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OAB/PB nº 12.366, Emanuella Maria de Almeida Medeiros – OAB/PB
nº 18.808, Camila Ribeiro Dantas – OAB/PB nº 12.838, Euclides de Sá
Filho – OAB/PB nº 6.126 e Eris Rodrigues Araújo da Silva – OAB/PB nº
20.099

Apelados       : Amélia Maria Pereira Neves e outros
Advogada     : Ana Cristina Henrique de Sousa e Silva – OAB/PB nº 15.729
Remetente     : Juiz de Direito

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  SUBLEVAÇÃO  DA  PBPREV.
PREJUDICIAL.  PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32. MÉRITO.
DIFERENÇAS  REMUNERATÓRIAS.  SERVIDORES
PÚBLICOS  ESTADUAIS.  DÉCIMO  TERCEIRO
SALÁRIO.  ANTECIPAÇÃO  DO  PAGAMENTO.
AUMENTO SALARIAL CONCEDIDO NO MÊS DE
DEZEMBRO.  DIFERENÇAS  DEVIDAS.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  59,  DA  LEI
COMPLEMENTAR  ESTADUAL  Nº  58/2003.
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CONDENAÇÃO  DA  AUTARQUIA
PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUE
DEVE  SER  LIMITADA  AOS  SERVIDORES
INATIVOS  AO  TEMPO  DO  PAGAMENTO  A
MENOR.  REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  APELAÇÃO  E
DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.

-  Deve  ser  afastada  a  prejudicial  de  prescrição
quinquenal, porquanto respeitado o limite temporal
previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.

- A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze
avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no
mês  de  dezembro,  por  mês  no  de  exercício  no
respectivo  ano,  nos  termos  do  art.  59,  da  Lei
Complementar nº 58/2003.

- Na hipótese de pagamento antecipado de décimo
terceiro salário, se o valor recebido pelo servidor, em
razão  de  aumento  salarial  posterior,  não
corresponder  àquele  que  faria  jus  no  mês  de
dezembro do ano respectivo, o mesmo tem direito à
diferença entre remuneração paga e a efetivamente
devida.

- Demonstrado que o valor pago aos autores a título
de  décimo  terceiro  em  2008  não  correspondeu  à
remuneração do mês de dezembro daquele ano, deve
ser mantida a condenação eferente ao pagamento das
diferenças  remuneratórias  devidas,  reformando  a
sentença apenas para estabelecer que a obrigação de
pagar  imposta  a  autarquia  previdenciária  deve ser
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limitada aos servidores que eram inativos ao tempo
do pagamento a menor.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  a  prejudicial,  no  mérito,  prover
parcialmente a apelação e desprover a remessa oficial. 

Amélia  Maria  Pereira  Neves,  Eliane  Pereira  da
Trindade, Laise Maria Araújo de Lima, Maria da Graças Ribeiro Barbosa Santos,
Silene Cavalcante de Souza, Maria Nazaré Gondim Nepomuceno, Maria do Bom
Sucesso da Silva,  Aderlane  Maia Rodrigues  Neves,  Francisca Zuleide  de Lima,
Francisca Maria Galdino, Genise Pedrosa Veras, Maria Eunice dos Anjos, Maria
das Graças Oliveira de Carvalho, Mércia Maria Salustino de Albuquerque, Angela
Maria dos Santos Miranda, Maria Aparecida da Cruz Maia e Maria das Graças
Lopes dos Santos  ajuizaram a presente  Ação  Ordinária de Cobrança,  em face do
Estado da Paraíba  e da PBprev – Paraíba Previdência, visando ao recebimento da
diferença  do  décimo  terceiro  salário  do  ano  de  2008,  ao  fundamento  de  não
observância, pelos promovidos, da previsão contida no art. 59 da Lei Complementar
Estadual nº 58/2003, já que o pagamento da aludida verba remuneratória não tomou
como parâmetro o salário de dezembro daquele ano.

A PBprev – Paraíba Previdência ofertou contestação,
fls.  142/145,  alegando  ser  parte  ilegítima  com  relação  ao  pleito  deduzido  pelos
servidores que à época do fato apontado se encontravam na ativa e defendendo, a
um só tempo, a prescrição da pretensão formulada pelos servidores inativos,  nos
moldes do Decreto nº 20.910/32.

O Estado da Paraíba não apresentou contestação, fl.
147/V.
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O  Juiz  de  Direito  a  quo julgou  parcialmente
procedente a pretensão exordial, consignando os seguintes termos, fls. 148/152:

Ante  o  exposto,  com  fundamento  no  art.  269,  I  e
seguintes  do  Código  de  Processo  Civil,  JULGA-SE
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para
ato contínuo, condenar o Réu Estado da Paraíba no
pagamento aos autores servidores públicos estaduais
da ativa e  o  Réu PBPREV no pagamento ao  autor
servidor inativo, da diferença da gratificação natalina
(13º  salário)  entre  os  valores  pagos  e  os  devidos,
referente ao mês de dezembro de 2008, devidamente
atualização pela TR e juros de mora de 0,5% (meio
por cento) a partir da citação, até a data 30 de junho
de 2009, e a partir desta, com atualização monetária e
compensação  da  mora  pelos  índices  oficiais  de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos do regramento instituído pelo
art.  5º  da  Lei  Federal  nº  11.960/2009,  além  de
condenação em verba honorária  na ordem de 10%
(dez  por  cento)  sobre  o  montante  apurado,
considerando o  preceituado pelo  §4º  do art.  20  do
CPC,  além  de  condenação  em  verba  honorária  na
ordem  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  montante
apurado.

Inconformada,  a  PBprev  –  Paraíba  Previdência
interpôs APELAÇÃO, fls. 153/157, arguindo, em sede de prejudicial, a prescrição da
pretensão  de  pleitear  a  diferença  salarial  em  questão,  na  forma  do  Decreto  nº
20.910/32, e defendo, no mérito, que eventual responsabilidade sua somente pode ser
reconhecida com relação à parte Maria Nazaré Gondim Nepomuceno, que ao tempo
do fato apontado como lesivo estava aposentada, conforme art. 3º, da Lei Estadual nº
7.517/2003, bem ainda, que aludida servidora não faz jus à diferença remuneratória

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0044672-62.2013.815.2001                                                                                                    4



postulada,  tendo  em  vista  o  valor  do  décimo  terceiro  recebido  em  2008  ter
correspondido ao salário de dezembro do mesmo ano.

O Estado da Paraíba não interpôs recurso, fl. 160/V.

Contrarrazões,  fls.  162/169,  postulando  a
manutenção da sentença.

Houve remessa oficial.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicio o exame da controvérsia pela  prejudicial  de
prescrição  arguida pela  PBprev – Paraíba Previdência nas suas razões recursais,
adiantando, de logo, não merecer guarida, tendo em vista a pretensão exordial ter
sido manifestada dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos estabelecido no
art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Com efeito, o fato apontado como violador do direito
vindicado  ocorreu  no  mês  de  novembro  do  ano  de  2008 e  a  presente  ação  foi
ajuizada em  31 de  outubro de 2013,  é  dizer,  foi  observado o  lapso prescricional
quinquenal.

Sendo assim, afasto a prejudicial de prescrição.
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Avançando,  analisarei  conjuntamente    a  pelação  e
r  emessa   o  ficial.

No mérito, o desate da questão reside em saber se os
autores fazem jus à complementação do valor recebido a título de décimo terceiro em
2008.

Como  se  sabe,  o  décimo  terceiro  salário  é  direito
constitucionalmente  assegurado  aos  trabalhadores  em  geral,  o  que  inclui  os
servidores  públicos,  conforme  enunciado  do  art.  7º,  VIII,  e  art.  39,  §3º,  da
Constituição Federal.

No caso do  Estado da Paraíba, referida gratificação
natalina  foi  instituída  em  favor  do  funcionalismo  público  por  meio  da  Lei  n°
4.467/1984, consoante se vê do teor do seu art. 1º abaixo reproduzido:

Art. 1º. Fica instituída a gratificação Natalina anual –
de caráter permanente – em favor dos funcionários
da  Administração  Direta  do  Poder  Executivo,  da
Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça,  da  Secretaria  do
Tribunal de Contas e da Polícia Militar do Estado, em
valor  equivalente  ao  vencimento  do  beneficiário,  a
ser  pago  cumulativamente  com  a  retribuição
percebida pelo funcionário.

Ao  tratar  do  décimo  terceiro  salário  (gratificação
natalina) dos servidores públicos estaduais, o art. 29 da Lei Complementar Estadual
n° 58/2003 enuncia 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 no de
exercício no respectivo ano.”

Nessa  senda,  verifica-se  que,  havendo  pagamento
antecipado, se o valor recebido pelo servidor a título de décimo terceiro salário, em
razão de aumento salarial posterior, não corresponder àquele que faria jus no mês de
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dezembro do ano respectivo, o mesmo tem direito à diferença entre remuneração
paga e a efetivamente devida.

Nesse sentido o seguinte precedente desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA.  AÇÃO  ORDINÁRIA DE
COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO NO
MÊS  DE  NOVEMBRO  DE  2008.  AUMENTO
CONCEDIDO EM DEZEMBRO DO MESMO ANO.
DIFERENÇA  DEVIDA.  INTELIGÊNCIA  DA  LEI
COMPLEMENTAR  Nº  58/2003  E  DA  LEI
COMPLEMENTAR N° 85/2008. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO DA REMESSA.  1.
Nos  termos  do  art.  59,  da  Lei  Complementar  nº
58/2003,  e  do  art.  87,  da  Lei  Complementar  nº
85/2008, "A gratificação natalina corresponde a 1/12
(um doze  avos)  da  remuneração  a  que  o  servidor
fizer  jus  no  mês  de  dezembro,  por  mês  no  de
exercício  no  respectivo  ano".  2.  "Na  hipótese  de
pagamento  antecipado,  se  o  valor  recebido  pelo
servidor a título de décimo terceiro salário, em razão
de  eventual  aumento  salarial,  não  corresponder
àquele  que  faria  jus  no  mês  de  dezembro  do  ano
respectivo,  o  mesmo  tem  direito  à  diferença  entre
remuneração  paga  e  a  efetivamente  devida"(TJPB,
Remessa  Oficial  e  Apelação  Cível  nº  0127611-
36.2012.815.2001,  Decisão  Monocrática,  Relator
Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho, julgado em 03 de outubro de 2014). (TJPB;
RO  nº  0114978-90.2012.815.2001,  4ª  Câmara
Especializada Cível, Relator Desembargador Romero
Marcelo  da  Fonseca  Oliveira,  julgamento  em
13/08/2015).
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No  caso  dos  autos,  o  acervo  probatório  acostado

comprova  o  vínculo  jurídico  existente  os  entre  os  servidores  postulantes  e  a
Administração,  circunstância,  a  priori,  suficiente  para  demonstrar  o  direito  de
perceberem à complementação dos valores relativos aos seus décimos terceiros do
ano de 2008.

Oportuno  ressaltar,  nesse  ponto,  não  haver
controvérsia com relação ao pagamento antecipado do décimo terceiro dos autores
no ano de 2008.

Nessa  senda,  deveriam  os  promovidos,  por  seu
turno,  acostarem  elementos  outros,  com  aptidão  de  impedir,  modificar  ou
extinguir  a pretensão deferida em primeiro grau,  nos termos do art.  333,  II,  do
Código de Processo Civil de 1973, então vigente, o que, diga-se de logo, não ocorreu
de forma satisfatória.

Com  efeito,  os  apelados  não  trouxeram
documentação hábil para demonstrar a quitação dos valores efetivamente devidos
aos recorridos a título de gratificações natalinas em 2008.

Com  relação  especificamente  ao  pagamento  do
décimo terceiro de 2008 à servidora inativa Maria Nazaré Gondim Nepomuceno, o
acervo probatório acostado pela PBprev – Paraíba Previdência,  sobretudo a ficha
financeira de fls. 51, não é suficiente para demonstrar que a autarquia previdenciária
respeitou a legislação pertinente ao tema, é dizer, não comprova que o pagamento do
valor da gratificação natalina foi baseado no salário de dezembro do ano respectivo,
haja  vista  se  tratar  de  documento produzido  unilateralmente,  ou seja,  representa
mero lançamento de informações na ficha individual funcional da servidora.

Nesse  sentido  são  inúmeros  os  precedentes  desta
Corte de Justiça, a exemplo do seguinte:
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APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL, CONHECIDA DE
OFÍCIO.  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  TERÇO  DE  FÉRIAS.
APRESENTAÇÃO  DAS FICHAS FINANCEIRAS.
DOCUMENTOS  INSUFICIENTES  PARA
COMPROVAÇÃO  DO  ADIMPLEMENTO.
AUSÊNCIA  DE  FATO  IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO  DIREITO
AUTORAL. ÔNUS DO RÉU. ART. 333, II, DO CPC.
NÃO  COMPROVAÇÃO,  PELO  MUNICÍPIO,  DO
PAGAMENTO  DA  VERBA  PLEITEADA.
DESPROVIMENTO  DO  APELO  E  DA  REMESSA
NECESSÁRIA. 1. O art. 333, II,  CPC, estabelece ser
ônus do réu a comprovação quanto a existência dos
fatos  impeditivos,  modificativos  ou  extintivos  do
direito do autor. 2. A ficha financeira, por si só, não é
o  bastante  para  a  devida  comprovação  do
pagamento, porquanto representa mero lançamento
unilateral  de  informações  nos  assentamentos
funcionais  do  servidor.  (TJPB;  APL  0005246-
38.2009.815.0011;  Quarta  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira;
DJPB 19/12/2014; Pág. 31).

Por outro lado, tem razão a apelante quando defende
que a condenação que lhe foi  imposta deve abarcar  apenas os servidores  que ao
tempo  do  pagamento  a  menor,  é  dizer,  novembro  de  2008,  já  se  encontravam
aposentados.

Sendo assim, não comprovado que o valor pago aos
autores a título de décimo terceiro em 2008 não correspondeu à remuneração do mês
de dezembro daquele ano, deve ser mantida a condenação referente ao pagamento
das  diferenças  remuneratórias  devidas,  reformando-se  parcialmente  a  sentença
apenas  para  estabelecer  que  a  obrigação  de  pagar  imposta  à  autarquia
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previdenciária  deve  ser  limitada  aos  autores  que  eram  inativos  ao  tempo  do
pagamento a menor, permanecendo a condenação do Estado da Paraíba com relação
aos servidores ativos.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PREJUDICIAL  DE
PRESCRIÇÃO,  NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL E
DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  À  APELAÇÃO,  apenas  para  estabelecer  que  a
obrigação de pagar imposta à autarquia previdenciária deve ser limitada aos autores
que eram inativos ao tempo do pagamento a menor, mantendo-se os demais termos
da sentença. 

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de
Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 26 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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