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REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER.   SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL.  FEITO  JULGADO  PROCEDENTE.
LICENÇA-PRÊMIO.  PREVISÃO  LEGAL  POR
DECÊNIO  DE  SERVIÇO  PRESTADO  AO
MUNICÍPIO.  CONVERSÃO  EM  PECÚNIA.
SERVIDORA  APOSENTADA.  POSSIBILIDADE.
RUPTURA  DE  VÍNCULO.  VEDAÇÃO  DE
LOCUPLETAMENTO  INDEVIDO  DA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA..  MANUTENÇÃO
DO  DECISUM.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,
CAPUT,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA
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SÚMULA  Nº  253,  DA  CORTE  SUPERIOR  DE
JUSTIÇA.  SEGUIMENTO  NEGADO  À  REMESSA
OFICIAL.

-  Havendo  previsão  legal  de  licença-prêmio  por
decênio de serviço prestado ao Município de Cuitegí
e,  posteriormente,  ocorrendo  ruptura  do  vínculo
laboral, através de aposentadoria, a aludida licença
deve ser convertida em pecúnia, a fim de se evitar o
locupletamento indevido da Administração Pública.
 
-  O  art.  557,  caput, do  Código  de  Processo  Civil,
permite  ao  relator,  de  forma  isolada,  negar
seguimento a recurso, conferindo à parte prestação
jurisdicional equivalente a que seria concedida, caso
a demanda fosse julgada pelo órgão colegiado.

-  De  acordo  com  a  Súmula  nº  253,  do  Superior
Tribunal  de Justiça,  o art.  557,  do mesmo Diploma
Processual, autoriza o relator a decidir o recurso por
meio  de  decisão  monocrática,  alcança  o  reexame
necessário.

Vistos.

Maria  de  Lourdes  Oliveira  Pereira ajuizou  a
presente  Ação  de  Cobrança  c/c  Obrigação  de  Fazer, em  face  do  Instituto  de
Previdência Municipal de Cuitegí e do Município de Cuitegí,  alegando ter sido
servidora pública da mencionada Edilidade,  admitida,  em agosto de 1982, para o
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cargo de Auxiliar de Serviços, tendo se aposentado em maio de 2011, conforme se
depreende  dos  documentos  de  fls.  13/16.  Todavia,  não  obstante  ter  laborado
regularmente durante todo esse período, deixou de perceber algumas verbas salariais
que entende devidas, tais como terço de férias constitucional, conversão em pecúnia
de licença-prêmio e adicional de insalubridade.

Devidamente citados,  os promovidos apresentaram
contestação, fls. 84/90, na qual refutou os termos da exordial,  postulando, por fim,
pela total improcedência dos pedidos.

O Magistrado a  quo julgou procedente a  pretensão
exordial, nos seguintes termos, fls. 118/121:

Por todo o exposto, julgo procedente,  em parte,  a
pretensão requerida na inicial  e,  em consequência,
condeno o promovido – Município de Cuitegi/PB –
a  pagar  à  autora a  quantia  correspondente  a  12
(doze) meses da remuneração desta, devido a duas
licenças-prêmio de 6 (seis) meses, com base no valor
da remuneração vigente na data da aposentadoria da
promovente.
No mais,  mencionados valores ficam acrescidos de
compensação da mora e correção monetária na forma
do  art.  1º-F  da  Lei  nº  9.494/97,  com  a  redação
determinada  pela  Lei  nº  11.960/09,  a  partir  da
vigência  de  referida  modificação  legislativa.
Entretanto,  no  período  anterior  à  Lei  nº  11.960/09,
aplica-se apenas a correção monetária pelo INPC, a
contar do vencimento de cada parcela devida, uma
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vez  que  a  citação  –  que  era  o  termo  inicial  para
incidência dos juros de mora antes da modificação
do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 pela Lei nº 11.960/09 –
somente ocorreu após a vigência de referida norma.
No caso  em apreço,  houve  sucumbência  recíproca.
Portanto, os honorários advocatícios – arbitrados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
– ficam compensados na forma do art. 21,  caput, do
CPC c/c a Súmula nº 306/STJ. De outro lado, também
ficam divididas as custas, mas com a isenção prevista
no art. 12 da Lei nº 1.060/50, no que tange à autora
(beneficiária da gratuidade processual),  e  a  isenção
disciplinada no art.  29 da Lei  Estadual  nº 5.672/92,
em  relação  à  parte  demandada  (Faz.  Pública
Municipal).
Por  fim,  em  face  da  Súmula  nº  490/STJ,  fica  a
presente sentença submetida ao reexame necessário.

Não  houve  interposição  de  recurso  voluntário,
conforme atesta certidão de fl. 123, remetendo-se os autos à apreciação do Tribunal
de Justiça.

A  Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 130/132, não manifestou-se sobre o
mérito.

É o RELATÓRIO.

DECIDO
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O cerne da questão reside em saber se a autora tem
direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas.

A Lei Orgânica do Município de Cuitegí, em seu art.
70,  §  1º,  “b”,   regulamenta  a  concessão  da  licença-prêmio  aos  servidores  da
administração pública nas seguintes condições: 

Art.  70  –  O  Município  instituirá  regime  jurídico
único  e  plano  de  carreira  para  os  servidores  da
administração  pública  direta,  das  autarquias  e  das
fundações públicas.
Parágrafo  1º  –  A lei  assegurará,  aos  servidores  da
administração direta, isonomia de vencimentos para
cargos  de  atribuições  iguais  ou  semelhadas  do
mesmo  Poder  ou  entre  Servidores  dos  Poderes
Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de
caráter individual e as relativas à natureza ou local
de trabalho, como também:
(…)
b)  licença-prêmio  por  decênio  dos  serviços
prestados, com remuneração integral fazendo jus aos
reajustes ocorridos durante seu afastamento; - grifei.

Do  cotejo  dos  autos,  verifica-se,  de  plano,  pela
documentação encartada, que a promovente foi servidora pública municipal, tendo
laborado para edilidade pelo período de 28 (vinte e oito anos), aposentando-se em
maio de 2011, sem ter usufruído das licenças-prêmios devidas.
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Sendo  assim,  demonstrada  a  ruptura  do  vínculo
laboral, em razão da aposentadoria da autora, entendo pela manutenção do decisum,
pois consoante posicionamento firmado no Superior Tribunal de Justiça, é devido 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 à 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
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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.

De  mais  a  mais,  veda-se  com  a  conversão  em
pecúnia,  o  enriquecimento  ilícito  por  parte  da  Edilidade.  Com  efeito,  a  ordem
jurídico-constitucional rechaça a vantagem indevida da Administração Pública, em
detrimento do seu servidor, que deve ser recompensado pelo trabalho já realizado,
sob  pena  de  se  admitir  o  enriquecimento  ilícito  do  ente  público,  como  acima
ventilado.

Sendo assim, entendo pela manutenção da decisão
de primeiro grau, pois proferida em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.

De  igual  forma,  os  honorários  advocatícios  foram
corretamente arbitrados em face da existência de sucumbência recíproca, consoante o
que determina o art. 21,  caput, do Código de Processo Civil, e a Súmula nº 306, do
Superior Tribunal de Justiça, haja vista cada litigante ter sido, em parte, vencedor e
vencido na demanda. Ademais, a fixação dos juros de mora e da correção monetária
foi aplicada adequadamente, conforme a legislação correlata ao tema, isto é, o art. 1º-
F, da Lei nº 9.494/97 e a Lei nº 11.960/09.

À  luz  dessas  considerações,  vê-se  que  a  sentença
bem aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la.
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Por  fim,  o  art.  557,  do  Código  de  Processo  Civil,
permite  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso  através  de  decisão  monocrática,
quando este estiver em confronto com Súmula ou com Jurisprudência dominante do
respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Tal medida, conforme menciona o teor da Súmula nº
253, do Superior Tribunal de Justiça, também deve abranger ao Reexame Necessário,
o qual preleciona:

O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário.

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  À
REMESSA OFICIAL.

P. I.

João Pessoa, 19 de setembro de 2014.

 Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                  Desembargador
                                  Relator
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