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SENTENÇA

 

1 – RELATÓRIO

Dispensado, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente por autorização legal do
art. 27 da Lei nº 12.153/09.

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Estando o feito reunido e instruído com as provas necessárias ao julgamento, bem como diante do
desinteresse das partes em produzirem outras provas, assim sendo, promovo o julgamento antecipado do
mérito, na forma do art. 355, I do CPC, de aplicação subsidiária a este procedimento.

 

2.2 – MÉRITO 

Cuida-se de   promovida por   em face do Ação de Cobrança MATHEUS SOARES MASSOTI ESTADO
, todos devidamente qualificados.DE SERGIPE

Em síntese, narra o autor ser servidor público estadual ocupando o cargo efetivo de Major da Polícia
Militar Estadual tendo ingressado na corporação em 25/02/1998 e completado 20 (vinte) anos de efetivo
exercício público em 25/02/2018.

Destaca que, no Estatuto Próprio que o rege, há previsão legal de que após completar 20 (vinte) anos de
serviço público, tem direito ao gozo de licença especial pelo período de 06 (seis) meses. Acrescenta
também que, por opção, fez requerimento em janeiro de 2019 ao Comando da Polícia Militar para
solicitar, em substituição, uma indenização equivalente a 50% (cinquenta por cento) da licença especial
na forma de abono pecuniário, com fundamento no art. 64, §7º da Lei Estadual 2.066/1977.

Afirma que, já ultrapassado o período de 09 (nove) meses do protocolo do requerimento, no entanto, o
demandado não apresentou resposta alguma e, assim, o autor veio em busca da intervenção judicial para o
fim de obter a condenação do Estado ao pagamento da quantia de R$ 40.355,14 (quarenta mil, trezentos e
cinquenta e cinco reais e quatorze centavos), a título de abono pecuniário, bem como indenização por
dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
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Lado outro, a tese defensiva apresentada sob a forma de contestação (fls. 70/76) é no sentido de que há
expressa vedação legal contida no art. 8º da Lei Complementar nº 278/2016 sobre a conversão da licença
especial em indenização. Destaca também que o requerente está ativo no serviço militar e, assim, não se
inclui na regra de excepcionalidade prevista no art. 64, §10 da Lei 2.066/76.

Acrescenta ainda que tal matéria é de cunho discricionário da administração pública e, portanto, não
caberia a intervenção judicial, sendo da própria conveniência e oportunidade da administração a
concessão do benefício, já que vinculado ao interesse público.

Estas são, a rigor, as teses empreendias pelas partes.

Verifico que o ponto controvertido da demanda consiste em apurar se o requerente faz jus à conversão da
licença especial em abono pecuniário, bem como se a requerida incorreu na prática de qualquer ato ilícito
a ensejar a reparação imaterial.

É incontroverso nos autos o fato de que o requerente é servidor público estadual, ocupante atualmente do
cargo efetivo na ativa de Major da Polícia Militar do Estado de Sergipe, tendo iniciado no serviço público
em 10/02/1999, tudo conforme demonstrado pelo documento juntado à fl. 09.

Pois bem. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Sergipe, previsto na Lei Estadual nº
2.066/1976, no Título III (Dos Direitos e das Prerrogativas dos Policiais Militares), Capítulo I, Seção IV,
previu as modalidades de licenças garantidas aos seus servidores e, dentre elas, destaca-se a chamada
“Licença Especial” que, nos termos do art. 64,  , verbis:caput

Art. 64. A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de
tempo de efetivo serviço prestado ao Estado, concedida ao policial militar que a requerer, sem que
implique em qualquer restrição para a sua carreira.

 

Com efeito, terá direito a esta licença o policial militar que tiver completado o período de 10 (dez) anos
de efetivo tempo de serviço prestado ao Estado, o que corresponderá a um afastamento total do serviço
público por tempo determinado e sem qualquer prejuízo remuneratório.

No Estatuto, há também um permissivo legal vigente que flexibiliza tal regra, ao permitir que o servidor,
caso não opte pelo gozo da licença, solicite sua conversão em indenização (abono pecuniário), quando
então estará submetido as seguintes condições: a) requerimento expresso ao seu superior; b) renunciar a
50% (cinquenta por cento) da referida licença; c) o cálculo da indenização será sobre o valor da
remuneração percebida à época do requerimento e que não exceda até 75% (setenta e cinco por cento) do
valor calculado. Neste sentido, é o teor do §7º do art. 64 (alterado pela Lei nº 4.014/1998):

Art. 64. (...)

§ 7º. O policial militar que não desejar gozar integralmente a licença especial poderá requerer, a qualquer
tempo, ao Comandante Geral da Polícia Militar a desistência do gozo e respectiva indenização de até 50%
(cinqüenta por cento) da referida licença, a título de abono pecuniário, calculado com base no valor da
remuneração percebida à época do deferimento, nunca excedendo a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor total calculado.

 

No entanto, a Lei Complementar Estadual nº 278 de 09/12/2016, que trata do subsídio dos servidores
militares, regulamentou especificamente o direito relativo à licença especial, prevendo o seguinte, in

:litteris

Art. 8º A Licença Especial prevista no art. 64 da Lei n° 2.066, 23 de dezembro de 1976, é de gozo
obrigatório pelo servidor militar em atividade,  , vedada sua conversão em indenização ressalvado, por
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uma única vez, o direito referente ao decênio em curso ao tempo do início da vigência desta Lei
. (grifei)Complementar

 

Ou seja, por meio do dispositivo legal supracitado, verifica-se que a conversão da licença especial em
indenização, de regra, está vedada, salvo a possibilidade de realização, por apenas uma única vez, mas
apenas em relação a cada período de 10 (dez) anos já completados de efetivo serviço prestado quando da
vigência desta lei, esta que ocorreu em 01/04/2018, nos termos do seu art. 13.

No caso do autos, observo que em 01/04/2018 o requerente possuía 19 (dezenove) anos, 01 (um) mês e
de efetivo tempo de serviço, ou seja, somente havia completado o período de 20 (vinte) dias  01 (um)

 e, assim, o direito que lhe assiste, nos termos do art. 64, §7º do Estatuto, deverá ser limitado aodecênio
período de 01 (um) decênio.

Demais disso, não deve prevalecer o argumento empreendido pela defesa, segundo o qual, tal assunto é de
competência exclusiva do mérito administrativo, já que, no caso em testilha, a intervenção do Poder
Judiciário não se imiscui no mérito da licença (isto é, se o servidor é merecedor do benefício e quando
deverá receber), mas sim sobre a própria legalidade do direito, valendo destacar que a Constituição
Federal de 1988 consagra em seu art. 5º, XXXV o princípio da inafastabilidade do controle judicial ao
permitir que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Neste sentido, para ilustrar a coerência deste entendimento, cito o seguinte julgado prolatado pela Turma
Recursal do TJSE, assim ementado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR
PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. SERVIDOR ATIVO INTEGRANTE DO QUADRO DA
POLÍCIA CIVIL. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. ART. 60, § 7º DA LEI
ESTADUAL 4133/99. EXEGESE DO DIPLOMA NORMATIVO QUE NÃO APONTA JUÍZO DE
CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. DECRETO QUE SUSPENDEU CONVERSÃO
TEMPORARIAMENTE EM RAZÃO DE SITUAÇÃO FISCAL DO ESTADO. DEC. 29.590/2013.
DECRETO NÃO REVOGADO. DECRETO QUE VIOLA TEOR LEGAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA QUE SUSTENTE CONTINUIDADE DA
VIGÊNCIA DA NORMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...) 8- Por fim, merece esclarecimento que a concessão para o gozo do benefício pleiteado fica a critério
da conveniência e oportunidade da Administração Pública. Todavia, vê-se que a lei afasta esse juízo para
a conversão da licença em pecúnia no caso da carreira que integra o autor, sendo assim, um ato vinculado.
(RI 201901008842. Turma Recursal do TJSE. Rel. Pablo Moreno Carvalho da Luz. DJ 05/02/2020).

 

Por derradeiro, em relação ao pleito autoral para fixação de indenização por dano moral, destaco que não
há evidências nos autos de qualquer ato ilícito promovido pela requerida a ensejar violação de qualquer
dos direitos da personalidade do autor, sendo certo de que a “demora” na apreciação do direito estatutário
não é motivo, por si só, para gerar o direito à indenização por dano moral, a despeito de reconhecer a
aflição do beneficiário.

 

3 – DISPOSITIVO 

Ante o exposto,   os pedidos autorais para que, nosJULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
termos do art. 487, inciso I do CPC, condenar o requerido ao pagamento de indenização ao autor, em
50% (cinquenta por cento) de 01 (um) período de licença especial, referente ao período aquisitivo
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, com incidência de juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art.de 1999 até 2009
1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária, de acordo com os índices
de remuneração, a contar desde a citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 55,   da Lei nºcaput
9.099/95, de aplicação subsidiária (art. 27 da Lei nº 12.153/09).

Interposto o recurso, e após o prazo para a apresentação das contrarrazões, com ou sem manifestação da
parte adversária, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Caso não haja recurso inominado, certifique o trânsito em julgado, expeça-se precatório e arquive-se.

Documento assinado eletronicamente por NELSON HUMBERTO MADEIRA DA
SILVEIRA, Juiz(a) de 2ª Vara Cível e Criminal da Barra dos Coqueiros, em

, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.18/05/2020, às 16:55:02

A conferência da  está disponível no endereço eletrônicoautenticidade do documento
www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/autenticacao-de-documentos, mediante
preenchimento do número de consulta pública 2020000926242-84.
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