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MANDADO  DE  SEGURANÇA. POLICIAL
MILITAR.  PRETENSÃO DA EXORDIAL.  IMPEDIR
A TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO PARA A RESERVA
REMUNERADA. FÉRIAS E LICENÇAS ESPECIAIS
A SEREM  GOZADAS  ANTES  DA INATIVIDADE.
AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.  POSSIBILIDADE
DE  RESSARCIMENTO  POR  MEIO  DE  AÇÃO
PRÓPRIA.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.  NÃO
COMPROVAÇÃO.  DENEGAÇÃO  DA
SEGURANÇA.

-  O  mandado  de  segurança  é  remédio  processual
destinado  a  coibir  atos  abusivos  ou  ilegais  de
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autoridades  públicas,  protegendo  o  direito
individual  do  cidadão  diante  do  poder  por  elas
exercido.

- Não existe qualquer prejuízo para o impetrante em
virtude  da  ausência  do  gozo  das  férias  ou  das
licenças  especiais  antes  de ser  transferido  ex  officio
para  a  reserva  remunerada,  pois  já  se  encontra
firmado  na  jurisprudência  o  entendimento  no
sentido de que a Administração Pública tem o dever
de  indenizar  o  servidor  “aposentado”  por  férias  e
licenças especiais não usufruídas.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA, a  Segunda  Seção  Especializada

Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  denegar  a
segurança.

Trata-se  de MANDADO  DE  SEGURANÇA, fls.
02/15, impetrado por Francisco de Assis Castro, em face de suposta ilegalidade, por
parte do Comandante da Polícia Militar do Estado da Paraíba, asseverando que, até
novembro de 2013, exerceu a função de Subcomandante Geral da Polícia Militar do
Estado  da  Paraíba,  e,  após  ter  sido  destituído  do  referido  cargo,  encontra-se  na
iminência de ser encaminhado para a reserva remunerada (aposentadoria) sem antes
gozar as garantias constitucionais de férias e licenças especiais que lhe são de direito,
nos  termos  da  Lei  nº  3.909/77.  Para  tanto,  requer,  através  do  presente  writ, o

Mandado de Segurança nº 2003357-72.2014.815.0000                                                                                                             2



deferimento da liminar para ser garantido o gozo de suas férias e licenças especiais
antes  da  inatividade ou,  ao  menos,  que o  impetrado  se  abstenha  de  transferir  o
impetrante para a reserva remunerada até que fossem usufruídas todas as férias e
licenças, pugnando, por fim, pela concessão da ordem mandamental. 

Indeferimento  da  liminar,  dado  ao  seu  caráter  de
satisfatividade, fls. 56/60.

Pedido de reconsideração indeferido, fls. 65/68.

Em sede de informações, fls. 71/73, a autoridade dita
coatora  requer  a  denegação  da  ordem  mandamental,  sob  a  afirmação  de  que  o
impetrante se encontra agregado desde o dia 08 de fevereiro de 2012, por ter atingido
a compulsória prevista no art.  90,  II,  'a',  da Lei Estadual nº 3.909/1977, tendo sua
passagem do insurgente para a inatividade temporariamente suspensa, em razão do
exercício do cargo de Subcomandante Geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba.
Assevera, por fim, que o impetrante foi exonerado do cargo supracitado, no dia 11 e
dezembro de 2013, por Ato Governamental nº 8.507, com publicação consignada no
Boletim Geral Institucional nº 236, de 12 de dezembro de 2013,  propiciando, assim, o
reinício da tramitação administrativa de sua transferência para a reserva remunerada
e requerendo, com esses argumentos, a denegação da segurança. 

Na  condição  de  interessado,  o  Estado  da  Paraíba
ofertou  manifestação,  fl.  89,  apenas  reiterando  as  informações  já  prestadas  pela
autoridade coatora.

A Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra do
Dr. Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, fls. 80/87, opinou pela denegação
da ordem.
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É o RELATÓRIO.

VOTO

Do cotejo dos autos, infere-se que Francisco de Assis
Castro impetrou o presente Mandado de Segurança contra omissão do Comandante
da Polícia Militar do Estado da Paraíba,  que o estaria impedindo de gozar férias
vencidas e licenças especiais antes de ser transferido para a inatividade. 

De logo,  cumpre registrar o teor do inciso LXIX, do
art. 5º, da Constituição da República de 1988, o qual estabelece:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXIX  -  Conceder-se-á  mandado de  segurança  para
proteger direito líquido e certo,  não amparado por
“habeas  corpus”  ou  “habeas  data”,  quando  o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público;

Como cediço,  o  mandado de  segurança  é  remédio
processual  destinado  a  coibir  atos  abusivos  ou  ilegais  de  autoridades  públicas,
protegendo o direito individual do cidadão diante do poder por elas exercido. E, por
ser remédio tão relevante e eficaz contra os atos ilegais e abusivos, deve ter seus
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requisitos respeitados e interpretados de forma restritiva, sob pena de se tornar um
instrumento arbitrário e inconsequente de controle dos atos administrativos.

Ressalte-se,  a  impetração  do  mandamus somente  é
possível, nos termos do texto constitucional, para proteger direito líquido e certo e,
ausente um desses requisitos, não caberá a concessão da segurança.

Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles disserta:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto
na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a
ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por
Mandado  de  Segurança,  há  de  vir  expresso  em
norma  legal  e  trazer  em  si  todos  os  requisitos  e
condições  de  sua  aplicação  ao  impetrante:  se  sua
existência for duvidosa; se sua extensão não estiver
delimitada; se seu exercício depender de situações e
fatos  ainda  indeterminados,  não  rende  ensejo  à
segurança,  embora  possa  ser  defendido  por  outros
meios judiciais. As provas tendentes a demonstrar a
liquidez e certeza do direito podem ser de todas as
modalidades  admitidas  em  lei,  desde  que
acompanhem a inicial, salvo no caso de documento
em poder do impetrado (art. 6º, parágrafo único) ou
superveniente  às  informações.  (In.  Mandado  de
Segurança, 26ª edição, Editora Malheiros, p. 36-37).

Direito líquido e certo é, portanto, aquele resultante
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de fato concreto e incontroverso, capaz de ser comprovado de plano, não podendo
reclamar produção de provas ou interpretação de leis, pois com a petição inicial deve
o  impetrante  trazer  a  prova  indiscutível,  completa  e  transparente  de  seu  direito
eminentemente  líquido  e  certo,  não  se  admitindo  presunções  ou sustentação  em
interpretação de lei da forma que lhe seja mais favorável.

Adentrando no exame dos fundamentos expendidos
na inaugural, denota-se que o escopo do mandamus gravita acerca da ilegalidade ou
não  na  transferência  ex  officio  do  impetrante,  Francisco  de  Assis  Castro,  para  a
reserva remunerada, sem que antes lhe seja conferido o gozo de férias vencidas e
licenças especiais.

Pois bem.

Sem mais delongas, infere-se que a Lei nº 3.909/77, a
qual dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Paraíba, estabelece,
em seu art. 90, as hipóteses de transferência, de ofício, do policial para a inatividade:

Art. 90 -  A transferência "ex-officio" para a reserva
remunerada  verifica-se  sempre  que  o  policial
militar incidir nos seguintes casos: 
I - Atingir as seguintes idades limites: 
[…].
II. Ter ultrapassado ou vir a ultrapassar: 
 a) o oficial superior, 08 (oito) anos de permanência
no  último  posto,  quando  este  for  o  último  da
hierarquia  de  seu  Quadro  ou  30  (trinta)  anos  de
serviço - destaquei.
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Diante  do  contexto  fático-probatório  inserto  aos
autos, vê-se que o impetrante já completou 30 (trinta) anos de serviço, não havendo,
assim,  como  afastar  a  incidência  da  norma  disposta  no  art.  90,  II,  'a',  da  Lei  nº
3.909/77,  a  qual  impõe a transferência  ex officio do policial  militar para a reserva,
como requer Francisco de Assis Castro.

Dessa  forma,  não  assiste  razão  ao  impetrante,
quando pleiteia a impossibilidade de transferência para a reserva antes do gozo de
suas  férias  e  licenças  especiais,  haja  vista  tais  pedidos  não  se  coadunam com  a
legislação específica acima citada.

Ademais, como bem ressaltou o Ministério Público,
por  meio  de  parecer  constante  à  fl.  85,  “não  existe  qualquer  prejuízo  para  o
impetrante em virtude da ausência do gozo das férias ou das licenças especiais
antes de ser transferido  ex officio  para a reserva remunerada, pois já se encontra
firmado na  jurisprudência  o  entendimento no sentido de  que a  Administração
Pública tem o dever de indenizar o servidor “aposentado” por férias e licenças
especiais não usufruídas” - negritei.

Nesse  sentido,  os  nossos  tribunais  pátrios  já  se
manifestaram no sentido de reconhecer o direito à indenização por férias e licenças
especiais ao policial militar que não as tenha usufruído antes de ser transferido, de
ofício, para a reserva:

DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL
CIVIL.  APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA.
POLICIAL  MILITAR  DA  RESERVA
REMUNERADA.  INDENIZAÇÃO  DE  FÉRIAS  E
LICENÇAS-PRÊMIO  NÃO  GOZADAS.
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DIFERENÇA DA GAP II PARA GAP III. SENTENÇA
RECONHECENDO  A  PRESCRIÇÃO.  1.  (...);  2.  É
pacífico na jurisprudência do STJ que o termo a quo
da  prescrição  do  direito  de  pleitear  indenização
relativa às férias e licenças-prêmio não gozadas tem
início  no  ato  que  transfere  o  servidor  para  a
inatividade.  Assim,  tendo  o  recorrente  sido
transferido  para  a  reserva  remunerada  em
01.11.2005,  observa-se  que  a  ação  proposta  em
04.08.2010  encontra-se  dentro  quinquênio
prescricional,  relativo  aos  pedidos  de  indenização
das férias e licenças-prêmio não gozadas; 3. (...); 4. É
devido o pagamento da correspondente indenização
em  relação  às  férias  não  gozadas,  diante  das
informações  contidas  nos  autos,  que  certificam  a
ausência  de  fruição  das  férias  em  virtude  da
necessidade do serviço público e de não terem sido
computadas  em  dobro  como  tempo  de  serviço.
Precedentes; 5. (...); 6. Em que pese não haja previsão
legal  para  a  indenização  das  licenças-prêmio,  tal
direito  deve  ser  assegurado  para  se  evitar  o
locupletamento  ilícito  da  Administração  Pública,
tendo  as  Cortes  Superiores  pacificado  o  tema,
garantindo a indenização a servidores públicos pelas
licenças-prêmio  não  gozadas  ainda  que  não  haja
previsão legal; 7. O acolhimento de tal pretensão não
configura  qualquer  violação  ao  princípio  da
legalidade, uma vez que a indenização das licenças-
prêmio não gozadas decorre da impossibilidade de
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enriquecimento  ilícito  do  Estado,  vedado  pelo  art.
884, do CC, bem como da responsabilidade objetiva
do  Estado,  prevista  no  art.  37,  §  6º,  da  CF;  8.  O
apelante adquiriu o direito a seis licenças-prêmio,
que não foram gozadas tampouco computadas em
dobro como tempo de serviço para a inatividade,
fazendo  jus  à  indenização  dos  06  períodos  de
licenças-prêmio  que  adquiriu.  RECURSO
CONHECIDO  E  PROVIDO  EM  PARTE.  (TJ-BA -
APL:  00664462120108050001  BA  0066446-
21.2010.8.05.0001,  Data  de  Julgamento:  21/10/2013,
Primeira  Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:
24/10/2013) - destaquei.

E, 

SERVIDOR  PÚBLICO  APOSENTADO.
CONVERSÃO  EM  PECÚNIA  DE  FÉRIAS  NÃO
GOZADAS  NA  ATIVIDADE.  POSSIBILIDADE.
CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS  DE  MORA.
ADEQUAÇÃO  À  LEGISLAÇÃO  FEDERAL  DE
REGÊNCIA.  REEXAME  NECESSÁRIO  PROVIDO
EM PARTE. 1.  Em linha de princípio, as férias não
gozadas  nem  computadas  para  fins  de
aposentadoria devem ser indenizadas. (Precedentes
do STF). 2. Cumpre verificar, porém, como se deve
contar o prazo prescricional de ação direcionada ao
recebimento de indenização por férias não gozadas.
3.  No  caso,  o  direito  às  férias  encontrava-se
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disciplinado  no  Estatuto  dos  Policiais  Militares
aplicável à espécie (Lei Estadual nº 6.782, de 16 de
outubro de 1974), nos parágrafos 1º; 2º; 3º; e 4º do
art.  61.  4.  Nesse  contexto  normativo  -  em  que  a
Administração tinha o dever de conceder férias aos
militares (assim como aos servidores civis) -, o não-
gozo  das  mesmas  implica  em  presunção  de
necessidade  de  serviço  (a  Administração  tem  o
dever de agir, cabendo ao servidor gozar as férias
conforme  a  escala  elaborada).  5.  Via  de
conseqüência, e à luz do princípio da actio nata, a
pretensão  indenizatória  do  servidor  só  surge
quando  materialmente  inviável  o  gozo  in  natura
das férias, a exemplo do que ocorre com a passagem
para  a  inatividade.  6.  O  autor/apelado  foi
transferido para a reserva remunerada em outubro
de  1995  e  a  presente  ação  ajuizada  em  junho  de
1999, pelo que não se verifica a prescrição argüida
pelo Estado. 7. É de ser reconhecido, pois, o direito
à  indenização  pretendida  pelo  apelado,  seja  em
relação  às  férias  não  gozadas,  seja  em  relação  à
licença  especial  igualmente  não  gozada,  tudo  em
harmonia  com  o  entendimento  jurisprudencial
fixado pelo STF. 8. Assentou-se que o STJ averbou o
entendimento  de  que  o  caráter  indenizatório  da
verba  em  questão  que  afasta  a  ocorrência  do  fato
gerador do imposto de renda.  9.  Em vista disso,  é
desnecessário  perquirir  se  o  não gozo decorreu ou
não da necessidade do serviço (precedentes do STJ).
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10. Por conseguinte, a indenização relativa à licença
especial não gozada não é de sofrer a incidência de
imposto de renda.  11.  […]. 13.  Reexame necessário
provido  em  parte,  à  unanimidade.  (TJ-PE  -  APL:
9900002337 PE 93356-6,  Relator:  Francisco  José dos
Anjos  Bandeira  de  Mello,  Data  de  Julgamento:
16/08/2012,  2ª  Câmara  de  Direito  Público,  Data  de
Publicação: 157/2012) - destaquei. 
 
Nessa  ordem  de  ideais,  entendo  não  restar

demonstrado o direito líquido e certo do impetrante.

Ante  o  exposto,  DENEGO  A  SEGURANÇA
pretendida pelo impetrante.

Sem custas, ante a gratuidade da justiça, nos termos
do art. 5º, da Lei nº 1.060/50. Sem honorários advocatícios, em conformidade com a
Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), com voto, Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho (Relator), Maria das Graças Morais Guedes, José Aurélio da Cruz
e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Desembargador João
Alves da Silva).

Ausente,  justificadamente,  o  Dr.  Ricardo  Vital  de
Almeida (Juiz convocado para substituir o Desembargador Saulo Henriques de Sá e
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Benevides) 

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

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Seção  Especializada
Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 20 de agosto de 2014
- data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                           Desembargador 

              Relator
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