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APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA  EM  PRIMEIRO  GRAU.
INCONFORMISMO DA EDILIDADE. CONVERSÃO
DE  LICENÇA-PRÊMIO  EM  PECÚNIA.
POSSIBILIDADE.  SERVIDORA  PÚBLICA
APOSENTADA.  CARGO  DE  AUXILIAR  DE
SERVIÇOS  GERAIS.  RUPTURA  DE  VÍNCULO.
IMPOSSIBILIDADE  DO  GOZO.  VEDAÇÃO  DE
LOCUPLETAMENTO  INDEVIDO  DA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO. DESPROVIMENTO.

-  Preenchidos  os  requisitos  para  a  concessão  da
licença  especial  e,  havendo  ruptura  do  vínculo
laboral,  em  razão  de  aposentadoria  compulsória,
impossibilitando  a  fruição  do  benefício,  deve  ser
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convertida em pecúnia a licença pleiteada, a fim de
evitar  locupletamento  indevido  da  Administração
Pública.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.
 
Maurina Bento de Sales  Costa  interpôs a presente

Ação de Cobrança, em face do Município de Pocinhos, alegando ter sido servidora
pública da mencionada Edilidade, nomeada em 02 de março de 1998 para o cargo de
Auxiliar  de  Serviços  Gerais  com lotação  na  Secretaria  Municipal  de  Educação  e,
desde 18 de abril de 2013, encontra-se aposentada. Alega, ainda, que, desde março de
2008, adquiriu o direito de gozar licença-prêmio remunerada, conforme garantia que
lhe é outorgada pela lei orgânica municipal vigente à época. Ressalta, ademais, que o
mencionado direito só foi suprimido da referida legislação em 2009, ou seja, quando
a autora já tinha adquirido o seu direito à percepção do benefício. Por fim, requer a
condenação do município ao pagamento, em pecúnia, da licença-prêmio não gozada.

Devidamente  citado,  o  ente  municipal  apresentou
contestação, fls. 51/60, suscitando, em sede de prejudicial, a prescrição da pretensão
autoral. No mérito, postula o indeferimento do pedido exordial.

O Magistrado singular julgou procedente o pedido
exordial, consignando os seguintes termos, fls. 73/75:

 
Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para
condenar  o  MUNICÍPIO  DE  POCINHOS  no
pagamento de licença-prêmio a autora, eis que não
gozados, sendo convertida em pecúnia, totalizando 6
(seis) salários mínimos, devendo contar os juros de
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mora e correção monetária a partir do ajuizamento
da ação.
Condeno,  ainda,  a  Ré  em  custas  processuais  e
honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §
3º do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado,  o Município  de  Pocinhos  interpôs
APELAÇÃO,  fls.  78/85,  pugnando pela  reforma da sentença,  por  entender  que o
promovente não se desincumbiu de sua obrigação de demonstrar fato constitutivo de
seu direito, nos termos do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil. Aduz, por
fim, que não houve qualquer requerimento prévio postulando o percebimento do
referido  benefício  pela  servidora  aposentada,  o  que  impossibilita  a  concessão  do
benefício. 

Não foram ofertadas contrarrazões, fl. 89 V.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo Civil,  consubstanciado, ainda, no art.  169, §1º,  do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO 

O  desate  da  controvérsia  reside  em  analisar  a
possibilidade  de  conversão  da  licença-prêmio  não  gozada  em pecúnia  quando  a
servidora pública já se encontra em inatividade.

Sustenta a promovente,  ora apelada,  que ingressou
no serviço público na data de 02 de março de 1998, fl. 20, para exercer o cargo de
Serviços  Gerais,  com  lotação  na  Secretaria  de  Educação,  Cultura  e  Desporto  do
Município de Pocinhos, com exercício na Escola Municipal de 1º Grau José Manoel
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dos  Santos,  exercendo  suas  funções  por  mais  de  15  (quinze)  anos,  quando  foi
aposentada, em 08 de abril de 2013, sem ter usufruído da licença-prêmio que lhe é
devida.

Alega,  ainda,  que,  muito  embora  a  lei  orgânica
hodierna  tenha  abolido  o  instituto  da  licença-prêmio,  faz  jus  à  percepção  de  tal
benefício, por ter adquirido o direito na vigência da legislação anterior.

Diante  do  contexto  probatório  anexado  aos  autos,
cumpre ressaltar que  a Lei Orgânica do Município de Pocinhos, vigente em 02 de
março  de  2008,  isto  é,  quando  a  servidora  adquiriu  o  direito  à  licença-prêmio,
regulamentava, em seu art. 101, XIII, a concessão do referido benefício, estabelecendo
as seguintes condições, fl. 35V.:

Art.  101  –  São  direitos  dos  servidores  públicos
municipais:
(…)
XIII – licença-prêmio por decênio de serviço prestado
ao Município.

Sendo  assim,  demonstrada  a  ruptura  do  vínculo
laboral  então  existente  entre  a  Administração  e  a  servidora,  em  razão  da
aposentadoria, é firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de ser cabível a conversão em pecúnia do período de licença-prêmio não gozada, a
fim  de  evitar  locupletamento  indevido  por  parte  da  Administração  Pública,
consoante se depreende do seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL.  LICENÇA-PRÊMIO.
INTERPRETAÇÃO  DE  DIREITO  LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  280/STF.
CONVERSÃO  EM  PECÚNIA.  REQUERIMENTO.
DESNECESSIDADE.  PRINCÍPIO  QUE  VEDA  O
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  DA
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ADMINISTRAÇÃO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL
OBJETIVA DO ESTADO. CARACTERIZAÇÃO.
1. A indigitada violação do artigo 884 do CC não é
passível  de  ser  conhecida,  porquanto  envolve
interpretação  de  direito  local  (Lei  Complementar
Estadual  n.  10.098/94),  atraindo  a  incidência  da
Súmula 280/STF, segundo a qual por ofensa a direito
local não cabe recurso extraordinário, entendido aqui
em sentido amplo.
2.  Este  Superior  Tribunal,  em  diversos  julgados,
consolidou  a  orientação  de  que  é  cabível  a
conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias
não gozadas, independentemente de requerimento
administrativo,  sob  pena  de  configuração  do
enriquecimento  ilícito  da  Administração.
Precedentes.
3.  Agravo regimental  não provido.  (STJ -  AgRg no
AREsp  434816/RS,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell
Marques,  Segunda  Turma,  Data  do  Julgamento
11/02/2014, Data da Publicação 18/02/2014) – negritei.

Na mesma direção, julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÕES  E  REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL  APOSENTADO.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR
ADUZIDA  PELA  EDILIDADE.  REJEIÇÃO.
LICENÇA-PRÊMIO.  PREVISÃO  LEGAL.
OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE CONVERSÃO
EM  PECÚNIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  GOZO.
HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS.  CABIMENTO.
DESPROVIMENTO  DA  APELAÇÃO  DO
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MUNICÍPIO  E  PROVIMENTO  DO  RECURSO  DO
AUTOR E DA REMESSA OFICIAL.
O servidor,  como é  aposentado e  não usufruiu  da
licença-prêmio  antes  da  sua  aposentadoria,  tem
direito  a  sua  conversão  em  pecúnia,  à  razão  de  6
meses  por  decênio  de  serviços  prestados  ao
demandado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito
da  edilidade.  A jurisprudência  do  STJ  pacificou  a
matéria  no  sentido  ser  possível  a  conversão  em
pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada
em dobro para fins de aposentadoria,  sob pena de
configurar enriquecimento ilícito. 
Havendo  o  acolhimento,  em  sua  totalidade,  dos
pedidos  iniciais,  necessário  se  faz  reformar  a
sentença  de  primeiro  grau,  condenando  a  parte
vencida  ao  pagamento  dos  honorários
sucumbenciais.  (TJPB;  Ap-RN  0000660-
44.2016.815.0000;  Quarta  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 08/07/2016;
Pág. 23).

Com  efeito,  impedir  a  conversão  em  pecúnia  da
licença especial não gozada, sobretudo pelo fato de não mais ser possível o desfrute
de tal benefício pelo autor, significa conceder vantagem indevida da Administração
Pública em detrimento do administrado, o que, a meu sentir, não se mostra razoável.

Ressalta-se,  por  oportuno,  que  a  ausência  de
comprovação do fato constitutivo do direito alegado, argumento utilizado pelo ente
estatal  para  fundamentar  o  indeferimento  do  pedido  em  análise,  não  merece
prosperar, pois, como cediço, nos termos do art. 373, II, do Novo Código de Processo
Civil, caberia ao ente municipal  acostar documentos hábeis e capazes de modificar
ou extinguir o direito da parte autora, posto ser obrigação do ente público comprovar
o adimplemento  da  licença  requerida,  ou que não  houve  a  prestação  do  serviço
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alegado, por dispor a Administração de plenas condições para tal fim, sendo natural,
em caso de ação de cobrança ajuizada por servidor, a inversão do ônus probatório,
todavia, como se verifica dos autos, isso não ocorreu.

Sobre o tema, o entendimento desta Corte de Justiça
é  no sentido de  ser  “ônus  do  município  provar a  ocorrência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo que afaste o direito do servidor ao recebimento das verbas
salariais pleiteadas”. (TJPB; Rec. 026.2011.000322-0/001; Quarta Câmara Especializada
Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 27/06/2013; p. 16).

Da mesma forma, não merece guarida a alegação da
Edilidade  de ausência  de  requerimento  administrativo  pela  servidora,  pois,
consoante  posicionamento  firmado  no  Superior  Tribunal  de  Justiça,  é  devida  a
conversão  em pecúnia  do  período  de  licença-prêmio  não-gozada a  fim de evitar
locupletamento indevido por parte da Administração Pública.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL.  LICENÇA-PRÊMIO.
INTERPRETAÇÃO  DE  DIREITO  LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  280/STF.
CONVERSÃO  EM  PECÚNIA.  REQUERIMENTO.
DESNECESSIDADE.  PRINCÍPIO  QUE  VEDA  O
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  DA
ADMINISTRAÇÃO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL
OBJETIVA DO ESTADO. CARACTERIZAÇÃO.
1. A indigitada violação do artigo 884 do CC não é
passível  de  ser  conhecida,  porquanto  envolve
interpretação  de  direito  local  (Lei  Complementar
Estadual  n.  10.098/94),  atraindo  a  incidência  da
Súmula 280/STF, segundo a qual por ofensa a direito
local não cabe recurso extraordinário, entendido aqui
em sentido amplo.
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2.  Este  Superior  Tribunal,  em  diversos  julgados,
consolidou  a  orientação  de  que  é  cabível  a
conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias
não gozadas, independentemente de requerimento
administrativo,  sob  pena  de  configuração  do
enriquecimento  ilícito  da  Administração.
Precedentes.
3.  Agravo regimental  não provido.  (STJ -  AgRg no
AREsp  434816/RS,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell
Marques,  Segunda  Turma,  Data  do  Julgamento
11/02/2014, Data da Publicação 18/02/2014) - negritei.

Nessa  senda,  diante  do  preenchimento  dos
requisitos para concessão da licença e da impossibilidade de usufruto desse benefício
pela servidora, é de se manter a decisão de primeiro grau que reconheceu o direito à
conversão da licença-prêmio em pecúnia.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É o VOTO.

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

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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