.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00696633920128152001,  3ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES  SAULO  HENRIQUES  DE  SÁ  E
BENEVIDES , j. em 09-06-2015)” (grifei)

E:
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“AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
REMESSA  OFICIAL.  SEGUIMENTO  NEGADO.
GRATIFICAÇÃO  NATALINA.  ANTECIPAÇÃO  DO
PAGAMENTO.  DIFERENÇA  DO  VALOR  PAGO  A
MENOR. AUMENTO SALARIAL OCORRIDO NO MÊS
DEZEMBRO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EM  OBSERVAR  A  MAJORAÇÃO.  DECISÃO  EM
CONFORMIDADE  COM  LEGISLAÇÃO  E
JURISPRUDÊNCIA  DESSA  CORTE  DE  JUSTIÇA.
PONTOS  JÁ  ENFRENTADOS  NA  DECISÃO
RECORRIDA.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  NÃO
DEMONSTRAÇÃO  DO  DESACERTO  DO  DECISUM.
MANUTENÇÃO.  DESPROVIMENTO.  -  O  agravo
interno é uma modalidade de insurgência cabível contra
decisão  monocrática  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva proferida pelo relator. - A Lei Complementar
Estadual  nº  58/2003  determina  o  pagamento  da
gratificação natalina 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.  -  É  de  se  manter  a  decisão  monocrática
hostilizada,  mormente  quando  as  razões  do  agravo
interno limitam-se a revolver a matéria já apreciada. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
01253560820128152001,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES  FREDERICO  MARTINHO  DA
NOBREGA COUTINHO , j. em 26-05-2015)” (grifei)

Assim,  o  acervo  probatório  espelha,  de
forma  inequívoca,  que  o  Estado  da  Paraíba  deve  pagar  aos  apelados  a
diferença  remuneratória  do  décimo  terceiro  salário  de  2008,  sob  pena  de
locupletamento indevido.

D I S P O S I T I V O 

Pelo  exposto,  nega-se provimento  à
remessa necessária e à apelação cível, mantendo, “in totum”, os termos da
sentença guerreada.

É como voto. 

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.
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Presente ao julgamento,  o  Exmo. Dr.  Val-
berto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
31 de maio de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator

6


