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ADMINISTRATIVO –  Apelação  cível  –
Ação  de  cobrança –  Servidor  público
municipal  –  Licença-prêmio  –  Conversão
em pecúnia - Princípio da legalidade – Art.
37,  “caput”,  CF/88  –  Lei  local
regulamentando a matéria – Necessidade –
Inexistência – Pagamento – Impossibilidade
-  Pretensão  deduzida  na  inicial  julgada
improcedente –  Manutenção da sentença -
Recurso  em  patente  confronto  com
jurisprudência  desta  Corte  de  Justiça  -
Artigo 557,  “caput”, do CPC – Seguimento
negado.

− Não havendo legislação específica local
regulamentando  a  conversão  em  pecúnia
de  licença-prêmio,  essa  possibilidade
encontra  óbice  no  princípio  da  legalidade
administrativa, que está previsto no “caput”
do art.  37  da  CF/88,  segundo o  qual,  ao
contrário  do  particular  que  pode  realizar
tudo  aquilo  que  não  é  proibido  pelo
ordenamento jurídico, deve o administrador
cumprir  e  realizar  tudo  aquilo  que  a  lei
determina que seja feito.
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-  “O relator  negará seguimento a  recurso
manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto
com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  tribunal,  do
Supremo Tribunal  Federal,  ou de Tribunal
Superior” (art. 557 do CPC).

Vistos, etc.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
IÊDA MARIA NUNES DA FONSECA E  OUTROS,  objetivando  reformar  a
sentença  prolatada  pelo  MM.  Juiz  de  Direito  da  3ª  Vara  da  Comarca  de
Princesa  Isabel  que,  nos  autos  da  ação  ordinária  de  cobrança,  sob  o  nº
031.2011.000.528-2, ajuizada pelos recorrentes em desfavor do  MUNICÍPIO
DE TAVARES, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial,  sob o
fundamento de que “inexistindo previsão legal da possibilidade de conversão
de licença-prêmio em pecúnia,  não está o município obrigado a efetuar o
pagamento pretendido pelo servidor”. 

Nas  razões  recursais,  os  apelantes
sustentam que a decisão guerreada está em dissonância com o entendimento
dos  demais  Tribunais,  que  reconhecem  a  possibilidade  de  conversão  de
licença-prêmio não gozada em pecúnia (fls. 263/271). 

Devidamente intimada, a Edilidade  deixou
transcorrer “in albis” o prazo para as contrarrazões (fl. 274). 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça devolveu os presentes autos sem parecer de mérito,
ao argumento de que se afigura desnecessária a sua intervenção (fl. 280).

É o relatório.

Decido.

O caso posto em desate é de fácil deslinde
e não comporta maiores divagações.

É que a pretensão dos apelantes encontra
óbice  no  princípio  da  legalidade,  preconizado  no  “caput”  do  art.  37  da
Constituição Federal1. 

1 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:”.  
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Deixa transparecer  esse princípio  que,  ao
contrário do particular que pode realizar tudo aquilo que não é proibido pelo
ordenamento jurídico, deve o administrador cumprir e realizar tudo aquilo que
a lei determina que seja feito.

Nesse  sentido,  consoante  JOSÉ  DOS
SANTOS  CARVALHO  FILHO,  “na  teoria  do  Estado  moderno,  há  duas
funções estatais básicas: a de criar a lei  (legislação) e a de executar a lei
(administração e jurisdição). Esta última pressupõe o exercício da primeira, de
modo  que  só  se  pode  conceber  a  atividade  administrativa  diante  dos
parâmetros  já  instituídos  pela  atividade  legisferante.  Por  isso  é  que
administrar é função subjacente à de legislar. O princípio da legalidade denota
exatamente essa relação: só é legitima a atividade do administrador público
se estiver condizente com o disposto na lei”2.

No mesmo tom, elucida  ALEXANDRE DE
MORAES3:

“O tradicional princípio da legalidade, previsto no art.
5º.,  II,  da  Constituição  Federal  e  anteriormente
estudado,  aplica-se  normalmente  na  administração
pública, porém de forma mais rigorosa e especial, pois o
administrador  público  somente  poderá  fazer  o  que
estiver  expressamente autorizado em lei e  nas demais
espécies normativas, inexistindo, pois, incidência de sua
vontade subjetiva,  pois  na administração pública só é
permitido fazer o que a lei autoriza, diferentemente da
esfera particular, em que será permitida a realização de
tudo o que a lei não proíba. Esse princípio coaduna-se
com  a  própria  função  administrativa,  de  executor  do
direito, que atua sem finalidade própria, mas em respeito
à finalidade imposta pela lei,  e  com a necessidade de
preservar-se a ordem jurídica.
Manoel  Gonçalves  Ferreira Filho ressalta  que,  apesar
do  desprestígio  da  lei,  “o  princípio  da  legalidade
subsiste e é a cúpula do sistema jurídico dos Estados de
derivação liberal, como o Brasil.”.       

Pois  bem.  O  acolhimento  do  intento  das
apelantes dependeria de lei específica local regulamentando a possibilidade
de conversão em pecúnia de licença-prêmio, o que não se verifica no caso
vertente. Se enquanto mantida a relação com a Administração as recorrentes
não usufruírem do gozo do referido benefício, no momento da ruptura daquele
vínculo é que farão elas jus à indenização ora pleiteada, em face do princípio

2 “Manual de Direito Administrativo”, Editora Lumen Juris, 17ª ed., 2007.  
3 In “Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional”, 1ª. edição, Editora Atlas, São Paulo, 2002,
pág. 781.
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da  vedação  ao  enriquecimento  sem  causa,  desde  que  observados,
evidentemente, os requisitos legais.       

Desse modo, haja vista a ausência de lei,
não há como albergar a pretensão manejada, devendo, assim, ser mantido “in
totum o decisum a quo”. 

Nesse  sentido,  enveredem  os  julgados
desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA:  REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
TERÇOS  CONSTITUCIONAIS  DE  FÉRIAS.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DO  GOZO.  DESNECESSIDADE.
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA
EM  PECÚNIA.  AUSÊNCIA  DE  LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL.  IMPOSSIBILIDADE.  SENTENÇA  PELA
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
DESPROVIMENTO. 1. “O direito individual às férias é
adquirido  após  o  período  de  doze  meses  trabalhados,
sendo  devido  o  pagamento  do  terço  constitucional
independente  do  exercício  desse  direito”  (STF,  RE
570908,  Rel.  Min.  Cármen  Lúcia,  Tribunal  Pleno,
julgado  em  16/09/2009,  Repercussão  Geral  –  mérito,
dje-045,  pub.  12/03/2010).  2.  O  servidor  público  que
ainda  se  encontra  em  atividade,  não  tem  direito  à
indenização  em  pecúnia  por  licenças-prêmio  não
gozadas,  porquanto  poderá  usufruí-las  a  qualquer
tempo, enquanto não sobrevier o rompimento do vínculo
com a Administração.
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  0000766-
34.2013.815.0251  -  Órgão  (4  CÂMARA
ESPECIALIZADA CÍVEL) - Relator Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira - j. em 19/08/2014

E:

APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  CARGO  DE
PROFESSORA.  LICENÇA-PRÊMIO.  PERÍODO  DE
GOZO.  CONVENIÊNCIA  DA  ADMINISTRAÇÃO.
CONVERSÃO  EM  PECÚNIA.  IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.  SERVIDORA
AINDA  EM  ATIVIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  -  O  período  de
concessão  do  gozo  da  licença-prêmio  é  ato
discricionário da Administração Pública, segundo a sua
conveniência e o interesse público. - Diante da ausência
de  previsão  legal,  não  há  como  ser  convertida  em
pecúnia a licença-prêmio, sobretudo por ainda não ter
sido  rompido  o  vínculo  laboral  entre  a  servidora  e  a
Administração Municipal.
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TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  0000696-
18.2009.815.0781  -  Órgão  (4  CÂMARA
ESPECIALIZADA CÍVEL) - Relator Frederico Martinho
da Nóbrega Coutinho - j. em 14/08/2014

Mais:

APELAÇÃO  CÍVEL  01.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE
FÉRIAS.OBRIGATORIEDADE  DE  PAGAMENTO
INDEPENDENTEMENTE  DO  GOZO.
JURISPRUDÊNCIA  DO  STF.  PAGAMENTO.  ÔNUS
CABÍVEL  À  EDILIDADE.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.
333,  II,  DO  CPC.  VERBAS  DEVIDAS.
LICENÇAPRÊMIO.  CONVERSÃO  EM  PECÚNIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESCABIMENTO.
FUNDEB.  IMPLANTAÇÃO  NO  SALÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  SALÁRIO-FAMÍLIA.
EQUIPARAÇÃO  AO  VALOR  ESTABELECIDO  EM
NÍVEL  FEDERAL.  INADMISSIBILIDADE.
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  COMPENSAÇÃO  DE
CUSTAS  E  HONORÁRIOS.  POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. [...].  Não faz
jus o servidor à conversão de licença-prêmio não gozada
em pecúnia, haja vista ausência de previsão legal, o que
só  se  verifica  cabível  em  hipóteses  de  aposentadoria.
[...].  (TJPB;  Proc.  018.2009.001616-5/001;  Quarta
Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.  João Alves  da
Silva; DJPB 19/06/2012; Pág. 9)

Ainda:

APELAÇÃO  CÍVEL.  REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO
DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
TERÇO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. QUINQUÊNIOS.
SALÁRIO  FAMÍLIA.  LICENÇA  PRÊMIO.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  APELAÇÃO.  TERÇO
CONSTITUCIONAL.  NECESSIDADE  DE
COMPROVAÇÃO  DO  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO  DE  FÉRIAS.  PREVISÃO  LEGAL
PARA O PAGAMENTO DOS  QUINQUÊNIOS.NORMA
MUNICIPAL  DISCIPLINANDO  SALÁRIO  FAMÍLIA.
CONVERSÃO  EM  PECÚNIA DE  LICENÇA PRÊMIO
SEM  PREVISÃO  LEGAL.  SENTENÇA  REFORMADA.
REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELO  PROVIDOS  EM
PARTE. [...]. 4. O servidor em atividade não faz jus à
conversão  da  licença-prêmio  em  pecúnia,  quando
inexistir  normal  legal  que  a  determine,  porquanto,
poderá  gozá-la  até  que  sobrevenha  a  aposentadoria.
(TJPB;  AC  018.2009.001646-2/001;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira; DJPB 17/07/2013; Pág. 13).
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Esclareço, por fim, que, por estar o recurso
em desconformidade com a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça,
é de ser negado o seu seguimento, nos termos do  “caput” do art.  557 do
Código de Processo Civil, que reza:

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.”

Por  tais  razões, com  fulcro  no  art.  557,
“caput”,  do Código de Processo Civil,  nego seguimento  à apelação cível,
mantendo “in totum o decisum a quo”. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 27 de agosto de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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