
      
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000327-17.2010.815.0481 — Comarca de Pilões
Relator : Ricardo Vital de Almeida – juiz convocado para substituir o Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Município de Cuitegi
Advogado : José Alberto E. Da Silva
Apelado : Cícero Fernandes da Silva Filho
Advogado : Claudio Galdino da Cunha 

ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  —  VERBAS 
REMUNERATÓRIAS  ATRASADAS  —  TERÇO  DE 
FÉRIAS,  SALÁRIO-FAMÍLIA  E  CONVERSÃO  DE 
LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA — PROCEDÊNCIA — 
—  IRRESIGNAÇÃO  —  INEXISTÊNCIA  DE  FATO 
IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO 
DIREITO  DO  AUTOR  —  AUSÊNCIA  DE 
DEMONSTRAÇÃO  DA  PREVISÃO  LEGAL  DA 
POSSIBILIDADE  DA  CONVERSÃO  DA  LICENÇA 
PRÊMIO EM PECÚNIA — PROVIMENTO PARCIAL DA 
APELAÇÃO.

—  SERVIDOR  PÚBLICO.  LICENÇA-PRÊMIO.  CONVERSÃO.  
ATIVIDADE. ILEGALIDADE. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. 1.  
É ilegal  a  conversão  de  licença-prêmio  em  pecúnia  de  servidor  
público estadual em atividade por falta de amparo legal. Resolução 
da Assembléia Legislativa não é instrumento hábil para instituição  
desse direito por se tratar de matéria submetida à reserva legal. Na  
falta de previsão legal, o direito à conversão em pecúnia de licença-
prêmio  não  gozada  somente  nasce  a  partir  da  aposentadoria.  
Jurisprudência  do  STJ.  2.  Uma vez  reconhecida  a  ilegalidade  da  
conversão em pecúnia da licença-prêmio, a natureza da verba perde  
o  caráter  indenizatório.  Tratando-se  de  remuneração,  ainda  que 
indevida, incide o imposto de renda na fonte. 3. Em se tratando de  
causa em que não há condenação, os honorários advocatícios são 
fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz. Hipótese em 
que os honorários devem ser reduzidos. Recurso provido em parte.  
(Apelação Cível Nº 70039487244, Vigésima Segunda Câmara Cível,  
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza,  
Julgado em 25/11/2010)

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados.
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ACORDA  a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  à unanimidade,  dar provimento parcial à 
apelação.

 
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível originada da sentença de fls. 48/53, 
que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, manejada por 
Cicero Fernandes da Silva Filho contra o Município de Cuitegi, julgou procedente o 
pedido para condenar a edilidade ao pagamento do terço de férias referente aos períodos 
de 2005,2006,2007, 2008 e 2009; o salário-família de junho de 2005 a abril de 2006; o 
pagamento da licença prêmio não gozada; além da  indenização substitutiva do PASEP.

Irresignado, o Município recorreu da decisão para modificar a 
sentença no que se refere ao pagamento do terço de férias, da conversão da licença 
prêmio  em  pecúnia  e  do  pagamento  de  salário-família,  alegando  que  não  houve 
comprovação do débito (fls.57/59).

A  Procuradoria  de  Justiça  não  ofereceu  parecer  opinativo, 
alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls. 69/70).

É o relatório. 

VOTO

Afirma  o  promovente  que  em  1997  submeteu-se  a  concurso 
público do Município de Cuitegi, tendo sido aprovado e nomeado. Em julho de 2003 foi 
exonerado sem o devido processo legal e, através de decisão judicial, reintegrado em 
junho de 2005. Ocorre que, conforme narra o promovente, não recebeu o terço de férias 
dos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007; a diferença do salário-família  de junho de 2005 a 
abril de 2006; o pagamento de licença-prêmio correspondente a dez anos de serviço 
1998/2008; indenização do PIS/PASEP dos anos de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.

O  município  pleiteou  a  reforma  da  sentença  no  tocante  ao 
pagamento do terço de férias, do salário-família e da conversão da licença prêmio em 
pecúnia. 

                           
Pois bem.

No  que  concerne  à  licença  prêmio,  o  promovente  não 
comprovou que há lei municipal prevendo a licença, bem como a sua conversão em 
pecúnia. Inclusive, o Município de Cuitegi afirma que não possui legislação específica 
do servidor, utilizando o Estatuto do Servidor do Estado da Paraíba como referência, o 
qual não menciona em seu texto o pagamento de licença prêmio.  

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALVORADA. 
VIGIA.  HORAS  EXTRAS.  EQUIPARAÇÃO  VENCIMENTAL. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALE-REFEIÇÃO. CONVERSÃO 
DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA.  VALE-TRANSPORTE. ABONO 
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DO FUNDEF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. - A Administração Pública 
rege-se  especialmente  pelo  princípio  da  legalidade,  descabendo 
reconhecer  ou  estender  aos  servidores  públicos  direitos  não 
contemplados  na  legislação  local. Na  casuística,  os  pedidos  vertidos  na 
inicial  não  encontram respaldo na  legislação  municipal.  -  Equiparação  de 
vencimentos  com  o  cargo  de  vigilante:  a  diferenciação  de  atribuições 
possibilita  a  distinção  remuneratória  entre  cargos  diversos.  Aplicação  da 
Súmula n.º 339 do STF. - A contribuição previdenciária, nos termos da Lei 
Municipal n.º 1.189/01, é calculada sobre o total da remuneração do servidor, 
não havendo previsão de exclusão do valor relativo às horas extras. - Inviável 
a incorporação da quantia que o servidor recebe pelas horas extras laboradas, 
ainda  que  com  habitualidade,  diante  da  ausência  de  previsão  legal  e  da 
natureza precária  e temporária da remuneração. -  Ausente previsão legal, 
inviável a conversão de licença-prêmio em pecúnia. - Não havendo provas 
da data da implementação do pagamento do vale-refeição, não há como se 
aferir se existem valores devidos. - Vale-transporte: o autor não cumpriu os 
requisitos legais para a percepção do vale-transporte. - O abono do FUNDEF 
se destina às  atividades  relacionadas diretamente  ao ensino e  à  educação, 
dentre  as  quais  não  está  a  de  vigia.  NEGARAM  PROVIMENTO  À 
APELAÇÃO.  (Apelação  Cível  Nº  70027079888,  Terceira  Câmara  Cível, 
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Matilde  Chabar  Maia,  Julgado  em 
18/06/2009)

SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO. ATIVIDADE. 
ILEGALIDADE.  IMPOSTO  DE  RENDA  NA  FONTE.  1.  É  ilegal  a 
conversão de licença-prêmio em pecúnia de servidor público estadual em 
atividade por falta de amparo legal.  Resolução da Assembléia Legislativa 
não é instrumento hábil para instituição desse direito por se tratar de matéria 
submetida à reserva legal. Na falta de previsão legal, o direito à conversão em 
pecúnia  de  licença-prêmio  não  gozada  somente  nasce  a  partir  da 
aposentadoria. Jurisprudência do STJ. 2. Uma vez reconhecida a ilegalidade 
da conversão  em pecúnia  da licença-prêmio,  a  natureza da  verba  perde  o 
caráter indenizatório. Tratando-se de remuneração, ainda que indevida, incide 
o imposto de renda na fonte.  3.  Em se tratando de causa em que não há 
condenação,  os  honorários  advocatícios  são  fixados  de  acordo  com  a 
apreciação  equitativa  do  juiz.  Hipótese  em  que  os  honorários  devem ser 
reduzidos.  Recurso  provido  em  parte.  (Apelação  Cível  Nº  70039487244, 
Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria 
Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 25/11/2010)

APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  LICENÇA-
PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA QUANDO DA EXONERAÇÃO. 
FALTA  DE  PREVISÃO  LEGAL.  IMPOSSIBILIDADE.  A  ausência  de 
previsão  na  Lei  Municipal  nº  534/2002  (Regime  Jurídico  Único  dos 
Servidores  Públicos  do  Município  de  Nova  Pádua)  não  permite  a 
conversão  em  pecúnia  da  licença-prêmio,  quando  da  exoneração  do 
servidor.  DERAM  PROVIMENTO  AO  APELO.  UNÂNIME.  (Apelação 
Cível  Nº  70036308864, Quarta  Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça do RS, 
Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 04/05/2011)

Portanto, indevida a condenação do Município na conversão em 
pecúnia da licença prêmio. 

No que se refere ao terço de férias dos anos de 2005, 2006 e 
2007, 2008 e 2009 o Município não comprovou que efetuou o pagamento dessas verbas, 
portanto, é entendimento assente nesta Corte de que é ônus da edilidade comprovar que 
efetuou o pagamento do terço de férias. Neste sentido:
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56051889 -  AÇÃO DE COBRANÇA. Servidora  pública  municipal. 
Primeira  apelação  cível.  Maria  Rodrigues  da  Silva.  Conversão 
da licença prêmio em  pecúnia.  Impossibilidade.  Período  aquisitivo 
incompleto.  Honorários  advocatícios.  Sucumbência  recíproca.  Parte 
mínima.  Fixação  em  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  da 
condenação.  Reforma  parcial  da  sentença.  Provimento  parcial  do 
primeiro apelo. Segunda apelação cível. Terço de férias. Adicional por 
tempo de serviço. Devidos. É ônus do município apelante demonstrar 
que cumpriu com o pagamento dos direitos inerentes aos servidores. 
Caso contrário, é devido as verbas pleiteadas pela apelada, para que 
não haja enriquecimento sem causa da edilidade. Desprovimento do 
segundo apelo. (TJPB; AC 018.2010.001669-2/001; Primeira Câmara 
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Marcos Cavalcanti  de Albuquerque;  
DJPB 03/09/2013; Pág. 14) 

Dessa  forma,  em  razão  do  que  se  encontra  disciplinado  no 
art.333, inc. III do CPC, o Município deve fazer prova da existência de fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do demandante – como, por exemplo, o pagamento 
– mas não o fazendo,  impõe-se,  por  conseguinte,  sua condenação ao pagamento da 
verba pretendida.

Em relação ao salário-família, a irresignação do recorrente não 
deve prosperar, pois há, nos contracheques do servidor (fls.14/17), a comprovação de 
que o mesmo sempre percebeu a verba, portanto, deve ser efetuado o pagamento de 
junho de 2005 a abril de 2006 cujos comprovantes não estão nos autos e o Município 
não comprovou que efetuou esse pagamento. 

Mantenho  os  honorários  advocatícios  a  cargo  da  Fazenda 
Pública, por entender que o promovente decaiu de parte mínima do pedido.

Por  tais  razões,  dou provimento  parcial  à  apelação,  apenas 
para modificar a sentença no que se refere à concessão de licença prêmio, mantendo os 
demais termos da decisão de primeiro grau.

        
É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Exma.  Des.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (relator), 
juiz convocado para substituir  o Exmo. Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides,  o 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, e a Exma. Desa.Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino 
Gomes, Procuradora de Justiça.

João Pessoa, 28 de agosto de 2014.

 Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado/RELATOR
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