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APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO POR

LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - ACUMULAÇÃO ILÍCITA

DE CARGOS PÚBLICOS - EXONERAÇÃO - POSSIBILIDADE

DA INDENIZAÇÃO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO

ILÍCITO.1.      O servidor que não usufrui das licenças-prêmio

antes de sua exoneração, não utilizando o direito também para

aposentadoria, faz jus a sua indenização, sob pena de

enriquecimento ilícito do Distrito Federal.2.      A acumulação

ilícita de cargos públicos não afasta o direito do servidor à

indenização, tendo em vista que o serviço foi efetivamente

prestado.3.      Negou-se provimento ao apelo do Distrito

Federal.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 4ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, SÉRGIO ROCHA - Relator,

JAMES EDUARDO  OLIVEIRA - Revisor, FERNANDO HABIBE - 1º Vogal, sob a

presidência do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO,  em proferir a

seguinte decisão: NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

E À REMESSA OFICIAL, MAIORIA, de acordo com a ata do julgamento e notas

taquigráficas.

Brasilia(DF), 25 de Fevereiro de 2015.

Documento Assinado Eletronicamente

SÉRGIO ROCHA

Relator

Fls. _____

Apelação / Reexame Necessário 20130111843789APO

Código de Verificação :2015ACO464CFKUHR1IJAB6G74KB

GABINETE DO DESEMBARGADOR SÉRGIO ROCHA 2



  

 

 “(...) Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por

PAULO CESAR VIEIRA XAVIER em desfavor do DISTRITO

FEDERAL, requerendo a conversão e pagamento em pecúnia

da licença prêmio adquirida como Músico da Secretaria de

Cultura do DF e a não incidência do imposto de renda sobre

tais verbas.

 Aduz que acumulava os cargos de Músico da Orquestra

Sinfônica do Distrito Federal e o cargo de Analista Legislativo

do Senado Federal.

 Constatada a impossibilidade de acumulação, no bojo de

procedimento administrativo, optou pelo cargo de Analista

Legislativo, sendo então exonerado do cargo de músico.

 O Distrito Federal contestou defendendo que não há como

converter a licença prêmio em pecúnia porque foi adquirida por

meio de acumulação ilícita de cargos.

 As partes não produziram provas e se manifestaram em

alegações finais, reiterando os argumentos já expedidos. (...)”

 

  

 SENTENÇA (FLS.81/82-verso)

  

 O MM. Juiz sentenciante, Dr.Jansen Fialho de Almeida, julgou no

seguinte sentido:

 

  

 “ ( . . . )  Ante  o  exposto ,  fo r te  nas razões,  JULGO

PROCEDENTES os pedidos delineados na inicial, para

CONDENAR o Distrito Federal a converter em pecúnia as

R E L A T Ó R I O

 Adoto o relatório da r. sentença de fls. 81/82-verso, in verbis:
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licenças-prêmio adquiridas pelo autor no exercício do cargo de

Músico da Orquestra Sinfônica do Distrito Federal, devendo

ainda abster-se de reter IRPF em relação as verbas.

 Resolvido o mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC.

 Condeno o requerido em honorários advocatícios, que fixo em

R$ 500,00 (quinhentos reais).

 Custas ex lege.

 Remessa necessária ao Tribunal de Justiça na forma do art.

475, §1º, do Código de Processo Civil. (...)”

 

  

 RAZÕES DO APELO DO RÉU (FLS. 84/92)
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 Contrarrazões às fls. 97/101.

  

 É o relatório.

 O réu, Distrito Federal, apela, alegando que: 1) o autor ocupou, de

forma ilícita, pelo prazo de trinta e dois anos, dois cargos públicos, de músico da

Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional e de Analista Legislativo do Senado Federal;

2) a aquisição dos períodos de licença prêmio decorreu da acumulação ilícita de

cargos; 3) não há enriquecimento ilícito da Administração porque o Distrito Federal

não irá receber qualquer pagamento, somente não irá pagar um valor que não é

devido; 4) é necessário seguir orientação do STF no AI n. 680.939       1   , segundo o

qual a relação funcional entre Administração e seus agentes que contenha vício na

origem não pode produzir efeitos; 5) a conversão pleiteada ofende os princípios da

legalidade e moralidade.

1 "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

INDIRETA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE

DO CONTRATO DE TRABALHO. EFEITOS. SALDO DE SALÁRIO. 1. Após a Constituição do Brasil de 1988,

é nula a contratação para a investidura em cargo ou emprego público sem prévia aprovação em concurso

público. Tal contratação não gera efeitos trabalhistas, salvo o pagamento do saldo de salários dos dias

efetivamente trabalhados, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público. Precedentes. 2. A regra

constitucional que submete as empresas públicas e sociedades de economia mista ao regime jurídico próprio

das empresas privadas --- art. 173, §1º, II da CB/88 --- não elide a aplicação, a esses entes, do preceituado no

art. 37, II, da CB/88, que se refere à investidura em cargo ou emprego público. 3. Agravo regimental a que se

nega provimento." (AI 680939 AgR, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 27/11/2007,

DJe-018 DIVULG 31-01-2008 PUBLIC 01-02-2008 EMENT VOL-02305-29 PP-06444)
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DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA

 

Sem razão o réu/apelante.

A sentença, cujos argumentos acolho, está bem fundamentada e

rebate pontualmente as alegações do apelo:

V O T O S

O Senhor Desembargador SÉRGIO ROCHA - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo

do réu, Distrito Federal.

O réu, Distrito Federal, apela alegando que: 1) o autor ocupou, de

forma ilícita, pelo prazo de trinta e dois anos, dois cargos públicos, de músico da

Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional e de Analista Legislativo do Senado Federal;

2) a aquisição dos períodos de licença prêmio decorreu da acumulação ilícita de

cargos; 3) não há enriquecimento ilícito da Administração porque o Distrito Federal

não irá receber qualquer pagamento, somente não irá pagar um valor que não é

devido; 4) é necessário seguir orientação do STF no AI n. 680.9392, segundo o qual

a relação funcional entre Administração e seus agentes que contenha vício na

origem não pode produzir efeitos; 5) a conversão pleiteada ofende os princípios da

legalidade e moralidade.

2 "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

INDIRETA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE

DO CONTRATO DE TRABALHO. EFEITOS. SALDO DE SALÁRIO. 1. Após a Constituição do Brasil de 1988,

é nula a contratação para a investidura em cargo ou emprego público sem prévia aprovação em concurso

público. Tal contratação não gera efeitos trabalhistas, salvo o pagamento do saldo de salários dos dias

efetivamente trabalhados, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público. Precedentes. 2. A regra

constitucional que submete as empresas públicas e sociedades de economia mista ao regime jurídico próprio

das empresas privadas --- art. 173, §1º, II da CB/88 --- não elide a aplicação, a esses entes, do preceituado no

art. 37, II, da CB/88, que se refere à investidura em cargo ou emprego público. 3. Agravo regimental a que se

nega provimento." (AI 680939 AgR, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 27/11/2007,

DJe-018 DIVULG 31-01-2008 PUBLIC 01-02-2008 EMENT VOL-02305-29 PP-06444)
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"(...) Presentes os pressupostos processuais e condições da

ação, passo ao julgamento do mérito. 

Com razão o autor. 

A ilicitude da acumulação não dá ao Distrito Federal o direito de

se enriquecer ilicitamente com a perda das licenças prêmio já

adquiridas. É pelo mesmo motivo que a pessoa exonerada por

acumulação ilícita de cargos não tem que efetuar a devolução

da remuneração recebida como contraprestação por seu

trabalho.

É de se ressaltar que o autor acumulou os cargos por mais de

20 (vinte) anos, o que demonstra que o Distrito Federal possui

parcela de culpa, pois foi sua desídia que possibilitou ao autor

adquirir 5 (cinco) quinquênios de licença-prêmio.

Inclusive a tese inicial da PGDF era pela possibilidade de

conversão, porém, em última análise, o Procurador-Geral

entendeu de forma contrária aos pareceres anteriores. 

A jurisprudência deste eg. TJDFT é favorável ao requerente: 

 

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR - CUMULAÇÃO ILÍCITA DE

CARGOS PÚBLICOS - EXONERAÇÃO - PEDIDO DE

CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA -

P O S S I B I L I D A D E  -  P R I N C Í P I O  Q U E  V E D A  O

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1 - O

princípio que veda o enriquecimento i l íc i to da

Administração Pública ampara o pedido de conversão da

licença-prêmio em pecúnia não usufruída pelo servidor

antes de sua exoneração. 2 - A cumulação ilícita de cargos

públicos é fato irrelevante para a aquisição do direito à

conversão da licença-prêmio em pecúnia. 3 - Recurso não

provido. (Acórdão n.553606, 20080110206280APC, Relator:

JOÃO MARIOSI, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3ª Turma

Cível, Data de Julgamento: 01/12/2011, Publicado no DJE:

07/12/2011. Pág.: 156)

 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO.

MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DO

SERVIDOR.  L ICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA.
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CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO

ENRIQUECIMENTO IL ÍC ITO.  1 .  Se ,  na  data  da

aposentadoria do servidor, existiam períodos de licença-

prêmio não usufruídos, cabível sua conversão em pecúnia,

sob pena de se configurar enriquecimento ilícito da

Administração Pública. 2. Negou-se provimento ao apelo e ao

r e e x a m e  n e c e s s á r i o .  ( A c ó r d ã o  n . 5 1 0 4 0 4 ,

20100110671249APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor:

LÉCIO RESENDE, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento:

01/06/2011, Publicado no DJE: 08/06/2011. Pág.: 74)

O pedido constante da alínea "a" do autor também merece

prosperar, pois a jurisprudência do STJ é uníssona em afirmar

que não incide IRPF sobre licença-prêmio indenizada: 

 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE

VIOLAÇÃO AO 535  DO CPC.  L ICENÇA-PRÊMIO

CONVERTIDA EM PECÚNIA. NÃO INCIDÊNCIA DE

IMPOSTO DE RENDA. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA

C O R T E .  A R T .  1 6 7  D O  C T N .  A U S Ê N C I A  D E

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. [...]. 2.

Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os

valores pagos a título de conversão de licença-prêmio em

pecúnia tem caráter indenizatório, não estando sujeitos,

assim, à incidência de imposto de renda, por não

implicarem em acréscimo patrimonial. [...] 4. Agravo regimental

a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 160.113/DF, Rel.

Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em

21/05/2013, DJe 27/05/2013)

 

Dessa forma, a procedência in totum é medida que se impõe.

(...)"

 

Conforme observou o MM. Juiz sentenciante, o pagamento em

pecúnia das licenças prêmio não gozadas visa evitar o enriquecimento ilícito do

Distrito Federal, que recebeu os serviços prestados pelo autor/apelado, Paulo César

Vieira Xavier, no período em que o servidor deveria estar gozando do direito à
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licença, de forma que deve pagar pelos serviços prestados.

A acumulação ilícita de cargos não afasta o direito do autor/apelado

à percepção da indenização pelas licenças não gozadas até porque não há prova de

sua má-fé na acumulação dos cargos. Ademais, os serviços foram efetivamente

prestados, não havendo qualquer prova em sentido contrário.

Não vislumbro ofensa aos princípios da moralidade e legalidade

porque, apesar da vedação a acumulação de cargos, o autor/apelado efetivamente

os acumulou e prestou os serviços em razão dos cargos ocupados, não podendo a

Administração Pública, também omissa quanto à acumulação ilegal, se beneficiar

em razão dela.

Assim, mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao apelo do réu, Distrito Federal

e à remessa de ofício.

É como voto.

 

 

O Autor acumulou os cargos de Músico da Orquestra Sinfônica do

Distrito Federal e de Analista Legislativo do Senado Federal, adquirindo, nesse

período, cinco meses de licença-prêmio. Em razão da ilicitude da acumulação, optou

pelo segundo cargo em 22.02.2013 (fl. 23).

Apesar de exonerado do cargo de Músico da Secretaria de Cultura

do Distrito Federal, o Autor postula a conversão dos períodos de licença-prêmio em

pecúnia, nos moldes do artigo 142 da Lei Complementar Distrital 840/2011, que tem

a seguinte redação:

 

Art. 142. Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são

convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado.

Parágrafo único. Em caso de falecimento do servidor, a conversão em

pecúnia de que trata este artigo é paga aos beneficiários da pensão ou, não

os havendo, aos sucessores judicialmente habilitados.

O Senhor Desembargador JAMES EDUARDO  OLIVEIRA - Revisor

Presentes os pressupostos objet ivos e subjet ivos de

admiss ib i l idade,  conheço do recurso.
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Note-se que esse preceito legal assegura a conversão em pecúnia

dos períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados "quando o servidor for

aposentado", não podendo ser estendido à hipótese de exoneração por acumulação

ilícita de cargos públicos.

A acumulação ilícita de cargos só não suprime o direito à

remuneração do servidor público porque isso traduziria enriquecimento ilícito da

Administração Pública e aviltaria a dignidade do trabalho humano.

Com exceção do direito ao recebimento da remuneração pelo

trabalho exercido, a acumulação ilícita de cargos públicos não projeta nenhum outro

efeito jurídico em proveito do servidor que desrespeita a ordem jurídica. Por via de

conseqüência, o tempo de serviço pode ser utilizado para qualquer finalidade.

É o que se verifica, mutatis mutandis, em relação ao ingresso no

serviço público sem concurso público, hipótese igualmente caracterizadora de

nulidade, à luz do que dispõe o artigo 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como ilustra

o seguinte julgado:

 

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS

JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS:

PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE

596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS

VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1.  Conforme

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração

Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da

prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e

impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se

refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer

efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,

ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço - FGTS. (RE 705.140/RS, Pleno, rel. Min. Teori Zavascki, DJe

04.11.2014).
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No mesmo sentido, estabelece a Súmula 363 do Tribunal Superior

do Trabalho:

 

CONTRATO NULO. EFEITOS. A contratação de servidor público, após a

CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no

respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da

contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas,

respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos

depósitos do FGTS.

 

É de se consignar que, mesmo nas hipóteses de acumulação regular

de cargos públicos, é vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado

concomitantemente em mais de um cargo ou função pública para efeito de

aposentadoria ou disponibilidade, na linha do que estatui o artigo 103 da Lei

8.112/90.

Conclui-se, pois, que a acumulação ilícita subtrai por completo a

juridicidade do exercício do cargo público e com isso exclui a possibilidade de

aquisição do direito à licença-prêmio.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso do Distrito

Federal para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

 

 

Senhor Presidente, peço vênia para acompanhar o eminente

Relator, sem comprometer-me definitivamente com a tese sustentada por S. Ex.ª.

O Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE - Vogal
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 D E C I S Ã O

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E

À REMESSA OFICIAL, MAIORIA
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