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REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO
EM PECÚNIA. PROCEDÊNCIA. SUBLEVAÇÃO DO
ENTE ESTATAL. POLICIAL MILITAR LICENCIADO
A  PEDIDO.  LICENÇA  ESPECIAL  NÃO
USUFRUÍDA  PELO  SERVIDOR.  RUPTURA  DO
VÍNCULO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  GOZO.
CONVERSÃO  EM  PECÚNIA.  CABIMENTO.
VEDAÇÃO  AO  ENRIQUECIMENTO INDEVIDO
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DA REMESSA OFICIAL E  DA
APELAÇÃO.

-  Segundo  entendimento  consolidado  do  Superior
Tribunal  de  Justiça,  "é  devida  ao  servidor  público
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aposentado  a  conversão  em  pecúnia  da  licença-
prêmio não gozada, ou não contada em dobro para
aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da
Administração.  (STJ;  AgInt-REsp  1.651.790;  Proc.
2017/0022735-7;  RS;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.
Mauro Campbell Marques; DJE 14/06/2017).

- Nos moldes do art. 65 da Lei Estadual nº 3.909/77,
que  dispõe  sobre  o  Estatuto  da  Polícia  Militar  do
Estado da Paraíba, a licença especial, com duração de
06  (seis)  meses,  será  devida  ao  servidor  a  cada
decênio de efetivo serviço prestado.

- Havendo previsão legal de licença especial por cada
10 (dez) anos de serviço efetivo prestado pelo Policial
Militar e tendo ocorrido a ruptura do vínculo entre o
servidor  e  a  Administração  antes  do  gozo  desse
benefício,  deve  a  licença  não  usufruída  ser
convertida em pecúnia, a fim de indenizar o servidor
e  evitar  o  enriquecimento 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 a remessa oficial e a apelação.

Bruno Lisandro de Araújo ajuizou o que denominou
de  Ação Ordinária de Concessão de Licença-prêmio Convertida em Pecúnia, em
face  do Estado da  Paraíba,  alegando ter  servido  às  fileiras  da  Polícia  Militar  do
Estado  da  Paraíba  entre  agosto  de  2002  e  fevereiro  de  2013,  quando  então  foi
licenciado a pedido devido à sua aprovação em outro Concurso Público, situação que
impossibilitou o gozo da licença devida pelo decênio trabalhado, conforme previsão
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da  Lei  Estadual  nº  3.909/77.  Requereu,  ao  fundamento  de  ter  tido  seu  pleito
indeferido na seara administrativa, a conversão da licença-prêmio não gozada em
pecúnia.

Contestação,  fls.  26/30,  alegando  temática  estranha
aos autos.

O Juiz de Direito quo julgou procedente a pretensão
exordial, nos seguintes termos, fls. 39/42:

Ante o exposto, conforme as fundamentações supra,
as quais  fazem parte integrante deste dispositivo e
tudo  mais  que  dos  autos  consta,  e  princípios  de
direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE o
pedido, com apreciação do mérito, nos termos do art.
487,  I,  do  NCPC,  e,  em  consequência,  condeno  o
ESTADO  DA  PARAÍBA  a  pagar  a  BRUNO
LISANDRO DE ARAÚJO o equivalente  a  06  (seis)
meses dos seus vencimentos,  de acordo com o seu
último  salário,  cujo  montante  será  apurado  em
liquidação de sentença, com juros de mora de 0,5%
ao mês, a partir da citação, e correção monetária na
forma do art.  1º-F da Lei  nº  9.494/97,  com redação
determinada  pela  Lei  nº  11.960/91,  a  partir  da
vigência de referida modificação legislativa, mas com
observância,  ainda, da decisão proferida na ADI n.
4.357/DF e da modulação dos efeitos de mencionada
decisão realizada pelo STF em 23.03.2015.
Sem custas (art. 29 da Lei Estadual nº 5.672/92).
Condeno  o  Estado  da  Paraíba  em  honorários
advocatícios, que serão fixados quando da liquidação
da sentença (nos termos do art. 85, § 4º, II, do NCPC).

Inconformado,  o  promovido  interpôs  APELAÇÃO,
fls.  44/52,  alegando,  em  resumo,  a  necessidade  de  ser  observado  o  princípio  da
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legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, e sustentando, a um só
tempo,  inexistir  previsão legal  que ampare a pretensão exordial  de conversão da
licença  não  gozada  por  militar  licenciado  em  pecúnia,  tendo  em  vista  a  única
hipótese  de  conversão  prevista  ser  referente  a  servidor  militar  ativo,  conforme
enunciado do art. 31 da Lei Estadual nº 5.701/93. Argumenta, subsidiariamente, a não
comprovação do fato constitutivo do direito afirmado, ao fundamento de não ter sido
demonstrado  que  o  período  relativo  à  licença  não  foi  computado  em  dobro  no
cálculo do tempo de contribuição.

Contrarrazões,  fls.  54/61,  refutando  as  razões
recursais e postulando a manutenção da sentença.

Feito  não remetido ao  Ministério  Público por  não
ser caso de intervenção obrigatória.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, ressalto que  Remessa Oficial  e Apelação
serão analisadas conjuntamente.

O desate da controvérsia reside em saber se  Bruno
Lisandro de Araújo, Policial Militar licenciado a pedido para assumir outro cargo
público, tem direito à conversão em pecúnia da licença especial não gozada.

Adianto que a resposta é positiva.

A  Lei  Estadual  nº  3.909/77,  que  dispõe  sobre  o
Estatuto da Polícia Militar do Estado da Paraíba, prevê, em seu art. 65, uma hipótese
de  licença  especial,  também  denominada  licença-prêmio  por  assiduidade,  que  é
assegurada ao servidor a cada 10 (dez) anos de efetivo serviço prestado, consignando
os seguintes termos:

Art.  65  -  A licença  especial  é  a  autorização  para,
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afastamento total do serviço, relativa a cada decênio
de tempo de serviço efetivo prestado, concedida ao
policial  militar  que  a  requerer,  sem  que  implique
qualquer restrição para sua carreira.
§  1º  -  A licença  especial  tem  duração  de  06  (seis)
meses,  podendo ser  parcelados em 02 (dois)  ou 03
(três)  meses  por  ano  civil,  quando  solicitado  pelo
interessado e julgado conveniente pelo Comandante
Geral da Corporação.
(...).

O acervo probatório acostado ao processo, sobretudo
a Certidão nº 013/2013 -DGP/2, oriunda da Secretaria de Estado da Segurança Pública
e Defesa Social, fl. 16, atesta que o autor laborou nas fileiras da Polícia Militar do
Estado da Paraíba entre  15/08/2008 e 07/02/2013,  quando,  sem usufruir da licença
especial  prevista  no  art.  65  da  Lei  Estadual  nº  3.909/77,  foi  licenciado  a  pedido.
Significa dizer que o autor satisfez a exigência legal para fins de concessão da licença
especial  (licença-prêmio),  a  saber,  10  (dez)  anos  serviço  efetivamente prestado na
Polícia Militar.

Inexiste,  ademais,  comprovação  de  que  o  tempo
relativo à licença não usufruída pelo postulante tenha sido computado em dobro
para fins de aposentadoria, ônus que competia ao promovido, ora apelante, haja vista
se tratar de fato impeditivo do direito do autor.

Esse cenário demonstra a ruptura do vínculo laboral
então existente entre Administração e servidor e, por conseguinte, a impossibilidade
de gozo da licença em questão pelo interessado.

Em casos dessa natureza - impossibilidade de gozo
pelo servidor de licença devida por decênio de efetivo serviço prestado - é firme o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível a conversão
em pecúnia  da  licença  não  gozada,  a  fim de  evitar  enriquecimento indevido  da
Administração Pública, consoante se vê do seguinte precedente:
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PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
ENUNCIADO  ADMINISTRATIVO  3/STJ.
MILITAR.  LICENÇA  ESPECIAL  NÃO
USUFRUÍDA  E  NÃO  CONTADA  EM  DOBRO.
CONVERSÃO  EM  PECÚNIA.  POSSBILIDADE.
PRECEDENTES.  AGRAVO  INTERNO  NÃO
PROVIDO.  1.  Inicialmente  é  necessário  consignar
que  o  presente  recurso  atrai  a  incidência  do
Enunciado  Administrativo  n.  3/STJ:  “aos  recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos
a  decisões  publicadas  a  partir  de  18  de  março  de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC”. 2. O Tribunal de
origem decidiu a controvérsia em consonância com a
jurisprudência do STJ, no sentido de que é devida ao
servidor público aposentado a conversão em pecúnia
da licença-prêmio não gozada,  ou não contada em
dobro  para  aposentadoria,  sob  pena  de
enriquecimento ilícito  da Administração.  3.  Agravo
interno  não  provido.  (STJ;  AgInt-REsp  1.651.790;
Proc. 2017/0022735-7; RS; Segunda Turma; Rel. Min.
Mauro Campbell Marques; DJE 14/06/2017).

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.
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DESPROVIMENTO  DA  APELAÇÃO  DO
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 previsão
legal, argumento utilizado pelo ente estatal para fundamentar o indeferimento do
pedido  em  análise,  somente  justificaria  a  negativa  da  conversão  da  licença  não
gozada em pecúnia se  a  questão  envolvesse servidor ainda em atividade,  isto é,
aquele que tem a possibilidade de usufruir  do benefício enquanto não ocorrer  o
rompimento do vínculo que mantém com a Administração.

Nessa senda, diante do preenchimento dos requisitos
para concessão da licença especial e da impossibilidade de usufruto desse benefício
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pelo servidor, bem como do não atendimento, pelo ente estatal, à regra do ônus da
prova prevista no art. 333, II, do Código de Processo Civil de 1973, vigente ao tempo
da instrução processual, dever ser reconhecido o direito à conversão requerida na
exordial.

Honorários  advocatícios  fixados  em  conformidade
com o art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, por se tratar de sentença ilíquida,
também não merecendo reparos.

Diante  do  panorama  apresentado,  não  encontro
motivos para reformar a sentença.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
REMESSA OFICIAL E À APELAÇÃO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) 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 08 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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