Salvador, 21 de outubro de 2021.

OF nº 036/2021

Ref.: LICENÇA PRÊMIO COMO INSTRUMENTO DE PROATIVIDADE

Excelentíssimo Secretário,
Considerando que em outubro de 2019, o Instituto dos Auditores Fiscais do
Estado da Bahia – IAF Sindical ingressou com Mandado de Segurança Coletivo,
o qual foi tombado sob o nº 8021591-03.2019.8.05.0000 (doc. anexo), e que no
dia 03 de março de 2021 foi publicado acordão que concedeu a segurança pleiteada pelo IAF Sindical, determinando às autoridades administrativas a conversão,
em pecúnia, dos períodos de licença-prêmio não usufruídos, tanto para os servidores inativos que tiveram os seus pleitos administrativos negados, quanto para
os servidores que venham a se aposentar e requerer a aludida conversão,,
Considerando também que o art. 2º., inciso V, do PL 6726/16 (Projeto de
Lei dos “Supersalários”) apenso, prevê o pagamento de licença prêmio não usufruída, após a inatividade (aposentadoria), sem a observância do teto constitucional,
Considerando o grande número de pedidos de aposentadoria e também de
afastamentos temporários de membros que estão em cargos e funções na Secretaria da Fazenda, essa proposta poderá atender aos interesses do Estado, pois
não precisará desembolsar a quantia total após as aposentadorias, e também dos
Servidores Fiscais, visto que podem permanecer mais tempo em atividade e serem contemplados com o pagamento em pecúnia em substituição ao gozo de licenças prêmio,
www.iaf.org.br • 71 4062.7013 • Av. Tancredo Neves, 2227 • Sala 515, Edf. Salvador Prime
Torre Work • Caminho das Árvores, Salvador – BA • CEP: 41820-021

Propomos a analisar a possibilidade de conversão anual de até 3 (três)
meses de licença prêmio em pecúnia, cujos valores serão pagos de forma parcelada e em até 10 (dez) meses, a cada ano, em função da necessidade da Administração da SEFAZ poder contar com o valoroso trabalho dos Auditores Fiscais
e ainda utilizar como fundamento o estímulo à continuidade ou permanência desses servidores em atividade, de modo a garantir os recursos imprescindíveis para
os projetos e políticas públicas de interesse da sociedade baiana.
Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de respeito e consideração.

MARCOS ANTÔNIO DA SILVA CARNEIRO
Presidente.

Exm° Sr.
MANOEL VITÓRIO DA SILVA FILHO
M.D. Secretário da Fazenda do Estado da Bahia
Nesta
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Seção Cível de Direito Público

Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8021591-03.2019.8.05.0000
Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público
IMPETRANTE: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA
Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO (OAB:0039708/BA)
IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)
Advogado(s):

DESPACHO
O presente Mandado de Segurança já se encontra julgado conforme Acórdão de ID nº
13619685.
Verifica-se que foram interpostos Embargos de Declaração nº
8021591-03.2019.8.05.0000.1.EDCiv. Assim, aguarde-se julgamento dos referidos Embargos
de Declaração.
Publique-se para efeito de intimação.
Salvador, 22 de julho de 2021.

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO
Relator
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EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TRATA-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO
SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA PLEITEANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO À
CONVERSÃO DO TEMPO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA, SEJA POR ROMPIMENTO DO VÍNCULO
COM A ADMINISTRAÇÃO OU PELA INATIVIDADE.REJEITA-SE A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR
UTILIZAR O MANDADO DE SEGURANÇA COMO AÇÃO DE COBRANÇA, POIS NÃO SE PRETENDE O PAGAMENTO DIRETO
DA VERBA.REJEITA-SE TAMBÉM A ALEGAÇÃO DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE E
SUA UTILIZAÇÃO COMO MANDADO DE SEGURANÇA NORMATIVO, TENDO EM VISTA QUE SE VOLTOU CONTRA OS
EFEITOS

CONCRETOS

DECORRENTES

DA

LEI.

INEXISTE

PRETENSÃO

DE

OBTER

A

DECLARAÇÃO

DE

INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA NORMA, MAS A MERA REFERÊNCIA A ESTA COMO CAUSA DE PEDIR.
REJEITA-SE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, CONFORME JULGAMENTO DO RE 573.232/SC, DO STF EM QUE
REAFIRMOU A LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA AMPLA DAS ENTIDADES SINDICAIS, DE MODO QUE AS DEMANDAS POR
ELAS PROPOSTAS BENEFICIAM TODA A CATEGORIA, INDEPENDENTEMENTE DE OS SERVIDORES ESTAREM OU NÃO
FILIADOS À ENTIDADE E DE TEREM OU NÃO AUTORIZADO A PROPOSITURA DA DEMANDA.AFASTA-SE, POR FIM, A
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, UMA VEZ QUE, PARA LASTREAR AS SUAS ALEGAÇÕES, A
IMPETRANTE UTILIZOU PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (ID Nº 4887380) NO SENTIDO DA
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO NOS CASOS DAQUELES SERVIDORES QUE ADQUIREM O DIREITO
À FRUIÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO, SEM TER EXERCIDO O DIREITO E DEPOIS DE APOSENTADO, PLEITEIA A INDENIZAÇÃO.
MÉRITO.ALICENÇA PRÊMIO É UM DIREITO ADQUIRIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, QUE AO COMPLETAR
CINCO ANOS DE EXERCÍCIO, TEM COMO BENEFÍCIO TRÊS MESES DE LICENÇA REMUNERADA, A TÍTULO DE PRÊMIO
POR ASSIDUIDADE (ART. 41, XXVIII, DA CE E ART. 107 DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/94).APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI
13.471/2015, ESTE DIREITO FOI EXCLUÍDO AOS SERVIDORES QUE INGRESSAREM NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL.
ENTRETANTO, OS SERVIDORES QUE TENHAM SIDO INVESTIDOS EM CARGO PÚBLICO EFETIVO ATÉ A DATA DA
PUBLICAÇÃO DESTA LEI TERÃO DIREITO À FRUIÇÃO À LICENÇA PRÊMIO. DIREITO ADQUIRIDO DOS SERVIDORES À
UTILIZAÇÃO DOS PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO JÁ CONQUISTADOS NOS MOLDES DO TEXTO ANTERIOR. DESTE
MODO, PARA EFEITOS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA, HÁ POSSIBILIDADE, POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA OU
FALECIMENTO PARA OS SERVIDORES QUE TENHAM SIDO INVESTIDOS EM CARGO PÚBLICO EFETIVO ATÉ A DATA DA
PUBLICAÇÃO DA LEI N° 13471/2015, QUANDO DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS E A
NÃO FRUIÇÃO ENQUANTO EXERCIA AS ATIVIDADES LABORAIS. REGISTRE-SE QUE DEVE SER CONSIDERADA A ÚLTIMA
REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO SERVIDOR QUANDO EM ATIVIDADE, ABRANGIDAS, NA BASE DE CÁLCULO, TODAS
AS VANTAGENS DE CARÁTER PERMANENTE.DESTACA-SE, AINDA, QUE A VERBA INDENIZATÓRIA NÃO ESTÁ SUJEITA A
DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO COLETIVO.PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 100, DA CF.
SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR ÀS AUTORIDADES IMPETRADAS A CONVERSÃO DOS PERÍODOS DE
LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS EM PECÚNIA AO SERVIDORES SUBSTITUÍDOS INATIVOS QUE TIVERAM OS SEUS
PLEITOS ADMINISTRATIVOS NEGADOS A AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS QUE VENHAM A SE APOSENTAR E
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REQUERER A ALUDIDA CONVERSÃO, OBSERVANDO-SE A APLICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS REFERENTE AOS
SERVIDORES INVESTIDOS EM CARGO PÚBLICO EFETIVO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI N° 13471/2015.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

VOTO
O presente Mandado de Segurança Coletivo, com pedido liminar, foi impetrado pelo SINDICATO
DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA,indicando

como autoridades coatoras oSECRETÁRIO

DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e
SUPERINTENDENTE DA SUPREV, GESTORA DO FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - FUNPREV .

Afirma o impetrante sua legitimidade ativa na qualidade de organização sindical, constituída há
mais de um ano, com prerrogativa ínsita ao seu Ato Constitutivo para defesa dos interesses dos
seus filiados (Súmula 630,STF), Auditores Fiscais do Estado da Bahia e a legitimidade passiva
das autoridades coatoras, pois o Secretário da Administração é o responsável pela elaboração
da folha de pagamento de todo Executivo Estadual, o Secretário da Fazenda é o gestor da
pasta fazendária estadual e o Superintendente da SUPREV é órgão vinculado à Secretaria da
Administração que assumiu a gestão da folha de inativos do Poder Executivo.
Sustenta que o presente remédio constitucional é destinado ao reconhecimento do direito que
possuem os seus filiados à conversão do tempo de Licença Prêmio em pecúnia, uma vez
constatada a impossibilidade de gozar do instituto em sua essência, seja por rompimento do
vínculo com a administração ou pela inatividade.
Relata que “os filiados do Impetrante são Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, vinculados à Secretaria da
Fazenda, investidos estes em cargos públicos efetivos de Auditor Fiscal, cuja função precípua é o exercício de
atividades típicas da administração fazendária, privativas do Grupo Ocupacional Fisco, percebendo vencimentos na
forma prescrita pelo art. 15 da Lei n° 8.210/2002 (Plano de Carreira do Fisco Estadual) (Doc. 04), mediante a prévia e
regular aprovação em concurso público de provas e títulos e subsequente nomeação para provimento do cargo” e

que“ao solicitarem a conversão dos quinquênios vencidos em indenização em forma de pecúnia, já que não
possuem mais condições de gozá-los em atividade, têm seu direito igualmente recusado”.

Afirma que “constatada a violação do direito de alguns dos integrantes da classe dos auditores fiscais,
correspondente a tal negativa, restou caracterizado o justo receio, por parte dos demais integrantes da respectiva
carreira”.

Pugna pelo reconhecimento do direito à devida indenização, conferindo ao servidor a
possibilidade de conversão em pecúnia, do direito ao gozo dos períodos supraditos, face à
impossibilidade jurídica de enriquecimento sem causa do Estado.
Destaca o novo entendimento dado pela Administração Pública sobre as hipóteses de fruição
dos períodos de Licença-Prêmio adquiridos pelos servidores após a promulgação da Lei

Assinado eletronicamente por: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO - 26/02/2021 15:39:51
https://pje2g.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022615395132700000013424882
Número do documento: 21022615395132700000013424882

Num. 13649526 - Pág. 2

13.471/2015, mormente no que tange à aplicação a direitos adquiridos antes da vigência do
diploma normativo.
Aduz que “alcançando-se a aposentadoria ou mudança de cargo, não há como o servidor gozar da licença-prêmio
adquirida, posto que ingressou em período de afastamento definitivo remunerado, configurando-se plenamente a
possibilidade de conversão do direito à mencionada licença em pecúnia de natureza indenizatória”.

Cita precedentes do STJ e do STF e argumenta que “não obstante o Estado da Bahia não

possuir Lei especifica, quanto a carreira integrada pelos servidores filiados do Impetrante,
expressa prevendo a faculdade legal de conversão em pecúnia de Licença-prêmio adquirida e
não gozadas em razão da necessidade do serviço, cargo ou função, e do interesse público a
ele subjacente, resta indiscutível a plena possibilidade da adoção de tal medida, até mesmo de
ofício, e independente de requerimento do servidor aposentado interessado, uma vez que tem
sido esse o entendimento manifestado pela Jurisprudência dos Tribunais Superiores”.
Defende que, mesmo diante da imposição legal de fruição das licenças-prêmios, a sua
conversão em pecúnia em caso de inatividade não se torna impossível.
Assevera a não incidência do imposto de renda nem contribuição previdenciária no valor
indenizatório a ser recebido pelo particular em casos de licença-prêmio não gozada, Sumula
136 do STJ.
Pelo exposto, requer que seja, liminarmente, concedida a Segurança Liminar em Tutela
Provisória de Evidência a fim de que seja determinada a alteração do entendimento
administrativo para permitir aos seus filiados a possibilidade de conversão dos períodos de
licença-prêmio adquiridos e não fruídos, desde que o servidor não tenha mais condição
funcional de fruir os períodos adquiridos. Requer, finalmente, no mérito, seja concedida a
segurança pleiteada para, declarar o direito de conversão dos períodos de licença-prêmio não
gozados em pecúnia, tanto para os servidores que tiveram os seus pleitos administrativos
negados quanto para aqueles que venham a se aposentar e requerer a aludida conversão.
Requer, ainda, de forma a prevenir a prescrição do direito dos servidores públicos, que o prazo
para exercer o direito de requerer administrativamente ou judicialmente a conversão da
Licença-Prêmio em pecúnia somente passe a contar: “e.1) a partir do trânsito em julgado da

decisão que conceder a segurança ora pleiteada para os que se aposentarem após a
distribuição do presente mandamus; e.2) partir da aposentadoria para os que se aposentarem
após o transito em julgado deste remédio constitucional f) Por fim, requer, que seja declarada a
não incidência de Imposto de Renda, bem como Contribuição Previdenciária nos eventuais
valores pagos aos servidores da Impetrante a título de conversão de licenças prêmio não
gozadas em pecúnia”.
Em decisão de ID nº 4900004 foi indeferido o pedido liminar.
O ESTADO DA BAHIA apresentou defesa em ID nº 5829414, suscitando preliminar de
inadequação da via eleita, pois o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como
sucedâneo de ação de cobrança, Súmulas 269 e 271 do STF; por ausência de prova
documental pré-constituída e impossibilidade de Mandado de Segurança contra Lei em tese,
Súmula 266, do STF.
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Argumenta a inadmissibilidade de mandado de segurança normativo, ou seja, que estabelece
regra geral de conduta, para casos futuros, indeterminados; o descabimento da indenização
postulada por ausência de prova do direito à fruição da licença-prêmio, pleito não formulado
junto à Administração Pública; a ausência de previsão legal para converter a licença-prêmio em
pecúnia e inaplicabilidade do Tema 635, da Repercussão Geral do STF.
Por tudo quanto fora exposto, requer o Estado da Bahia que sejam acolhidas as preliminares
aqui deduzidas, para extinguir o writ sem exame de mérito, ou, sucessivamente, caso
superadas as preliminares, no mérito, seja o pleito julgado totalmente improcedente,
denegando-se a segurança.
As Autoridades impetradas apresentaram informações em ID nº 5884134.
O Impetrante manifestou-se em ID nº 6366020.
A Procuradoria de Justiça, através do Parecer nº 2.632/2020, de ID nº 7305489, manifestou-se
pela concessão parcial da segurança determinado aos impetrados que garanta o direito dos
servidores que ingressaram no serviço público até a edição e publicação da Lei n. 13.471/2015
e estão aposentados ou falecidos e não tenham gozado da fruição ao referido direito, desde
que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse e a
não fruição enquanto exercia as atividades laborais.

É o relatório.
Inicialmente, cumpre a análise das preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia e autoridades
impetradas.

Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita por utilizar o Mandado de Segurança
como ação de cobrança, pois não se pretende o pagamento direto da verba, o ato coator é a
não conversão do direito de licença prêmio em pecúnia.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que não se caracteriza a
utilização do mandamuscomo substituto de ação de cobrança, uma vez que manejado com
vistas à garantia do direito dos impetrantes, os quais devem preencher os requisitos legais à
conversão de licença-prêmio em pecúnia. Com efeito, o pagamento do benefício será mera
consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração:
PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DE
LICENÇA PRÊMIO. POSSIBILIDADE. 1. Caso em que a Corte de origem concluiu pela inadequação da via eleita pelo
recorrente, extinguindo o feito sem resolução de mérito. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de não se
caracterizar a utilização do mandamus como substituto de ação de cobrança, uma vez que manejado com vistas à
garantia do direito dos impetrantes, os quais preencheram os requisitos legais à conversão de licença-prêmio em
pecúnia. Com efeito, o pagamento do benefício será mera consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato
praticado pela Administração. 3. Recurso Ordinário provido com determinação de que o Tribunal local analise o mérito
da impetração, como entender de direito. (RMS 51.515/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/08/2016, DJe 09/09/2016)
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Por sua vez, rejeita-se também a alegação de impetração de mandado de segurança
contra lei em tesee sua utilização como mandado de segurança normativo,situação
vedada pelo verbete da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal.
Noutros termos, a legislação combatida no presente writ gera efeito concreto em relação aos
substituídos do impetrante, uma vez que são os destinatários da norma. Observa-se, portanto,
que o instrumento processual não se voltou contra lei em tese, mas contra os efeitos concretos
dela decorrentes. Em momento algum da petição inicial se lê a pretensão de obter a declaração
de inconstitucionalidade da referida norma, mas a mera referência a esta como causa de pedir.
Não há, portanto, qualquer óbice a utilização da via mandamental. Nesse sentido, o seguinte
precedente do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DE INATIVO. EC 41/03. INDEFERIMENTO DA INICIAL FUNDADO NA SÚMULA 266/STF.
ATAQUE CONTRA LEI EM TESE NÃO CONFIGURADO. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO DE EFEITOS
CONCRETOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA SUSCITADA COMO CAUSA DE PEDIR. ACÓRDÃO
RECORRIDO CASSADO. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no
sentido de que a alegação de inconstitucionalidade da norma que ampara os efeitos concretos resultantes do ato
coator atacado pode ser suscitada como causa de pedir do mandado de segurança, podendo, se procedente, ser
declarada em controle difuso (incidenter tantum) pelo juiz ou pelo tribunal. O que a Súmula 266/STF veda é a
impetração de mandamus cujo o próprio pedido encerra a declaração de inconstitucionalidade de norma em abstrato,
pois esse tipo de pretensão diz respeito ao controle concentrado, o qual deve ser exercido no âmbito das ações diretas
de (in) constitucionalidade. Precedentes: AgRg no AREsp 420.984/PI, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 06/03/2014; RMS 34.560/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/05/2013; RMS
31.707/MT, Rel. Desembargadora convocada Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 23/11/2012; RMS 30.106/CE, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 09/10/2009. (…) (STJ - MS: 24252 DF 2018/0098114-6, Relator: Ministro
OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 04/05/2018)

No que concerne à preliminar de ilegitimidade ativa e aos limites subjetivos da coisa julgada a
ser formada nos presentes autos, esta se estenderá a toda a categoria da carreira de Auditores
Fiscais do Estado da Bahia que se enquadram na situação tratada nos presentes autos, tendo
em vista a natureza da entidade Impetrante e da ação por ela ajuizada.
Com efeito, o Estatuto Social acostado pela Impetrante no ID 4887373 dispõe, em seu art. 2º,
que “o IAF possui caráter de entidade sindical, autônoma e democrática, representante dos Auditores
Fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, sujos fundamentos são compromissos com a
melhoria das condições de trabalho e salarial de seus representados, da defesa da independência e
autonomia da representação sindical e a luta por uma sociedade mais igualitária, justa e democrática”.
E, mais, a Acionante tem como um dos seus objetivos representar a categoria profissional
indicada e consta do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ como entidade sindical
(ID 4887371). Conclui-se, diante de tais circunstâncias, que a IAF detém legitimidade ativa para
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pleitear direitos dos membros da classe que representa, possuindo natureza de entidade
sindical, a ela se aplicando o regramento próprio dos sindicatos, dentre eles a previsão
constitucional que lhes confere legitimação extraordinária ampla para representar os interesses
da categoria: "Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...) III - ao
sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em
questões judiciais ou administrativas; (...)”
Acrescenta-se que no julgamento do RE 573.232/SC, a Suprema Corte reafirmou a legitimação
extraordinária ampla das entidades sindicais, de modo que as demandas por elas propostas
beneficiam toda a categoria, independentemente de os servidores estarem ou não filiados à
entidade e de terem ou não autorizado a propositura da demanda:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE.
SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e
reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos
sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que
representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos
substituídos.” (RE 883642 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015)

Rejeita-se, assim, a preliminar de ilegitimidade ativa, esclarecendo-se a amplitude subjetiva
da coisa julgada a ser formada nestes autos, nos termos acima delineados.
Afasta-se, por fim, a preliminar de ausência de prova pré-constituída, uma vez que, para
lastrear as suas alegações, a Impetrante utilizou parecer da Procuradoria Geral do Estado (ID
nº 4887380) no sentido da impossibilidade de concessão de indenização nos casos daqueles
servidores que adquirem o direito à fruição de licença prêmio, sem ter exercido o direito e
depois de aposentado, pleiteia a indenização.
Ademais, por tratar o presente feito de processo coletivo, “(...) seu âmbito de cognição está
centrado apenas naquilo que os direitos individuais tutelados têm em comum, ou seja, no seu
conteúdo uniforme, no seu núcleo de homogeneidade. Em consequência, os fatos sujeitos a
prova pré-constituída são unicamente os que dizem respeito à ameaça ou à lesão aos direitos
visualizados em seu conjunto e considerada apenas a essência homogênea que lhes é comum.
(…) As situações individuais, as condições pessoais e particulares dos titulares do direito
subjetivo abrangido no mandado de segurança coletivo poderão, se for o caso, ser objeto de
exame específico por ocasião do cumprimento da sentença mandamental.” (ZAVASCKI, Teori
Albino. Processo Coletivo [livro eletrônico]: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de
direitos. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2017. 1. ed. em e-book baseada na 7. ed.
impressa)
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Ultrapassada as questões preliminares, adentra-se ao mérito deste Mandado de
Segurança.
Sabe-se que a Licença Prêmio é um direito adquirido aos servidores públicos efetivos, que ao
completar cinco anos de exercício, tem como benefício três meses de licença remunerada, a
título de prêmio por assiduidade.
Assim dispõe a Constituição do Estado da Bahia:
“Art. 41 - São direitos dos servidores públicos civis, além dos previstos na Constituição Federal: …
XXVIII - licença prêmio de três meses por quinqüênio de serviços prestados à Administração Pública Estadual direta,
autárquica e fundacional, assegurado o recebimento integral das gratificações percebidas, ininterruptamente, há mais
de seis meses, salvo as relativas ao exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

De igual modo, disciplinava a Lei Estadual nº 6.677/94, in verbis:
“Art. 107 - O servidor terá direito à licença-prêmio de 3 (três) meses em cada período de 5 (cinco) anos de exercício
efetivo e ininterrupto, sem prejuízo da remuneração”.

Vale ressaltar que após a publicação da Lei 13.471/2015, este direito foi excluído aos
servidores que ingressarem no serviço público estadual. Entretanto, os servidores que tenham
sido investidos em cargo público efetivo até a data da publicação desta lei terão direito à fruição
à Licença Prêmio, que passou a ser obrigatória, como preceitua os artigos 3º e 6°, in verbis:
Art. 3º - Ao servidor que tenha sido investido em cargo público efetivo estadual até a data da publicação desta Lei fica
assegurado o direito a licença prêmio de 03 (três) meses em cada período de 05 (cinco) anos de exercício efetivo e
ininterrupto, sem prejuízo da remuneração.

Art. 6º - O servidor gozará, obrigatoriamente, a licença prêmio adquirida dentro dos 05 (cinco) anos subsequentes
àquele em que foi completado o período aquisitivo de referência. (…)

No entanto, a fim de se resguardar o direito adquirido dos servidores à utilização dos períodos
de licença-prêmio já conquistados nos moldes do texto anterior, a nova legislação disciplinou
que:
Art. 7º - Os períodos de licença prêmio adquiridos até a data de vigência desta Lei deverão ser fruídos pelo servidor
até a data da sua inativação, observado o disposto nos §§ 5º a 9º do art. 6º desta Lei.

Com efeito, verifica-se o direito líquido e certo dos servidores estaduais em gozar as licenças
prêmios, adquiridas e não usufruídas, até a data da sua aposentação após a publicação da Lei
supracitada.
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O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o direito de gozo de
licença-prêmio encontra-se submetido à conformidade da Administração Pública que, no
exercício da sua competência discricionária analisa a necessidade e conveniência da
continuidade do serviço público. (RMS nº 10.745/RS).
Nota-se que o direito à licença prêmio se adstringe aos critérios de conveniência e
oportunidade da Administração Pública, todavia, deverá ser concedida em prazo razoável,
sendo necessário que defina um período possível para que os possuidores deste direito
desfrutem da licença pleiteada.
De referência ao direito de conversão da licença prêmio em pecúnia, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça já decidiu reiteradas vezes no sentido de reconhecer a
possibilidade de pagamento de indenização por licença-prêmio não gozada por ocasião da
aposentadoria:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇAS- PRÊMIOS. NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM
PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. 1. O acórdão recorrido
implicitamente afastou a tese de enriquecimento ilícito em detrimento da tese de que não havendo previsão legal para
a conversãodas licenças-prêmios em pecúnia, tal procedimento não poderia ser aceito, sob pena de ofensa ao
princípio da legalidade. Violação ao art. 535 não configurada. 2. A conversão em pecúnia das licenças -prêmios não
gozadas em face do interesse público, tampouco contadas em dobro para fins de contagem de tempo de serviço para
efeito de aposentadoria, avanços ou adicionais, independe de previsão legal expressa, sendo certo que tal
entendimento está fundado na Responsabilidade Objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição
Federal, e no Princípio que veda o enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (REsp 693728/RS, Quinta Turma, Rel.ª
Ministra LAURITA VAZ, DJ 11.04.2005 p. 374)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE.
LICENÇAPRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM
PECÚNIA. DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende ser devida a
conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro quando da aposentadoria do servidor,
sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 2. Na hipótese, conforme registro do acórdão combatido,
a recorrente não está aposentada, pois, apesar de já contar com mais de 30 (trinta) anos de serviço e 61 (sessenta e
um) de idade, ainda encontra-se em atividade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1349282/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, DJe 12/06/2015)

“AGRAVO

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL. LICENÇA-PREMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM ESPECIE. LEGALIDADE. ACÓRDÃO
REGIONAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENUNCIADO 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. O cerne
da controvérsia circunvolve-se à legalidade de conversão , em pecúnia,de licença-prêmio não usufruída por membro
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do Ministério Publico Estadual, em razão de interesse público. 2. No caso , ao adimplir os requisitos necessários à
aquisição de licença-prêmio, inegável o direito potestativo do servidor, quando da sua aposentadoria, à indenização
pela não fruição do beneficio por necessidade da própria Administração. 3. Enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 678546/SC, da Sexta Turma do STJ, Rel. Min. Celso Limongi,
DJ 15.03.2010).

Nestas condições, conclui-se que assiste razão ao impetrante, vez que inexiste revogação
tácita da licença-prêmio, podendo os servidores gozarem desta nos moldes da nova legislação.
De outro modo, para efeitos de conversão em pecúnia, há possibilidade por ocasião da
aposentadoria ou falecimento para os servidores que tenham sido investidos em cargo público
efetivo até a data da publicação da Lei n° 13471/2015 terão direito à fruição à Licença Prêmio
quando demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários e a não fruição enquanto
exercia as atividades laborais.
Registre-se que deve ser considerada a última remuneração percebida pelo servidor quando
em atividade, abrangidas, na base de cálculo, todas as vantagens de caráter permanente:
“ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA E DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. AGRAVO INTERNO DO
DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento
adotado por esta Corte de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de
cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e a
saúde suplementar. Nesse sentido: REsp. 1.489.904/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 25.11.2014, DJe 4.12.2014. 2. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL desprovido.” (AgInt no AREsp 475.822/DF,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

“PROCESSUAL

CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO

USUFRUÍDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. 1. Inicialmente, na linha do precedente REsp.
1.489.430/RS, nota-se que houve o cancelamento da matéria objeto da discussão, qual seja, possibilidade de inclusão
do abono de permanência na base de cálculo da indenização pelo não gozo de licença-prêmio. 2. Extrai-se do acórdão
vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça de que a base de cálculo da licença-prêmio é a remuneração do servidor e de que o abono de permanência
tem caráter remuneratório, razão pela qual é possível a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da
indenização pelo não gozo de licença-prêmio. 3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1576363/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018)

Destaca-se, ainda, que a verba indenizatória não está sujeita a desconto de imposto de renda,
como se dessume da Súmula nº 136, editada pelo STJ e também não incide contribuição
previdenciária sobre a verba:
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“Súmula nº 136, STJ: O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao
imposto de renda.”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À luz do entendimento sedimentado na Súmula 136 do STJ, tem-se entendido que
as verbas recebidas pelas licenças-prêmio convertidas em pecúnia por opção do próprio servidor não constituem
acréscimo patrimonial e possuem natureza indenizatória, razão pela qual sobre elas não pode incidir o imposto de
renda (REsp 1.385.683/SP, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 10.12.2013). Precedente: AgRg no AREsp 620.750/RS,
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 12.5.2015. 2. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a
que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 156.858/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015)

“PROCESSUAL

CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO ASSIDUIDADE. NÃO

INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. "É firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não
incide Contribuição Previdenciária sobre abono-assiduidade e licença-prêmio não gozada convertida em pecúnia."
(AgRg no AREsp 464.314/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/5/2014, DJe
18/6/2014.) Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1560219/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016)

A prescrição da pretensão de conversão da licença-prêmio em pecúnia, por seu turno, tem
como termo inicial a data em que o ato concessivo da aposentadoria do servidor foi
homologado pelo Tribunal de Contas do Estado – regra que se dessume do precedente
obrigatório firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.254.456/PE,
analisado em conjunto com o julgamento do MS 17.406/DF pela Corte Especial do STJ:
“PROCESSUAL

CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS

ESTADUAIS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM UTILIZADA COMO TEMPO PARA APOSENTADORIA.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA A SUA POSTULAÇÃO. DATA DO
REGISTRO DO JUBILAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA NO
CASO CONCRETO. 1. A Primeira Seção do STJ, em sede de recurso repetitivo, entendeu que "... a contagem da
prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso
temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público"
(REsp 1.254.456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 02/05/2012). 2. Já por sua
Corte Especial, firmou o STJ a compreensão de que, "... sendo o ato de aposentadoria um ato complexo, do qual se
origina o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio, a prescrição somente se inicia a partir da integração de
vontades da Administração. Assim, o início do cômputo prescricional do direito à conversão em pecúnia da
licençaprêmio coincide com o dia posterior ao qual o ato de aposentadoria ganhou eficácia com o registro de vontade
da Corte de Contas" (MS 17.406/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe
26/09/2012). 3. Da interpretação conjunta desses precedentes se extrai que o marco inicial para a contagem do prazo
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prescricional das ações que intentam converter em pecúnia a licença-prêmio não gozada e nem utilizada para a
contagem do tempo de aposentação é a data do registro do ato da jubilação pela Corte de Contas. 4. No recurso
ordinário em mandado de segurança não cabe ao STJ se pronunciar sobre as questões de mérito não tratadas na
Corte de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Recurso ordinário em mandado de
segurança parcialmente provido, em ordem a afastar a prescrição e determinar o retorno do feito à origem.” (RMS
47.331/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

E, com o ajuizamento do presente mandado de segurança coletivo, restou interrompido o prazo
prescricional para o requerimento judicial individual de pagamento das verbas, somente
voltando a transcorrer após o trânsito em julgado do acórdão coletivo, consoante decidiu o STJ
no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos:
“ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. DESNECESSIDADE DA
PROVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 94 DO CDC. TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando
o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se
confundir entre julgado contrário aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional. 2. O Ministério
Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública ao propósito de assegurar a revisão de pensões por morte em
favor de pessoas hipossuficientes, saindo-se vencedor na demanda. Após a divulgação da sentença na mídia, em
13/4/2010, Elsa Pipino Maciel promoveu ação de execução contra o Estado. 3. O acórdão recorrido declarou prescrita
a execução individual da sentença coletiva, proposta em maio de 2010, assentando que o termo inicial do prazo de
prescrição de 5 (cinco) anos seria a data da publicação dos editais em 10 e 11 de abril de 2002, a fim de viabilizar a
habilitação dos interessados no procedimento executivo. 4. A exequente alega a existência de contrariedade ao art. 94
do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o marco inicial da prescrição deve ser contado a partir da
publicidade efetiva da sentença, sob pena de tornar inócua a finalidade da ação civil pública. 5. Também o Ministério
Público Estadual assevera a necessidade de aplicação do art. 94 do CDC ao caso, ressaltando que o instrumento para
se dar amplo conhecimento da decisão coletiva não é o diário oficial - como estabelecido pelo Tribunal paranaense -,
mas a divulgação pelos meios de comunicação de massa. 6. O art. 94 do Código de Defesa do Consumidor disciplina
a hipótese de divulgação da notícia da propositura da ação coletiva, para que eventuais interessados possam intervir
no processo ou acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à divulgação do resultado do julgamento.
Logo, a invocação do dispositivo em tela não tem pertinência com a definição do início do prazo prescricional para o
ajuizamento da execução singular. 7. Note-se, ainda, que o art. 96 do CDC - cujo teor original era "Transitada em
julgado a sentença condenatória, será publicado edital, observado o disposto no art. 93" - foi objeto de veto pela
Presidência da República, o que torna infrutífero o esforço de interpretação analógica realizado pela Corte estadual,
ante a impossibilidade de o Poder Judiciário, qual legislador ordinário, derrubar o veto presidencial ou, eventualmente,
corrigir erro formal porventura existente na norma. 8. Em que pese o caráter social que se busca tutelar nas ações
coletivas, não se afigura possível suprir a ausência de previsão legal de ampla divulgação midiática do teor da
sentença, sem romper a harmonia entre os Poderes. 9. Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, deve-se firmar a
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tese repetitiva no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da
sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. 10. Embora não tenha
sido o tema repetitivo definido no REsp 1.273.643/PR, essa foi a premissa do julgamento do caso concreto naquele
feito. 11. Em outros julgados do STJ, encontram-se, também, pronunciamentos na direção de que o termo a quo da
prescrição para que se possa aforar execução individual de sentença coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer
ressalva à necessidade de efetivar medida análoga à do art. 94 do CDC: AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe 1º/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014;
EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013. 12. Considerando
o lapso transcorrido entre abril de 2002 (data dos editais publicados no diário oficial, dando ciência do trânsito em
julgado da sentença aos interessados na execução) e maio de 2010 (data do ajuizamento do feito executivo) é
imperativo reconhecer, no caso concreto, a prescrição. 13. Incidência da Súmula 83/STJ, que dispõe: "Não se conhece
do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida". 14. Recursos especiais não providos. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543- C do CPC e
Resolução STJ 8/2008.” (REsp 1388000/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro
OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 12/04/2016)

Tratando-se de débito da Fazenda Pública, o pagamento do valor deverá observar o rito dos
precatórios previsto no art. 100 da CF, não sendo viável o pagamento diretamente em folha, em
relação às quantias surgidas após a impetração, face à disciplina constitucional específica que
orienta a satisfação de crédito contra a Fazenda Pública.
Diante do exposto, rejeitam-se as preliminares e, no mérito,concede-se a segurançapara
determinar às autoridades Impetradas a conversão dos períodos de licença-prêmio não
usufruídos em pecúnia ao servidores substituídos inativos que tiveram os seus pleitos
administrativos negados a ao servidores substituídos que venham a se aposentar e requerer a
aludida conversão, observando-se a aplicação dos dispositivos legais referente aos servidores
investidos em cargo público efetivo até a data da publicação da Lei n° 13471/2015.
Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público, de de 2020.

PRESIDENTE

JUIZ CONVOCADO JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO
RELATOR
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PROCURADOR DE JUSTIÇA
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Seção Cível de Direito Público

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Processo nº: 8021591-03.2019.8.05.0000
Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público
IMPETRANTE: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA
Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO
IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)
Advogado(s):
Relator(a): Des. José Cícero Landin Neto

CERTIFICO, para dos devidos fins, a disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico do Poder Judiciário
do Estado da Bahia, edição de 02/03/2021, do(a) acórdão/decisão/despacho/ato ordinatório retro,
proferido(a) nos presentes autos, nos termos da Lei nº 11.419 e Decreto Judiciário nº 064 de 10 de março
de 2009, considerado publicado no primeiro dia útil subsequente, conforme regra estabelecida no art. 224,
§ 2º, do CPC. Salvador, 8 de março de 2021.

Secretaria da(o) Seção Cível de Direito Público

Assinado eletronicamente por: Usuário do sistema - 08/03/2021 13:02:41, Usuário do sistema - 08/03/2021 13:02:41
https://pje2g.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030813024104900000013571676
Número do documento: 21030813024104900000013571676

Num. 13775812 - Pág. 1

EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TRATA-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO
SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA PLEITEANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO À
CONVERSÃO DO TEMPO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA, SEJA POR ROMPIMENTO DO VÍNCULO
COM A ADMINISTRAÇÃO OU PELA INATIVIDADE.REJEITA-SE A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR
UTILIZAR O MANDADO DE SEGURANÇA COMO AÇÃO DE COBRANÇA, POIS NÃO SE PRETENDE O PAGAMENTO DIRETO
DA VERBA.REJEITA-SE TAMBÉM A ALEGAÇÃO DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE E
SUA UTILIZAÇÃO COMO MANDADO DE SEGURANÇA NORMATIVO, TENDO EM VISTA QUE SE VOLTOU CONTRA OS
EFEITOS

CONCRETOS

DECORRENTES

DA

LEI.

INEXISTE

PRETENSÃO

DE

OBTER

A

DECLARAÇÃO

DE

INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA NORMA, MAS A MERA REFERÊNCIA A ESTA COMO CAUSA DE PEDIR.
REJEITA-SE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, CONFORME JULGAMENTO DO RE 573.232/SC, DO STF EM QUE
REAFIRMOU A LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA AMPLA DAS ENTIDADES SINDICAIS, DE MODO QUE AS DEMANDAS POR
ELAS PROPOSTAS BENEFICIAM TODA A CATEGORIA, INDEPENDENTEMENTE DE OS SERVIDORES ESTAREM OU NÃO
FILIADOS À ENTIDADE E DE TEREM OU NÃO AUTORIZADO A PROPOSITURA DA DEMANDA.AFASTA-SE, POR FIM, A
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, UMA VEZ QUE, PARA LASTREAR AS SUAS ALEGAÇÕES, A
IMPETRANTE UTILIZOU PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (ID Nº 4887380) NO SENTIDO DA
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO NOS CASOS DAQUELES SERVIDORES QUE ADQUIREM O DIREITO
À FRUIÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO, SEM TER EXERCIDO O DIREITO E DEPOIS DE APOSENTADO, PLEITEIA A INDENIZAÇÃO.
MÉRITO.ALICENÇA PRÊMIO É UM DIREITO ADQUIRIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, QUE AO COMPLETAR
CINCO ANOS DE EXERCÍCIO, TEM COMO BENEFÍCIO TRÊS MESES DE LICENÇA REMUNERADA, A TÍTULO DE PRÊMIO
POR ASSIDUIDADE (ART. 41, XXVIII, DA CE E ART. 107 DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/94).APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI
13.471/2015, ESTE DIREITO FOI EXCLUÍDO AOS SERVIDORES QUE INGRESSAREM NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL.
ENTRETANTO, OS SERVIDORES QUE TENHAM SIDO INVESTIDOS EM CARGO PÚBLICO EFETIVO ATÉ A DATA DA
PUBLICAÇÃO DESTA LEI TERÃO DIREITO À FRUIÇÃO À LICENÇA PRÊMIO. DIREITO ADQUIRIDO DOS SERVIDORES À
UTILIZAÇÃO DOS PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO JÁ CONQUISTADOS NOS MOLDES DO TEXTO ANTERIOR. DESTE
MODO, PARA EFEITOS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA, HÁ POSSIBILIDADE, POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA OU
FALECIMENTO PARA OS SERVIDORES QUE TENHAM SIDO INVESTIDOS EM CARGO PÚBLICO EFETIVO ATÉ A DATA DA
PUBLICAÇÃO DA LEI N° 13471/2015, QUANDO DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS E A
NÃO FRUIÇÃO ENQUANTO EXERCIA AS ATIVIDADES LABORAIS. REGISTRE-SE QUE DEVE SER CONSIDERADA A ÚLTIMA
REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO SERVIDOR QUANDO EM ATIVIDADE, ABRANGIDAS, NA BASE DE CÁLCULO, TODAS
AS VANTAGENS DE CARÁTER PERMANENTE.DESTACA-SE, AINDA, QUE A VERBA INDENIZATÓRIA NÃO ESTÁ SUJEITA A
DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO COLETIVO.PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 100, DA CF.
SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR ÀS AUTORIDADES IMPETRADAS A CONVERSÃO DOS PERÍODOS DE
LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS EM PECÚNIA AO SERVIDORES SUBSTITUÍDOS INATIVOS QUE TIVERAM OS SEUS
PLEITOS ADMINISTRATIVOS NEGADOS A AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS QUE VENHAM A SE APOSENTAR E
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REQUERER A ALUDIDA CONVERSÃO, OBSERVANDO-SE A APLICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS REFERENTE AOS
SERVIDORES INVESTIDOS EM CARGO PÚBLICO EFETIVO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI N° 13471/2015.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

VOTO
O presente Mandado de Segurança Coletivo, com pedido liminar, foi impetrado pelo SINDICATO
DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA,indicando

como autoridades coatoras oSECRETÁRIO

DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e
SUPERINTENDENTE DA SUPREV, GESTORA DO FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - FUNPREV .

Afirma o impetrante sua legitimidade ativa na qualidade de organização sindical, constituída há
mais de um ano, com prerrogativa ínsita ao seu Ato Constitutivo para defesa dos interesses dos
seus filiados (Súmula 630,STF), Auditores Fiscais do Estado da Bahia e a legitimidade passiva
das autoridades coatoras, pois o Secretário da Administração é o responsável pela elaboração
da folha de pagamento de todo Executivo Estadual, o Secretário da Fazenda é o gestor da
pasta fazendária estadual e o Superintendente da SUPREV é órgão vinculado à Secretaria da
Administração que assumiu a gestão da folha de inativos do Poder Executivo.
Sustenta que o presente remédio constitucional é destinado ao reconhecimento do direito que
possuem os seus filiados à conversão do tempo de Licença Prêmio em pecúnia, uma vez
constatada a impossibilidade de gozar do instituto em sua essência, seja por rompimento do
vínculo com a administração ou pela inatividade.
Relata que “os filiados do Impetrante são Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, vinculados à Secretaria da
Fazenda, investidos estes em cargos públicos efetivos de Auditor Fiscal, cuja função precípua é o exercício de
atividades típicas da administração fazendária, privativas do Grupo Ocupacional Fisco, percebendo vencimentos na
forma prescrita pelo art. 15 da Lei n° 8.210/2002 (Plano de Carreira do Fisco Estadual) (Doc. 04), mediante a prévia e
regular aprovação em concurso público de provas e títulos e subsequente nomeação para provimento do cargo” e

que“ao solicitarem a conversão dos quinquênios vencidos em indenização em forma de pecúnia, já que não
possuem mais condições de gozá-los em atividade, têm seu direito igualmente recusado”.

Afirma que “constatada a violação do direito de alguns dos integrantes da classe dos auditores fiscais,
correspondente a tal negativa, restou caracterizado o justo receio, por parte dos demais integrantes da respectiva
carreira”.

Pugna pelo reconhecimento do direito à devida indenização, conferindo ao servidor a
possibilidade de conversão em pecúnia, do direito ao gozo dos períodos supraditos, face à
impossibilidade jurídica de enriquecimento sem causa do Estado.
Destaca o novo entendimento dado pela Administração Pública sobre as hipóteses de fruição
dos períodos de Licença-Prêmio adquiridos pelos servidores após a promulgação da Lei

Assinado eletronicamente por: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO - 26/02/2021 15:39:51
https://pje2g.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022615395132700000013424882
Número do documento: 21022615395132700000013424882

Num. 13619685 - Pág. 2

13.471/2015, mormente no que tange à aplicação a direitos adquiridos antes da vigência do
diploma normativo.
Aduz que “alcançando-se a aposentadoria ou mudança de cargo, não há como o servidor gozar da licença-prêmio
adquirida, posto que ingressou em período de afastamento definitivo remunerado, configurando-se plenamente a
possibilidade de conversão do direito à mencionada licença em pecúnia de natureza indenizatória”.

Cita precedentes do STJ e do STF e argumenta que “não obstante o Estado da Bahia não

possuir Lei especifica, quanto a carreira integrada pelos servidores filiados do Impetrante,
expressa prevendo a faculdade legal de conversão em pecúnia de Licença-prêmio adquirida e
não gozadas em razão da necessidade do serviço, cargo ou função, e do interesse público a
ele subjacente, resta indiscutível a plena possibilidade da adoção de tal medida, até mesmo de
ofício, e independente de requerimento do servidor aposentado interessado, uma vez que tem
sido esse o entendimento manifestado pela Jurisprudência dos Tribunais Superiores”.
Defende que, mesmo diante da imposição legal de fruição das licenças-prêmios, a sua
conversão em pecúnia em caso de inatividade não se torna impossível.
Assevera a não incidência do imposto de renda nem contribuição previdenciária no valor
indenizatório a ser recebido pelo particular em casos de licença-prêmio não gozada, Sumula
136 do STJ.
Pelo exposto, requer que seja, liminarmente, concedida a Segurança Liminar em Tutela
Provisória de Evidência a fim de que seja determinada a alteração do entendimento
administrativo para permitir aos seus filiados a possibilidade de conversão dos períodos de
licença-prêmio adquiridos e não fruídos, desde que o servidor não tenha mais condição
funcional de fruir os períodos adquiridos. Requer, finalmente, no mérito, seja concedida a
segurança pleiteada para, declarar o direito de conversão dos períodos de licença-prêmio não
gozados em pecúnia, tanto para os servidores que tiveram os seus pleitos administrativos
negados quanto para aqueles que venham a se aposentar e requerer a aludida conversão.
Requer, ainda, de forma a prevenir a prescrição do direito dos servidores públicos, que o prazo
para exercer o direito de requerer administrativamente ou judicialmente a conversão da
Licença-Prêmio em pecúnia somente passe a contar: “e.1) a partir do trânsito em julgado da

decisão que conceder a segurança ora pleiteada para os que se aposentarem após a
distribuição do presente mandamus; e.2) partir da aposentadoria para os que se aposentarem
após o transito em julgado deste remédio constitucional f) Por fim, requer, que seja declarada a
não incidência de Imposto de Renda, bem como Contribuição Previdenciária nos eventuais
valores pagos aos servidores da Impetrante a título de conversão de licenças prêmio não
gozadas em pecúnia”.
Em decisão de ID nº 4900004 foi indeferido o pedido liminar.
O ESTADO DA BAHIA apresentou defesa em ID nº 5829414, suscitando preliminar de
inadequação da via eleita, pois o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como
sucedâneo de ação de cobrança, Súmulas 269 e 271 do STF; por ausência de prova
documental pré-constituída e impossibilidade de Mandado de Segurança contra Lei em tese,
Súmula 266, do STF.
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Argumenta a inadmissibilidade de mandado de segurança normativo, ou seja, que estabelece
regra geral de conduta, para casos futuros, indeterminados; o descabimento da indenização
postulada por ausência de prova do direito à fruição da licença-prêmio, pleito não formulado
junto à Administração Pública; a ausência de previsão legal para converter a licença-prêmio em
pecúnia e inaplicabilidade do Tema 635, da Repercussão Geral do STF.
Por tudo quanto fora exposto, requer o Estado da Bahia que sejam acolhidas as preliminares
aqui deduzidas, para extinguir o writ sem exame de mérito, ou, sucessivamente, caso
superadas as preliminares, no mérito, seja o pleito julgado totalmente improcedente,
denegando-se a segurança.
As Autoridades impetradas apresentaram informações em ID nº 5884134.
O Impetrante manifestou-se em ID nº 6366020.
A Procuradoria de Justiça, através do Parecer nº 2.632/2020, de ID nº 7305489, manifestou-se
pela concessão parcial da segurança determinado aos impetrados que garanta o direito dos
servidores que ingressaram no serviço público até a edição e publicação da Lei n. 13.471/2015
e estão aposentados ou falecidos e não tenham gozado da fruição ao referido direito, desde
que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse e a
não fruição enquanto exercia as atividades laborais.

É o relatório.
Inicialmente, cumpre a análise das preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia e autoridades
impetradas.

Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita por utilizar o Mandado de Segurança
como ação de cobrança, pois não se pretende o pagamento direto da verba, o ato coator é a
não conversão do direito de licença prêmio em pecúnia.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que não se caracteriza a
utilização do mandamuscomo substituto de ação de cobrança, uma vez que manejado com
vistas à garantia do direito dos impetrantes, os quais devem preencher os requisitos legais à
conversão de licença-prêmio em pecúnia. Com efeito, o pagamento do benefício será mera
consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração:
PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DE
LICENÇA PRÊMIO. POSSIBILIDADE. 1. Caso em que a Corte de origem concluiu pela inadequação da via eleita pelo
recorrente, extinguindo o feito sem resolução de mérito. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de não se
caracterizar a utilização do mandamus como substituto de ação de cobrança, uma vez que manejado com vistas à
garantia do direito dos impetrantes, os quais preencheram os requisitos legais à conversão de licença-prêmio em
pecúnia. Com efeito, o pagamento do benefício será mera consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato
praticado pela Administração. 3. Recurso Ordinário provido com determinação de que o Tribunal local analise o mérito
da impetração, como entender de direito. (RMS 51.515/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/08/2016, DJe 09/09/2016)
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Por sua vez, rejeita-se também a alegação de impetração de mandado de segurança
contra lei em tesee sua utilização como mandado de segurança normativo,situação
vedada pelo verbete da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal.
Noutros termos, a legislação combatida no presente writ gera efeito concreto em relação aos
substituídos do impetrante, uma vez que são os destinatários da norma. Observa-se, portanto,
que o instrumento processual não se voltou contra lei em tese, mas contra os efeitos concretos
dela decorrentes. Em momento algum da petição inicial se lê a pretensão de obter a declaração
de inconstitucionalidade da referida norma, mas a mera referência a esta como causa de pedir.
Não há, portanto, qualquer óbice a utilização da via mandamental. Nesse sentido, o seguinte
precedente do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DE INATIVO. EC 41/03. INDEFERIMENTO DA INICIAL FUNDADO NA SÚMULA 266/STF.
ATAQUE CONTRA LEI EM TESE NÃO CONFIGURADO. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO DE EFEITOS
CONCRETOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA SUSCITADA COMO CAUSA DE PEDIR. ACÓRDÃO
RECORRIDO CASSADO. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no
sentido de que a alegação de inconstitucionalidade da norma que ampara os efeitos concretos resultantes do ato
coator atacado pode ser suscitada como causa de pedir do mandado de segurança, podendo, se procedente, ser
declarada em controle difuso (incidenter tantum) pelo juiz ou pelo tribunal. O que a Súmula 266/STF veda é a
impetração de mandamus cujo o próprio pedido encerra a declaração de inconstitucionalidade de norma em abstrato,
pois esse tipo de pretensão diz respeito ao controle concentrado, o qual deve ser exercido no âmbito das ações diretas
de (in) constitucionalidade. Precedentes: AgRg no AREsp 420.984/PI, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 06/03/2014; RMS 34.560/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/05/2013; RMS
31.707/MT, Rel. Desembargadora convocada Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 23/11/2012; RMS 30.106/CE, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 09/10/2009. (…) (STJ - MS: 24252 DF 2018/0098114-6, Relator: Ministro
OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 04/05/2018)

No que concerne à preliminar de ilegitimidade ativa e aos limites subjetivos da coisa julgada a
ser formada nos presentes autos, esta se estenderá a toda a categoria da carreira de Auditores
Fiscais do Estado da Bahia que se enquadram na situação tratada nos presentes autos, tendo
em vista a natureza da entidade Impetrante e da ação por ela ajuizada.
Com efeito, o Estatuto Social acostado pela Impetrante no ID 4887373 dispõe, em seu art. 2º,
que “o IAF possui caráter de entidade sindical, autônoma e democrática, representante dos Auditores
Fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, sujos fundamentos são compromissos com a
melhoria das condições de trabalho e salarial de seus representados, da defesa da independência e
autonomia da representação sindical e a luta por uma sociedade mais igualitária, justa e democrática”.
E, mais, a Acionante tem como um dos seus objetivos representar a categoria profissional
indicada e consta do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ como entidade sindical
(ID 4887371). Conclui-se, diante de tais circunstâncias, que a IAF detém legitimidade ativa para
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pleitear direitos dos membros da classe que representa, possuindo natureza de entidade
sindical, a ela se aplicando o regramento próprio dos sindicatos, dentre eles a previsão
constitucional que lhes confere legitimação extraordinária ampla para representar os interesses
da categoria: "Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...) III - ao
sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em
questões judiciais ou administrativas; (...)”
Acrescenta-se que no julgamento do RE 573.232/SC, a Suprema Corte reafirmou a legitimação
extraordinária ampla das entidades sindicais, de modo que as demandas por elas propostas
beneficiam toda a categoria, independentemente de os servidores estarem ou não filiados à
entidade e de terem ou não autorizado a propositura da demanda:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE.
SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e
reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos
sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que
representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos
substituídos.” (RE 883642 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015)

Rejeita-se, assim, a preliminar de ilegitimidade ativa, esclarecendo-se a amplitude subjetiva
da coisa julgada a ser formada nestes autos, nos termos acima delineados.
Afasta-se, por fim, a preliminar de ausência de prova pré-constituída, uma vez que, para
lastrear as suas alegações, a Impetrante utilizou parecer da Procuradoria Geral do Estado (ID
nº 4887380) no sentido da impossibilidade de concessão de indenização nos casos daqueles
servidores que adquirem o direito à fruição de licença prêmio, sem ter exercido o direito e
depois de aposentado, pleiteia a indenização.
Ademais, por tratar o presente feito de processo coletivo, “(...) seu âmbito de cognição está
centrado apenas naquilo que os direitos individuais tutelados têm em comum, ou seja, no seu
conteúdo uniforme, no seu núcleo de homogeneidade. Em consequência, os fatos sujeitos a
prova pré-constituída são unicamente os que dizem respeito à ameaça ou à lesão aos direitos
visualizados em seu conjunto e considerada apenas a essência homogênea que lhes é comum.
(…) As situações individuais, as condições pessoais e particulares dos titulares do direito
subjetivo abrangido no mandado de segurança coletivo poderão, se for o caso, ser objeto de
exame específico por ocasião do cumprimento da sentença mandamental.” (ZAVASCKI, Teori
Albino. Processo Coletivo [livro eletrônico]: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de
direitos. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2017. 1. ed. em e-book baseada na 7. ed.
impressa)
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Ultrapassada as questões preliminares, adentra-se ao mérito deste Mandado de
Segurança.
Sabe-se que a Licença Prêmio é um direito adquirido aos servidores públicos efetivos, que ao
completar cinco anos de exercício, tem como benefício três meses de licença remunerada, a
título de prêmio por assiduidade.
Assim dispõe a Constituição do Estado da Bahia:
“Art. 41 - São direitos dos servidores públicos civis, além dos previstos na Constituição Federal: …
XXVIII - licença prêmio de três meses por quinqüênio de serviços prestados à Administração Pública Estadual direta,
autárquica e fundacional, assegurado o recebimento integral das gratificações percebidas, ininterruptamente, há mais
de seis meses, salvo as relativas ao exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

De igual modo, disciplinava a Lei Estadual nº 6.677/94, in verbis:
“Art. 107 - O servidor terá direito à licença-prêmio de 3 (três) meses em cada período de 5 (cinco) anos de exercício
efetivo e ininterrupto, sem prejuízo da remuneração”.

Vale ressaltar que após a publicação da Lei 13.471/2015, este direito foi excluído aos
servidores que ingressarem no serviço público estadual. Entretanto, os servidores que tenham
sido investidos em cargo público efetivo até a data da publicação desta lei terão direito à fruição
à Licença Prêmio, que passou a ser obrigatória, como preceitua os artigos 3º e 6°, in verbis:
Art. 3º - Ao servidor que tenha sido investido em cargo público efetivo estadual até a data da publicação desta Lei fica
assegurado o direito a licença prêmio de 03 (três) meses em cada período de 05 (cinco) anos de exercício efetivo e
ininterrupto, sem prejuízo da remuneração.

Art. 6º - O servidor gozará, obrigatoriamente, a licença prêmio adquirida dentro dos 05 (cinco) anos subsequentes
àquele em que foi completado o período aquisitivo de referência. (…)

No entanto, a fim de se resguardar o direito adquirido dos servidores à utilização dos períodos
de licença-prêmio já conquistados nos moldes do texto anterior, a nova legislação disciplinou
que:
Art. 7º - Os períodos de licença prêmio adquiridos até a data de vigência desta Lei deverão ser fruídos pelo servidor
até a data da sua inativação, observado o disposto nos §§ 5º a 9º do art. 6º desta Lei.

Com efeito, verifica-se o direito líquido e certo dos servidores estaduais em gozar as licenças
prêmios, adquiridas e não usufruídas, até a data da sua aposentação após a publicação da Lei
supracitada.
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O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o direito de gozo de
licença-prêmio encontra-se submetido à conformidade da Administração Pública que, no
exercício da sua competência discricionária analisa a necessidade e conveniência da
continuidade do serviço público. (RMS nº 10.745/RS).
Nota-se que o direito à licença prêmio se adstringe aos critérios de conveniência e
oportunidade da Administração Pública, todavia, deverá ser concedida em prazo razoável,
sendo necessário que defina um período possível para que os possuidores deste direito
desfrutem da licença pleiteada.
De referência ao direito de conversão da licença prêmio em pecúnia, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça já decidiu reiteradas vezes no sentido de reconhecer a
possibilidade de pagamento de indenização por licença-prêmio não gozada por ocasião da
aposentadoria:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇAS- PRÊMIOS. NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM
PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. 1. O acórdão recorrido
implicitamente afastou a tese de enriquecimento ilícito em detrimento da tese de que não havendo previsão legal para
a conversãodas licenças-prêmios em pecúnia, tal procedimento não poderia ser aceito, sob pena de ofensa ao
princípio da legalidade. Violação ao art. 535 não configurada. 2. A conversão em pecúnia das licenças -prêmios não
gozadas em face do interesse público, tampouco contadas em dobro para fins de contagem de tempo de serviço para
efeito de aposentadoria, avanços ou adicionais, independe de previsão legal expressa, sendo certo que tal
entendimento está fundado na Responsabilidade Objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição
Federal, e no Princípio que veda o enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (REsp 693728/RS, Quinta Turma, Rel.ª
Ministra LAURITA VAZ, DJ 11.04.2005 p. 374)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE.
LICENÇAPRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM
PECÚNIA. DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende ser devida a
conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro quando da aposentadoria do servidor,
sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 2. Na hipótese, conforme registro do acórdão combatido,
a recorrente não está aposentada, pois, apesar de já contar com mais de 30 (trinta) anos de serviço e 61 (sessenta e
um) de idade, ainda encontra-se em atividade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1349282/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, DJe 12/06/2015)

“AGRAVO

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL. LICENÇA-PREMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM ESPECIE. LEGALIDADE. ACÓRDÃO
REGIONAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENUNCIADO 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. O cerne
da controvérsia circunvolve-se à legalidade de conversão , em pecúnia,de licença-prêmio não usufruída por membro
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do Ministério Publico Estadual, em razão de interesse público. 2. No caso , ao adimplir os requisitos necessários à
aquisição de licença-prêmio, inegável o direito potestativo do servidor, quando da sua aposentadoria, à indenização
pela não fruição do beneficio por necessidade da própria Administração. 3. Enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 678546/SC, da Sexta Turma do STJ, Rel. Min. Celso Limongi,
DJ 15.03.2010).

Nestas condições, conclui-se que assiste razão ao impetrante, vez que inexiste revogação
tácita da licença-prêmio, podendo os servidores gozarem desta nos moldes da nova legislação.
De outro modo, para efeitos de conversão em pecúnia, há possibilidade por ocasião da
aposentadoria ou falecimento para os servidores que tenham sido investidos em cargo público
efetivo até a data da publicação da Lei n° 13471/2015 terão direito à fruição à Licença Prêmio
quando demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários e a não fruição enquanto
exercia as atividades laborais.
Registre-se que deve ser considerada a última remuneração percebida pelo servidor quando
em atividade, abrangidas, na base de cálculo, todas as vantagens de caráter permanente:
“ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA E DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. AGRAVO INTERNO DO
DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento
adotado por esta Corte de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de
cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e a
saúde suplementar. Nesse sentido: REsp. 1.489.904/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 25.11.2014, DJe 4.12.2014. 2. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL desprovido.” (AgInt no AREsp 475.822/DF,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

“PROCESSUAL

CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO

USUFRUÍDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. 1. Inicialmente, na linha do precedente REsp.
1.489.430/RS, nota-se que houve o cancelamento da matéria objeto da discussão, qual seja, possibilidade de inclusão
do abono de permanência na base de cálculo da indenização pelo não gozo de licença-prêmio. 2. Extrai-se do acórdão
vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça de que a base de cálculo da licença-prêmio é a remuneração do servidor e de que o abono de permanência
tem caráter remuneratório, razão pela qual é possível a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da
indenização pelo não gozo de licença-prêmio. 3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1576363/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018)

Destaca-se, ainda, que a verba indenizatória não está sujeita a desconto de imposto de renda,
como se dessume da Súmula nº 136, editada pelo STJ e também não incide contribuição
previdenciária sobre a verba:
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“Súmula nº 136, STJ: O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao
imposto de renda.”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À luz do entendimento sedimentado na Súmula 136 do STJ, tem-se entendido que
as verbas recebidas pelas licenças-prêmio convertidas em pecúnia por opção do próprio servidor não constituem
acréscimo patrimonial e possuem natureza indenizatória, razão pela qual sobre elas não pode incidir o imposto de
renda (REsp 1.385.683/SP, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 10.12.2013). Precedente: AgRg no AREsp 620.750/RS,
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 12.5.2015. 2. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a
que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 156.858/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015)

“PROCESSUAL

CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO ASSIDUIDADE. NÃO

INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. "É firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não
incide Contribuição Previdenciária sobre abono-assiduidade e licença-prêmio não gozada convertida em pecúnia."
(AgRg no AREsp 464.314/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/5/2014, DJe
18/6/2014.) Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1560219/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016)

A prescrição da pretensão de conversão da licença-prêmio em pecúnia, por seu turno, tem
como termo inicial a data em que o ato concessivo da aposentadoria do servidor foi
homologado pelo Tribunal de Contas do Estado – regra que se dessume do precedente
obrigatório firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.254.456/PE,
analisado em conjunto com o julgamento do MS 17.406/DF pela Corte Especial do STJ:
“PROCESSUAL

CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS

ESTADUAIS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM UTILIZADA COMO TEMPO PARA APOSENTADORIA.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA A SUA POSTULAÇÃO. DATA DO
REGISTRO DO JUBILAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA NO
CASO CONCRETO. 1. A Primeira Seção do STJ, em sede de recurso repetitivo, entendeu que "... a contagem da
prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso
temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público"
(REsp 1.254.456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 02/05/2012). 2. Já por sua
Corte Especial, firmou o STJ a compreensão de que, "... sendo o ato de aposentadoria um ato complexo, do qual se
origina o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio, a prescrição somente se inicia a partir da integração de
vontades da Administração. Assim, o início do cômputo prescricional do direito à conversão em pecúnia da
licençaprêmio coincide com o dia posterior ao qual o ato de aposentadoria ganhou eficácia com o registro de vontade
da Corte de Contas" (MS 17.406/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe
26/09/2012). 3. Da interpretação conjunta desses precedentes se extrai que o marco inicial para a contagem do prazo
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prescricional das ações que intentam converter em pecúnia a licença-prêmio não gozada e nem utilizada para a
contagem do tempo de aposentação é a data do registro do ato da jubilação pela Corte de Contas. 4. No recurso
ordinário em mandado de segurança não cabe ao STJ se pronunciar sobre as questões de mérito não tratadas na
Corte de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Recurso ordinário em mandado de
segurança parcialmente provido, em ordem a afastar a prescrição e determinar o retorno do feito à origem.” (RMS
47.331/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

E, com o ajuizamento do presente mandado de segurança coletivo, restou interrompido o prazo
prescricional para o requerimento judicial individual de pagamento das verbas, somente
voltando a transcorrer após o trânsito em julgado do acórdão coletivo, consoante decidiu o STJ
no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos:
“ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. DESNECESSIDADE DA
PROVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 94 DO CDC. TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando
o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se
confundir entre julgado contrário aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional. 2. O Ministério
Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública ao propósito de assegurar a revisão de pensões por morte em
favor de pessoas hipossuficientes, saindo-se vencedor na demanda. Após a divulgação da sentença na mídia, em
13/4/2010, Elsa Pipino Maciel promoveu ação de execução contra o Estado. 3. O acórdão recorrido declarou prescrita
a execução individual da sentença coletiva, proposta em maio de 2010, assentando que o termo inicial do prazo de
prescrição de 5 (cinco) anos seria a data da publicação dos editais em 10 e 11 de abril de 2002, a fim de viabilizar a
habilitação dos interessados no procedimento executivo. 4. A exequente alega a existência de contrariedade ao art. 94
do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o marco inicial da prescrição deve ser contado a partir da
publicidade efetiva da sentença, sob pena de tornar inócua a finalidade da ação civil pública. 5. Também o Ministério
Público Estadual assevera a necessidade de aplicação do art. 94 do CDC ao caso, ressaltando que o instrumento para
se dar amplo conhecimento da decisão coletiva não é o diário oficial - como estabelecido pelo Tribunal paranaense -,
mas a divulgação pelos meios de comunicação de massa. 6. O art. 94 do Código de Defesa do Consumidor disciplina
a hipótese de divulgação da notícia da propositura da ação coletiva, para que eventuais interessados possam intervir
no processo ou acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à divulgação do resultado do julgamento.
Logo, a invocação do dispositivo em tela não tem pertinência com a definição do início do prazo prescricional para o
ajuizamento da execução singular. 7. Note-se, ainda, que o art. 96 do CDC - cujo teor original era "Transitada em
julgado a sentença condenatória, será publicado edital, observado o disposto no art. 93" - foi objeto de veto pela
Presidência da República, o que torna infrutífero o esforço de interpretação analógica realizado pela Corte estadual,
ante a impossibilidade de o Poder Judiciário, qual legislador ordinário, derrubar o veto presidencial ou, eventualmente,
corrigir erro formal porventura existente na norma. 8. Em que pese o caráter social que se busca tutelar nas ações
coletivas, não se afigura possível suprir a ausência de previsão legal de ampla divulgação midiática do teor da
sentença, sem romper a harmonia entre os Poderes. 9. Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, deve-se firmar a
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tese repetitiva no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da
sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. 10. Embora não tenha
sido o tema repetitivo definido no REsp 1.273.643/PR, essa foi a premissa do julgamento do caso concreto naquele
feito. 11. Em outros julgados do STJ, encontram-se, também, pronunciamentos na direção de que o termo a quo da
prescrição para que se possa aforar execução individual de sentença coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer
ressalva à necessidade de efetivar medida análoga à do art. 94 do CDC: AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe 1º/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014;
EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013. 12. Considerando
o lapso transcorrido entre abril de 2002 (data dos editais publicados no diário oficial, dando ciência do trânsito em
julgado da sentença aos interessados na execução) e maio de 2010 (data do ajuizamento do feito executivo) é
imperativo reconhecer, no caso concreto, a prescrição. 13. Incidência da Súmula 83/STJ, que dispõe: "Não se conhece
do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida". 14. Recursos especiais não providos. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543- C do CPC e
Resolução STJ 8/2008.” (REsp 1388000/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro
OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 12/04/2016)

Tratando-se de débito da Fazenda Pública, o pagamento do valor deverá observar o rito dos
precatórios previsto no art. 100 da CF, não sendo viável o pagamento diretamente em folha, em
relação às quantias surgidas após a impetração, face à disciplina constitucional específica que
orienta a satisfação de crédito contra a Fazenda Pública.
Diante do exposto, rejeitam-se as preliminares e, no mérito,concede-se a segurançapara
determinar às autoridades Impetradas a conversão dos períodos de licença-prêmio não
usufruídos em pecúnia ao servidores substituídos inativos que tiveram os seus pleitos
administrativos negados a ao servidores substituídos que venham a se aposentar e requerer a
aludida conversão, observando-se a aplicação dos dispositivos legais referente aos servidores
investidos em cargo público efetivo até a data da publicação da Lei n° 13471/2015.
Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público, de de 2020.

PRESIDENTE

JUIZ CONVOCADO JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO
RELATOR
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PROCURADOR DE JUSTIÇA
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RELATÓRIO

O presente Mandado de Segurança Coletivo, com pedido liminar, foi impetrado pelo SINDICATO DOS
AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA,

indicando como autoridades coatoras oSECRETÁRIO DE

ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e SUPERINTENDENTE
DA SUPREV, GESTORA DO FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO
DA BAHIA - FUNPREV .

Afirma o impetrante sua legitimidade ativa na qualidade de organização sindical, constituída há mais de
um ano, com prerrogativa ínsita ao seu Ato Constitutivo para defesa dos interesses dos seus filiados
(Súmula 630,STF), Auditores Fiscais do Estado da Bahia e a legitimidade passiva das autoridades
coatoras, pois o Secretário da Administração é o responsável pela elaboração da folha de pagamento de
todo Executivo Estadual, o Secretário da Fazenda é o gestor da pasta fazendária estadual e o
Superintendente da SUPREV é órgão vinculado à Secretaria da Administração que assumiu a gestão da
folha de inativos do Poder Executivo.
Sustenta que o presente remédio constitucional é destinado ao reconhecimento do direito que possuem os
seus filiados à conversão do tempo de Licença Prêmio em pecúnia, uma vez constatada a impossibilidade
de gozar do instituto em sua essência, seja por rompimento do vínculo com a administração ou pela
inatividade.
Relata que “os filiados do Impetrante são Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, vinculados à Secretaria da Fazenda,
investidos estes em cargos públicos efetivos de Auditor Fiscal, cuja função precípua é o exercício de atividades típicas da
administração fazendária, privativas do Grupo Ocupacional Fisco, percebendo vencimentos na forma prescrita pelo art. 15 da
Lei n° 8.210/2002 (Plano de Carreira do Fisco Estadual) (Doc. 04), mediante a prévia e regular aprovação em concurso público
de provas e títulos e subsequente nomeação para provimento do cargo”

e que “ao solicitarem a conversão dos quinquênios

vencidos em indenização em forma de pecúnia, já que não possuem mais condições de gozá-los em atividade, têm seu direito
igualmente recusado”.

Afirma que “constatada a violação do direito de alguns dos integrantes da classe dos auditores fiscais, correspondente a tal
negativa, restou caracterizado o justo receio, por parte dos demais integrantes da respectiva carreira”.

Pugna pelo reconhecimento do direito à devida indenização, conferindo ao servidor a possibilidade de
conversão em pecúnia, do direito ao gozo dos períodos supraditos, face à impossibilidade jurídica de
enriquecimento sem causa do Estado.
Destaca o novo entendimento dado pela Administração Pública sobre as hipóteses de fruição dos períodos
de Licença-Prêmio adquiridos pelos servidores após a promulgação da Lei 13.471/2015, mormente no que
tange à aplicação a direitos adquiridos antes da vigência do diploma normativo.
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Aduz que “alcançando-se a aposentadoria ou mudança de cargo, não há como o servidor gozar da licença-prêmio adquirida,
posto que ingressou em período de afastamento definitivo remunerado, configurando-se plenamente a possibilidade de conversão
do direito à mencionada licença em pecúnia de natureza indenizatória”.

Cita precedentes do STJ e do STF e argumenta que “não obstante o Estado da Bahia não possuir Lei especifica,
quanto a carreira integrada pelos servidores filiados do Impetrante, expressa prevendo a faculdade legal de conversão em
pecúnia de Licença-prêmio adquirida e não gozadas em razão da necessidade do serviço, cargo ou função, e do interesse público
a ele subjacente, resta indiscutível a plena possibilidade da adoção de tal medida, até mesmo de ofício, e independente de
requerimento do servidor aposentado interessado, uma vez que tem sido esse o entendimento manifestado pela Jurisprudência dos
Tribunais Superiores”.

Defende que, mesmo diante da imposição legal de fruição das licenças-prêmios, a sua conversão em
pecúnia em caso de inatividade não se torna impossível.
Assevera a não incidência do imposto de renda nem contribuição previdenciária no valor indenizatório a
ser recebido pelo particular em casos de licença-prêmio não gozada, Sumula 136 do STJ.
Pelo exposto, requer que seja, liminarmente, concedida a Segurança Liminar em Tutela Provisória de
Evidência a fim de que seja determinada a alteração do entendimento administrativo para permitir aos
seus filiados a possibilidade de conversão dos períodos de licença-prêmio adquiridos e não fruídos, desde
que o servidor não tenha mais condição funcional de fruir os períodos adquiridos. Requer, finalmente, no
mérito, seja concedida a segurança pleiteada para, declarar o direito de conversão dos períodos de
licença-prêmio não gozados em pecúnia, tanto para os servidores que tiveram os seus pleitos
administrativos negados quanto para aqueles que venham a se aposentar e requerer a aludida conversão.
Requer, ainda, de forma a prevenir a prescrição do direito dos servidores públicos, que o prazo para
exercer o direito de requerer administrativamente ou judicialmente a conversão da Licença-Prêmio em
pecúnia somente passe a contar: “e.1) a partir do trânsito em julgado da decisão queconceder a segurança ora pleiteada
para os que se aposentarem após a distribuição do presente mandamus; e.2) partir da aposentadoria para os que se aposentarem
após o transito em julgado deste remédio constitucional f) Por fim, requer, que seja declarada a não incidência de Imposto de
Renda, bem como Contribuição Previdenciária nos eventuais valores pagos aos servidores da Impetrante a título de conversão de
licenças prêmio não gozadas em pecúnia”.

Em decisão de ID nº 4900004 foi indeferido o pedido liminar.
O ESTADO DA BAHIA apresentou defesa em ID nº 5829414, suscitando preliminar de inadequação da via
eleita, pois o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança,
Súmulas 269 e 271 do STF; por ausência de prova documental pré-constituída e impossibilidade de
Mandado de Segurança contra Lei em tese, Súmula 266, do STF.
Argumenta a inadmissibilidade de mandado de segurança normativo, ou seja, que estabelece regra geral
de conduta, para casos futuros, indeterminados; o descabimento da indenização postulada por ausência de
prova do direito à fruição da licença-prêmio, pleito não formulado junto à Administração Pública; a
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ausência de previsão legal para converter a licença-prêmio em pecúnia e inaplicabilidade do Tema 635, da
Repercussão Geral do STF.
Por tudo quanto fora exposto, requer o Estado da Bahia que sejam acolhidas as preliminares aqui
deduzidas, para extinguir o writ sem exame de mérito, ou, sucessivamente, caso superadas as
preliminares, no mérito, seja o pleito julgado totalmente improcedente, denegando-se a segurança.
As Autoridades impetradas apresentaram informações em ID nº 5884134.
O Impetrante manifestou-se em ID nº 6366020.
A Procuradoria de Justiça, através do Parecer nº 2.632/2020, de ID nº 7305489, manifestou-se pela
concessão parcial da segurança determinado aos impetrados que garanta o direito dos servidores que
ingressaram no serviço público até a edição e publicação da Lei n. 13.471/2015 e estão aposentados ou
falecidos e não tenham gozado da fruição ao referido direito, desde que comprovem o preenchimento dos
requisitos necessários para a concessão da benesse e a não fruição enquanto exercia as atividades laborais.
Desta feita, com fulcro no art. 931 do CPC/2015, restituo os autos, com o presente relatório, à Secretaria,
para inclusão em pauta de julgamento; oportunidade na qual será facultada às partes a sustentação oral,
na forma prevista no art. 937, do CPC/2015.
Salvador, 01 de setembro de 2020.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO
RELATOR
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO
5ª Av. do CAB, nº 560 - Centro - CEP: 41745971 - Salvador/BA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
Certifico, para os devidos fins, que o referenciado processo foi julgado em SESSÃO ORDINÁRIA da SEÇÃO CÍVEL
DE DIREITO PÚBLICO, sob a presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) BALTAZAR
MIRANDA SARAIVA.

089 - 8021591-03.2019.8.05.0000 - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA
Impetrante
: VICTOR COSTA CAMPELO
Advogado
Impetrado
: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)
: MARGARETH PINHEIRO DE SOUZA
Procurador
: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Relator
COMPOSIÇÃO DO JULGAMENTO:
Desembargador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Desembargador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Desembargador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Desembargador: ILONA MARCIA REIS
Desembargador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Desembargador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Desembargador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Desembargador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CEZAR SANTOS
Desembargador: MARCIA BORGES FARIA
Desembargador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Desembargador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Desembargador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Desembargador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Desembargador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Desembargador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Desembargador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Juiz Substituto: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Juiz Substituto: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Juiz Substituto: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Juiz Substituto: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Juiz Substituto: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Data do julgamento: 11/02/2021 17:24
Decisão: Segurança concedida, por unanimidade de votos.

Salvador, 11 de fevereiro de 2021.
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(assinado digitalmente)

KENNY CRISTINA LEONE SANTIAGO
Secretário(a) do órgão Julgador
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MM. Relator,

O ESTADO DA BAHIA requer destaque do feito na sessão designada para o próximo dia 11.02.2021, com preferência e sustentação
oral. Na ordem dos processos, o número de pauta do feito é 89.

Para os fins pertinentes, informa que o Procurador abaixo assinado estará presente à sessão, com os seguintes contatos:

e-mail institucional: caio.vita@pge.ba.gov.br
telefone celular: (71) 99186-2807.

Salvador, 9 de fevereiro de 2021

Caio Druso de Castro Penalva Vita
Procurador do Estado (OAB/BA 14.133)
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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DESEMBARGADOR (A) PRESIDENTE DO E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

PEDIDO DE PREFERÊNCIA
COM SUSTENTAÇÃO ORAL

Processo nº 8021591-03.2019.8.05.0000

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF SINDICAL,
devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vêm, muito respeitosamente, à V. Excelência, com fulcro
no art. 195-A do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, requerer a
preferência com sustentação oral no julgamento pautado para a Sessão Ordinária da Seção Cível de
Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça a ser realizada na data de 11/02/2021 às 08:30h.

A sustentação oral será realizada pelo advogado José Carlos Torres Júnior, OAB/BA nº 17.799,
contato nº 71-99184-1543 e e-mail josecarlos@azietorres.com.br

Nestes termos, pede deferimento.
Salvador/BA, 02 de fevereiro de 2021.

JOSÉ CARLOS T. TORRES JÚNIOR
OAB/BA 17.799

MICHAEL NERY FAHEL
OAB/BA 27.013

VICTOR COSTA CAMPELO
OAB/BA Nº 39.708

Assinado eletronicamente por: VICTOR COSTA CAMPELO - 02/02/2021 15:33:32
https://pje2g.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020215333230600000012732781
Número do documento: 21020215333230600000012732781
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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DESEMBARGADOR (A) PRESIDENTE DO E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

PEDIDO DE PREFERÊNCIA
COM SUSTENTAÇÃO ORAL

Processo nº 8021591-03.2019.8.05.0000

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF SINDICAL,
devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vêm, muito respeitosamente, à V. Excelência, com fulcro
no art. 195-A do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, requerer a
preferência com sustentação oral no julgamento pautado para a Sessão Ordinária da Seção Cível de
Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça a ser realizada na data de 28/01/2021 às 08:30h.

A sustentação oral será realizada pelo advogado José Carlos Torres Júnior, OAB/BA nº 17.799,
contato nº 71-99184-1543 e e-mail josecarlos@azietorres.com.br

Nestes termos, pede deferimento.
Salvador/BA, 16 de dezembro de 2020.

JOSÉ CARLOS T. TORRES JÚNIOR
OAB/BA 17.799

MICHAEL NERY FAHEL
OAB/BA 27.013

VICTOR COSTA CAMPELO
OAB/BA Nº 39.708

Assinado eletronicamente por: VICTOR COSTA CAMPELO - 16/12/2020 11:21:38
https://pje2g.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121611213833000000011977471
Número do documento: 20121611213833000000011977471
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MM. Relator,

O ESTADO DA BAHIA requer destaque do feito na sessão designada para o próximo dia 10.12.2020, com preferência e sustentação
oral.

Para os fins pertinentes, informa que o Procurador abaixo assinado estará presente à sessão, com os seguintes contatos:

e-mail institucional: caio.vita@pge.ba.gov.br
telefone celular: (71) 99186-2807.

Salvador, 8 de dezembro de 2020

Caio Druso de Castro Penalva Vita
Procurador do Estado (OAB/BA 14.133)

Assinado eletronicamente por: CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - 08/12/2020 09:45:50
https://pje2g.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120809455017300000011747303
Número do documento: 20120809455017300000011747303
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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DESEMBARGADOR (A) PRESIDENTE DO E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

PEDIDO DE PREFERÊNCIA
COM SUSTENTAÇÃO ORAL

Processo nº 8021591-03.2019.8.05.0000

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF SINDICAL,
devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vêm, muito respeitosamente, à V. Excelência, com fulcro
no art. 195-A do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, requerer a
preferência com sustentação oral no julgamento pautado para a Sessão Ordinária da Seção Cível de
Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça a ser realizada na data de 10/12/2020 às 08:30h.

A sustentação oral será realizada pelo advogado José Carlos Torres Júnior, OAB/BA nº 17.799,
contato nº 71-99184-1543 e e-mail josecaros@azietorres.com.br

Nestes termos, pede deferimento.
Salvador/BA, 30 de novembro de 2020.

JOSÉ CARLOS T. TORRES JÚNIOR
OAB/BA 17.799

MICHAEL NERY FAHEL
OAB/BA 27.013

VICTOR COSTA CAMPELO
OAB/BA Nº 39.708

Assinado eletronicamente por: VICTOR COSTA CAMPELO - 30/11/2020 20:59:00
https://pje2g.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113020590026800000011557647
Número do documento: 20113020590026800000011557647
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MM. Relator,

O ESTADO DA BAHIA requer destaque do feito na sessão designada para o próximo dia 26.11.2020, com preferência e sustentação
oral.

Para os fins pertinentes, informa que o Procurador abaixo assinado estará presente à sessão, com os seguintes contatos:

e-mail institucional: caio.vita@pge.ba.gov.br
telefone celular: (71) 99186-2807.

Salvador, 24 de novembro de 2020

Caio Druso de Castro Penalva Vita
Procurador do Estado (OAB/BA 14.133)

Assinado eletronicamente por: CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - 24/11/2020 18:09:19
https://pje2g.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112418091908200000011399510
Número do documento: 20112418091908200000011399510
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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DESEMBARGADOR (A) PRESIDENTE DO E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

PEDIDO DE PREFERÊNCIA
COM SUSTENTAÇÃO ORAL

Processo nº 8021591-03.2019.8.05.0000

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF SINDICAL,
devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vêm, muito respeitosamente, à V. Excelência, com fulcro
no art. 195-A do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, requerer a
preferência com sustentação oral no julgamento pautado para a Sessão Ordinária da Seção Cível de
Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça a ser realizada na data de 26/11/2020 às 08:30h.

A sustentação oral será realizada pelo advogado José Carlos Torres Júnior, OAB/BA nº 17.799,
contato nº 71-99184-1543 e e-mail josecaros@azietorres.com.br

Nestes termos, pede deferimento.
Salvador/BA, 20 de novembro de 2020.

JOSÉ CARLOS T. TORRES JÚNIOR
OAB/BA 17.799

MICHAEL NERY FAHEL
OAB/BA 27.013

Assinado eletronicamente por: VICTOR COSTA CAMPELO - 24/11/2020 16:05:40
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VICTOR COSTA CAMPELO
OAB/BA Nº 39.708

Assinado eletronicamente por: VICTOR COSTA CAMPELO - 24/11/2020 16:05:40
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Num. 11565174 - Pág. 2

MM. Relator,

O ESTADO DA BAHIA requer destaque do feito na sessão designada para o próximo dia 12.11.2020, com preferência e sustentação
oral.

Para os fins pertinentes, informa que o Procurador abaixo assinado estará presente à sessão, com os seguintes contatos:

e-mail institucional: caio.vita@pge.ba.gov.br
telefone celular: (71) 99186-2807.

Salvador, 10 de novembro de 2020

Caio Druso de Castro Penalva Vita
Procurador do Estado (OAB/BA 14.133)

Assinado eletronicamente por: CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - 10/11/2020 15:42:56
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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DESEMBARGADOR (A) PRESIDENTE DO E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

PEDIDO DE PREFERÊNCIA
COM SUSTENTAÇÃO ORAL

Processo nº 8021591-03.2019.8.05.0000

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF SINDICAL,
devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vêm, muito respeitosamente, à V. Excelência, com fulcro
no art. 195-A do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, requerer a
preferência com sustentação oral no julgamento pautado para a Sessão Ordinária da Seção Cível de
Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça a ser realizada na data de 12/11/2020 às 08:30h.

A sustentação oral será realizada pelo advogado José Carlos Torres Júnior, OAB/BA nº 17.799,
contato nº 71-99184-1543 e e-mail josecaros@azietorres.com.br

Nestes termos, pede deferimento.
Salvador/BA, 30 de outubro de 2020.

JOSÉ CARLOS T. TORRES JÚNIOR
OAB/BA 17.799

MICHAEL NERY FAHEL
OAB/BA 27.013

Assinado eletronicamente por: VICTOR COSTA CAMPELO - 30/10/2020 09:09:53
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VICTOR COSTA CAMPELO
OAB/BA Nº 39.708

Assinado eletronicamente por: VICTOR COSTA CAMPELO - 30/10/2020 09:09:53
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA SEÇÃO CÍVEL DE
DIREITO PÚBLICO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Pedido de sustentação oral por videoconferência
Sessão de 22.10.2020

O ESTADO DA BAHIA, pelo procurador abaixo assinado, nos autos do feito em referência, nos termos do
art. 5º, § 1º, do Decreto Judiciário n. 271/2020, vem respeitosamente requerer preferência, com sustentação
oral, por videoconferência, no julgamento da demanda, pautado para a sessão do órgão de 22.10.2020. O
Estado é presentado por seus procuradores, devendo comparecer à sessão para o ato o procurador abaixo
assinado, com telefone 71 99186.2807 e e-mail institucional caio.vita@pge.ba.gov.br.

Salvador, 20 de outubro de 2020

CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA
PROCURADOR DO ESTADO (OAB-BA 14.133)

Assinado eletronicamente por: CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - 20/10/2020 15:16:17
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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DESEMBARGADOR (A) PRESIDENTE DO E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

PEDIDO DE PREFERÊNCIA
COM SUSTENTAÇÃO ORAL

Processo nº 8021591-03.2019.8.05.0000

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF SINDICAL,
devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vêm, muito respeitosamente, à V. Excelência, com fulcro
no art. 195-A do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, requerer a
preferência com sustentação oral no julgamento pautado sob o nº 79 para a Sessão Ordinária da
Seção Cível de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça a ser realizada na data de
22/10/2020 às 08:30h.

A sustentação oral será realizada pelo advogado José Carlos Torres Júnior, OAB/BA nº 17.799,
contato nº 71-99184-1543 e e-mail josecaros@azietorres.com.br

Nestes termos, pede deferimento.
Salvador/BA, 14 de outubro de 2020.

JOSÉ CARLOS T. TORRES JÚNIOR
OAB/BA 17.799

MICHAEL NERY FAHEL
OAB/BA 27.013

Assinado eletronicamente por: VICTOR COSTA CAMPELO - 14/10/2020 13:05:26
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VICTOR COSTA CAMPELO
OAB/BA Nº 39.708

Assinado eletronicamente por: VICTOR COSTA CAMPELO - 14/10/2020 13:05:26
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA SEÇÃO CÍVEL DE
DIREITO PÚBLICO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Pedido de sustentação oral por videoconferência
Sessão de 08.10.2020

O ESTADO DA BAHIA, pelo procurador abaixo assinado, nos autos do feito em referência, nos termos do
art. 5º, § 1º, do Decreto Judiciário n. 271/2020, vem respeitosamente requerer preferência, com sustentação
oral, por videoconferência, no julgamento da demanda, pautado para a sessão do órgão de 08.10.2020. O
Estado é presentado por seus procuradores, devendo comparecer à sessão para o ato o procurador abaixo
assinado, com telefone 71 99186.2807 e e-mail institucional caio.vita@pge.ba.gov.br.

Salvador, 06 de outubro de 2020

CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA
PROCURADOR DO ESTADO (OAB-BA 14.133)

Assinado eletronicamente por: CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - 06/10/2020 20:31:01
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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DESEMBARGADOR (A) PRESIDENTE DO E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

PEDIDO DE PREFERÊNCIA
COM SUSTENTAÇÃO ORAL

Processo nº 8021591-03.2019.8.05.0000

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF SINDICAL,
devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vêm, muito respeitosamente, à V. Excelência, com fulcro
no art. 195-A do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, requerer a
preferência com sustentação oral no julgamento pautado sob o nº 71 para a Sessão Ordinária da
Seção Cível de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça a ser realizada na data de
08/10/2020 às 08:30h.

A sustentação oral será realizada pelo advogado José Carlos Torres Júnior, OAB/BA nº 17.799,
contato nº 71-99184-1543 e e-mail josecaros@azietorres.com.br

Nestes termos, pede deferimento.
Salvador/BA, 05 de outubro de 2020.

JOSÉ CARLOS T. TORRES JÚNIOR
OAB/BA 17.799

MICHAEL NERY FAHEL
OAB/BA 27.013

Assinado eletronicamente por: VICTOR COSTA CAMPELO - 05/10/2020 18:06:40
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VICTOR COSTA CAMPELO
OAB/BA Nº 39.708

Assinado eletronicamente por: VICTOR COSTA CAMPELO - 05/10/2020 18:06:40
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA SEÇÃO CÍVEL DE
DIREITO PÚBLICO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Pedido de sustentação oral por videoconferência
Sessão de 24.09.2020

O ESTADO DA BAHIA, pelo procurador abaixo assinado, nos autos do feito em referência, nos termos do
art. 5º, § 1º, do Decreto Judiciário n. 271/2020, vem respeitosamente requerer preferência, com destaque e
julgamento presencial, por videoconferência, no julgamento da demanda, pautado para a sessão do órgão de
24.09.2020, às 8h30, franqueando-se a seu procurador o uso da palavra, para esclarecimento sumário.

O Estado é presentado por seus procuradores, devendo comparecer à sessão, para a causa, o procurador abaixo
assinado, com telefone 71 99186.2807 e e-mail institucional caio.vita@pge.ba.gov.br.

Salvador, 21 de setembro de 2020

CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA
PROCURADOR DO ESTADO (OAB-BA 14.133)

Assinado eletronicamente por: CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - 21/09/2020 17:13:05
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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DESEMBARGADOR (A) PRESIDENTE DO E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

PEDIDO DE PREFERÊNCIA
COM SUSTENTAÇÃO ORAL

Processo nº 8021591-03.2019.8.05.0000

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF SINDICAL,
devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vêm, muito respeitosamente, à V. Excelência, com fulcro
no art. 195-A do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, requerer a
preferência com sustentação oral no julgamento pautado sob o nº 309 para a Sessão Ordinária da
Seção Cível de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça a ser realizada na data de
24/09/2020 às 08:30h.

A sustentação oral será realizada pelo advogado José Carlos Torres Júnior, OAB/BA nº 17.799,
contato nº 71-99184-1543 e e-mail josecaros@azietorres.com.br

Nestes termos, pede deferimento.
Salvador/BA, 15 de setembro de 2020.

JOSÉ CARLOS T. TORRES JÚNIOR
OAB/BA 17.799

MICHAEL NERY FAHEL
OAB/BA 27.013

Assinado eletronicamente por: VICTOR COSTA CAMPELO - 15/09/2020 15:49:32
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Número do documento: 20091515493198200000009824359
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VICTOR COSTA CAMPELO
OAB/BA Nº 39.708

Assinado eletronicamente por: VICTOR COSTA CAMPELO - 15/09/2020 15:49:32
https://pje2g.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091515493198200000009824359
Número do documento: 20091515493198200000009824359
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Parecer do Ministério Público em .PDF.
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SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 8021591-03.2019.8.05.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E
OUTROS
RELATOR(A): DES. JOSE CICERO LANDIN NETO
PROCª. JUSTIÇA: MÁRCIA REGINA DOS SANTOS VIRGENS

Sumário. Mandado de Segurança coletivo, com vista à correção de ato
administrativo que tem indeferido o direito de converter em pecúnia as licençasprêmio não gazadas.
Preliminares: Ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita.
No mérito: Direito adquirido. Constituição Estadual e Lei n. 6.677/94 que
asseguravam o direito ao servidor até a promulgação da Lei n. 13.471/2015 o
referido direito. Extinção da benesse. Direito a fruição ainda garantido.
Discricionariedade da administração em possibilitar a conversão em pecúnia.
Todavia, em relação àqueles servidores que se aposentaram ou faleceram e
ingressaram nos quadros do ente antes da publicação da Lei n. 13.471/2015 deve
ser garantido o referido direito, desde que preencha os requisitos da benesse e
comprovem a não fruição ou gozo do direito. Precedentes.
Pelo conhecimento do writ, e, no mérito, pela CONCESSÃO PARCIAL DA
SEGURANÇA.

PARECER N. 2.632/2020
SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA,
atuando no interesse de seus filiados, todos integrantes da carreira de Auditores Fiscais do
Estado da Bahia, fazendo-se representar por seu procurador (Id n. 4887370) ajuizou o
presente Mandado de Segurança Coletivo, trazendo ínsito pedido liminar, com vistas à
correção de ato do SENHOR SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E OUTROS, reputado lesivo a seu direito que entende como líquido e certo.
Consta que os filiados do impetrante “são Servidores Públicos Civis do
Estado da Bahia, vinculados à Secretaria da Fazenda, investidos estes em cargos públicos
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efetivos de Auditor Fiscal, cuja função precípua é o exercício de atividades típicas da
administração fazendária, privativas do Grupo Ocupacional Fisco”.
Assere que seus filiados, por muitas vezes, “têm seu direito ao gozo da
Licença-Prêmio negado pela Administração Pública por motivos que, em regra, são justos e
razoáveis à gerência do Estado”, contudo, “ao solicitarem a conversão dos quinquênios
vencidos em indenização em forma de pecúnia, já que não possuem mais condições de gozalos em atividade, têm seu direito igualmente recusado”.
Neste sentido, “constatada a violação do direito de alguns dos integrantes
da classe dos auditores fiscais, correspondente a tal negativa, restou caracterizado o justo
receio, por parte dos demais integrantes da respectiva carreira, uma vez que os aludidos
servidores não lograram êxito na aquisição do que lhes é devido”.
Fundamenta, portanto, que possuem os substituídos o direito a conversão
em pecúnia, em razão da “impossibilidade jurídica de enriquecimento sem causa do Estado”,
porquanto é direito dos servidores públicos do Estado da Bahia instituído pelo art. 41 da
Constituição Estadual e pela Lei n. 6.677/94, o direito ao gozo de licença-prêmio.
E, muito embora tenha o ente federativo revogado, parte da norma,
“assegurou a continuidade da percepção da aludida licença aos servidores que tivessem sido
investidos em cargo público estadual até a data da sua publicação” e, “alcançando-se a
aposentadoria ou mudança de cargo, não há como o servidor gozar da licença-prêmio
adquirida, posto que ingressou em período de afastamento definitivo remunerado,
configurando-se plenamente a possibilidade de conversão do direito à mencionada licença
em pecúnia de natureza indenizatória, dada a relatada impossibilidade de gozo e fruição
daquele direito incorporado ao patrimônio do servidor”.
Requestou, desta feita, mediante provimento de urgência para que seja
“determinada a alteração do entendimento administrativo para permitir aos seus filiados a
possibilidade de conversão dos períodos de licença-prêmio adquiridos e não fruídos, desde
que o servidor não tenha mais condição funcional de fruir os períodos adquiridos”, e, ao
final, a concessão em definitivo da actio para “declarar o direito de conversão dos períodos
de licença-prêmio não gozados em pecúnia, tanto para os servidores que tiveram os seus
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pleitos administrativos negados quanto para aqueles que venham a se aposentar e requerer a
aludida conversão”.
Instrução da inicial com os documentos de Id n. 4887364 usque 4887387.
O Ilustre Relator indeferiu (Id n. 4900004) a tutela de urgência requisitada,
entendendo o magistrado que embora sejam “relevantes os fundamentos apresentados pelos
impetrantes, na hipótese vertente, o art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/2009 veda expressamente a
concessão da medida liminar”.
O Estado da Bahia intervindo no feito prestou informações e ofereceu
defesa (Id n. 5829414) e, em síntese, asseriu, preliminarmente, a inadequação da via eleita,
seja por sua utilização como ação de cobrança, seja pela impossibilidade de seu manejo em
face de lei em tese (Sum. 266 do STF), assim como a deliberação ampla e abrangente geraria
uma sentença normativa, o que não é permitido no sistema judicial cível.
No mérito, o ente federativo aduziu que “o impetrante não comprovou,
prima facie, que seus filiados teriam direito à licença cuja indenização postula nestes autos;
não tendo sido anexada junto à exordial nenhuma comprovação que, enquanto em atividade,
efetivamente tivessem adquirido o direito às licenças que busca converter em pecúnia, e
tampouco que, as tendo adquirido, não as tivessem efetivamente gozado.”, bem como que o
referido diploma normativo “não confere aos servidores nenhuma possibilidade de
indenização decorrente da licença-prêmio não gozada, restringindo-se à garantia da
possibilidade de fruição oportuna do direito, desde que haja pedido do servidor”, sendo
garantido ao servidor “a mera conversão dos períodos não fruídos em tempo de serviço, que
serão computados em dobro, desde que tais períodos se refiram a quinquênios adquiridos até
15.12.1998, tendo em vista a impossibilidade de contabilização de tempo de serviço ficto com
a EC n. 20/98”.
Ademais, informa que o tema 635 de repercussão geral no STF “versa sobre
a possibilidade de conversão em pecúnia das férias não gozadas, não se aplica ao caso em
tela, porquanto atinente à moldura fático-jurídica diversa daquela aqui discutida”.
Pugnou,

neste

sentido,

pela

improcedência

dos

pedidos

e,

consequentemente, pela denegação da segurança.
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Informações do Secretário da Fazenda, do Diretor da Suprev e do Secretário
de Administração sobre o pleito (Id n. 5884155, 5884231 e 5884236).
Manifestação do impetrante sobre as preliminares e/ou documentos (Id n.
6366020). Por fim, repousaram os autos nesta Procuradoria com vistas ao seu
pronunciamento.
É pela via estreita o escorço dos autos.
Pondo desfecho as preliminares, vejamos.
A inadequação da via eleita não se encontra caracterizada, porquanto não se
pretende o pagamento de verba diretamente pelo presente writ, isto é, o pagamento dos
valores é mera decorrência do suposto ilegítimo e ilegal ato administrativo que não concedeu
o direito ao servidor.
O dito ato coator, in casu, é a não conversão do direito em pecúnia, não
importando, portanto em pagamento direito ou cobrança do valor, mas, em consequência, do
ato coator.
O Tribunal da Cidadania tem remansoso entendimento neste sentido, in
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. MANDADO
DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÊMIO. POSSIBILIDADE.
1. Caso em que a Corte de origem concluiu pela inadequação da via eleita pelo
recorrente, extinguindo o feito sem resolução de mérito. 2. A jurisprudência do STJ
é pacífica no sentido de não se caracterizar a utilização do mandamus como
substituto de ação de cobrança, uma vez que manejado com vistas à garantia do
direito dos impetrantes, os quais preencheram os requisitos legais à conversão de
licença-prêmio em pecúnia. Com efeito, o pagamento do benefício será mera
consequência

do

reconhecimento

da

ilegalidade

do

ato

praticado

pela

Administração. 3. Recurso Ordinário provido com determinação de que o Tribunal
local analise o mérito da impetração, como entender de direito. (RMS 51.515/MS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/08/2016, DJe 09/09/2016)

Igualmente não prospera o fundamento de ataque a lei em tese. Isto porque,
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a lei supostamente atacada pela impetração tem efeitos concretos. A súmula n. 266 do
Supremo Tribunal Federal retrata a impossibilidade de impetração do mandamus face à lei em
tese, porém não é o caso dos autos.
A lei supostamente vergastada tem efeitos concretos e diretos na
remuneração dos servidores/aposentados. A jurisprudência é pacífica neste sentido:
I. Mandado de segurança: admissibilidade. Não se caracteriza o ‘mandado de
segurança contra lei em tese’, se – como reconheceu no caso o acórdão
recorrido -, a norma legal questionada é de ‘eficácia concreta, direta e
imediata’, capaz, assim, de lesar direito líquido e certo do impetrante. II. ICMS:
não incide sobre o deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro da
mesma empresa, sem a transferência de propriedade. Precedente: RE 158.834, Pl.,
23.10.2002, red.p/acórdão Marco Aurélio, RTJ 194/979. III. Recurso extraordinário:
descabimento para o reexame de fatos: incidência da Súmula 279. (STF, 1ª Turma,
Ag. Reg. Ag. Inst. 271.528-3/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 07/12/2006)

Sobre este referido ponto, a preambular de mandado de segurança
normativo também não prevalece, a saber.
Confirmo a decisão liminar no ponto em que restaram reconhecidos os pressupostos
de admissibilidade do mandado de segurança. A autoridade apontada como coatora é
parte legítima, porquanto o ato impugnado, do qual se depreende uma possível
ameaça de lesão ao direito de parte dos associados, foi exarado pelo Tribunal de
Contas da União por meio do Acórdão 2.780/2016, em que foi reconhecida a
necessidade de comprovação da dependência econômica para fins de manutenção da
pensão por morte e, de consequência, a suspensão de pagamentos incompatíveis com
o respectivo benefício. Trata-se de ato concreto e impositivo do TCU, cujo
objetivo é o cancelamento de direito das associadas à Impetrante. Não devem
prosperar, portanto, os argumentos da União no sentido de invocar a aplicação
da Súmula 266, desta Corte. [MS 35949, rel. min. Edson Fachin, dec. monocrática,
j.09-11-2018, DJE 241 de 14-11-2018.]

Decai, portanto, a preambular.
Por fim, importante dizer que o direito líquido e certo consubstanciado no
mandamus refere-se à ato coator da autoridade impetrada em não conceder o direito a
conversão do direito não gozado em pecúnia.
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Assim, a inexistência de prova pré-constituída que perfaça a extinção do
writ preliminarmente consiste na verificação da necessidade de dilação probatória, o que não
parece ser o caso dos autos, sobretudo porque os fatos e fundamentos foram evidenciados
pelos documentos juntados aos autos.
Na lição de Leonardo Carneiro da Cunha vejamos:
Não havendo direito líquido e certo, não será cabível o writ. Haverá, noutros termos,
inadequação da via eleita. Logo, o direito líquido e certo consiste num requisito
processual para a validade da instauração do procedimento.
Ausente direito líquido e certo, haverá de ser extinto o mandado de segurança sem
resolução do mérito, facultando-se à parte o uso do procedimento comum.
O direito líquido e certo, como se viu, somente está presente se houver prova préconstituída. Havendo necessidade de dilação probatória, não há direito líquido e
certo, sendo incabível o mandado de segurança. É comum, todavia, na linguagem
forense, dizer que não há direito líquido e certo quando restar evidente que o ato
impugnado é legal e legítimo, não havendo qualquer abusividade ou ilegalidade,
quando, enfim, o impetrante não é titular do direito que alega, não fazendo jus ao
pleito que formula. Nesse caso, o juiz julga improcedente o pedido do impetrante,
denegando a segurança. A questão, ai, envolve o mérito, não se restringindo à
análise da admissibilidade do mandado de segurança.
Em sentido técnico, direito líquido e certo significa, como se viu, comprovação
documental e pré-constituída dos fatos alegados, demonstrando-se, logo com a
petição inicial, a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora.
Não havendo tal comprovação de plano e sendo necessária a dilação probatória,
descabe o mandado de segurança, por falta de um pressuposto processual específico.
(In A Fazenda Pública em Juízo, 14ª Edição, Edt. Forense, RJ; 2017, pag. 514/515)

Portanto, a ausência e liquidez do direito (inadequação da via eleita)
enquanto preliminar compõe-se uma análise abstrata do direito pleiteado e conquanto
verificada a necessidade de utilização de outros meios probatórios o mandamus seria a via
inadequada para a resolução da lide, o que, em princípio, não se aperfeiçoa aos autos.
Neste azo, decaem as preliminares soerguidas.
Cinge-se a querela mandamental na verificação do direito líquido e certo
dos impetrantes, substituídos, neste ato, pelo seu Sindicato em ter reconhecido o direito à
conversão em pecúnia do direito a Licença-Prêmio previsto pelos artigos 41 da Constituição
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do Estado da Bahia e pelos artigos 107 a 110 da Lei n. 6.677/94, desde que “o servidor não
tenha mais condição funcional de fruir os períodos adquiridos”.
Calha uma breve digressão sobre o reportado direito.
Anteriormente, a Constituição do Estado da Bahia, em seu art. 41, XVIII,
XXVII e XXVIII, estabelecia e disciplinava a licença-prêmio enquanto direito dos servidores
públicos civis. Estatuía o art. 41, XVIII, XXVII e XXVIII, da Constituição Estadual:
Art. 41 - São direitos dos servidores públicos civis, além dos previstos na
Constituição Federal:
(...)
XVIII - contagem em dobro dos períodos de licença-prêmio não gozados, para
efeito de aposentadoria;
(...)
XXVII - contagem, para fins de percepção de adicional por tempo de serviço e
gozo de licença-prêmio, de todo o tempo de serviço sob qualquer regime de
trabalho, na Administração Pública da União, do Estado e do Município;
XXVIII - licença prêmio de três meses por quinquênio de serviços prestados à
administração direta, autarquias e fundações, assegurado o recebimento integral
das gratificações percebidas, ininterruptamente, há mais de seis meses, salvo as
relativas ao exercício de cargo de provimento temporário;
(...)

A partir de tais dispositivos, extrai-se que a Constituição Estadual, em sua
redação originária, conferia aos servidores públicos da administração direta, autarquias e
fundações estaduais a percepção de licenças-prêmio de três meses, estando à aquisição do
benefício atrelada ao quinquênio de serviços prestados (inciso XXVIII).
Do mesmo modo, o texto constitucional trazia que, acaso não gozadas, as
licenças-prêmio deveriam ser dobradas e revertidas em pecúnia em caso de aposentadoria
(inciso XVIII). Por fim, verifica-se que o constituinte estadual foi além, assegurando, à época,
a qualquer servidor, o direito de ter contabilizado seu tempo de serviço dentro da
administração pública em caráter geral para fins de licença-prêmio (XXVII).
A previsão normativa foi corroborada na Lei n. 6.677/94, entre os artigos
107 a 110 do referido diploma, in verbis:
Art. 107 - O servidor terá direito à licença-prêmio de 3 (três) meses em cada período
de 5 (cinco) anos de exercício efetivo e ininterrupto, sem prejuízo da remuneração.
Parágrafo único - Para efeito de licença-prêmio, considera-se de efetivo exercício o
tempo de serviço prestado pelo servidor na Administração Pública direta e indireta,
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da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, independentemente do regime de
trabalho.
Art. 108 - Não se concederá licença-prêmio a servidor que, no período aquisitivo:
I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;
II - afastar-se do cargo em virtude de :
a) licença para tratamento de saúde em pessoa da família;
b) licença para tratar de interesse particular;
c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;
d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.
III - faltar injustificadamente ao serviço por mais de 15 (quinze) dias por ano ou 45
(quarenta e cinco) por quinquênio.
Art. 109 - O direito de requerer licença-prêmio não prescreve, nem está sujeito a
caducidade.
Art. 110 - O servidor que estiver em regime de acumulação, nas hipóteses previstas
na Constituição, terá direito a licença-prêmio correspondente a ambos os cargos,
contando-se, porém, separadamente, o tempo de serviço em relação a cada um deles.

Ocorre que, com o advento da EC nº 07/1999, os incisos XVIII e XXVII
terminaram por ser revogados. Nesse sentido, o tempo de serviço na Administração Pública
lato sensu passou a não ser mais contabilizado para fins de licença-prêmio, bem como as
licenças-prêmio não gozadas deixaram de ter contagem em dobro para efeito de
aposentadoria. Do mesmo modo, após alteração pela EC nº 07/1999, o inciso XXVIII foi
revogado pela EC nº 22/2015, extinguindo-se, assim, a licença-prêmio dentro do serviço
público estadual.
Pois bem.
As Emendas Constitucionais que alteraram o regime do direito à licençaprêmio não o extinguiram o direito adquirido. Isto é, as licença já incorporadas ao patrimônio
dos servidores continuam sendo possibilita a sua fruição e gozo, nos termos do Art. 5º da
referida norma, a saber.
Art. 5º - Ao servidor que tenha sido investido em cargo público efetivo estadual até
a data da publicação desta Emenda Constitucional fica assegurado, na forma da Lei,
o direito a licença prêmio de 03 (três) meses por quinquênio de serviços prestados à
Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional, mantido o
recebimento integral das gratificações percebidas, ininterruptamente, há mais de 06
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(seis) meses, salvo as relativas ao exercício de cargo em comissão ou função de
confiança.

Bem verdade, que o referido direito passou a sofrer diversas modificações
legislativas com o passar do tempo, à exemplo, das Emendas Constitucionais de n. 07/1999 e
22/2015, além da alteração legislativa realizada pela Lei n. 13.471/2015 que modificou a Lei
n. 6.677/94.
Observe-se que a Lei não confere indistintamente a todos os servidores o
direito à conversão em pecúnia e que a ordem pretendida é dirigida ao substituídos do
sindicato sendo aquele servidor que não tenha mais condição funcional de fruir os períodos
adquiridos.
Rememore-se que não esta pleiteando o sindicato o direito a fruição ou gozo
do direito, mas a sua conversão em pecúnia.
Neste sentido, a situação específica de cada servidor tem variações, a
depender da data de entrada de cada um ao serviço público, as condições elegíveis pela norma
ao direito, etc.
Outrossim, não desconhece esta Procuradoria que em diversos casos tem
este e. Tribunal de Justiça concedido o direito aos servidores públicos, inclusive, com parecer
favorável deste Parquet, contudo são analisadas as situações fáticas e as provas préconstituídas de cada servidor para só então conceder-lhe ou não o seu direito.
É ato discricionário da administração a conversão em pecúnia do direito à
licença-prêmio, como vastamente reconhecido pela Jurisprudência. Tal entendimento vem
sendo adotado nesse Tribunal de Justiça, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO DAS LICENÇASPRÊMIOS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. PODER
DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDENIZAÇÃO
REFERENTE AO NÃO RECEBIMENTO DO PIS/PASEP. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
A conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio adquiridos por seus
servidores constitui exercício do poder discricionário afeto à Administração
Pública e, portanto, fundado nos critérios de conveniência e oportunidade, não
constituindo, em consequência, direito do administrado à manifestação positiva
no seu caso concreto.
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[...]
(TJBA. Classe: Apelação, Número do Processo: 0000369-52.2014.8.05.0110,
Relator (a): Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Publicado em:
17/03/2017 )

O voto relator do acórdão refere-se ainda a outros precedentes. Veja-se:
No que diz respeito ao pedido de conversão das três licenças-prêmios não
gozadas em pecúnia, formulado pela Autora na exordial, tem-se que o mesmo
não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio.
É que o direito à transformação da licença-prêmio não usufruída em pecúnia se
submete ao poder discricionário da Administração Pública, que, de acordo com
os critérios de conveniência e oportunidade, decide se é possível ou não a
concessão do benefício no momento em que foi requerido pela servidora.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO.
APLICAÇÃO DA LEI 8.112/90 POR FORÇA DA LEI DISTRITAL 197/01.
VENDA DE LICENÇA-PRÊMIO. ATO DISCRICIONÁRIO. CRITÉRIOS DE
CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. OUTORGA DE EFICÁCIA POSITIVA
AO SILÊNCIO DO PODER PÚBLICO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CONVERSÃO EM PECÚNIA NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
INOCORRÊNCIA

DE

ENRIQUECIMENTO

SEM

CAUSA

DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. 1) A conversão em
pecúnia dos períodos de licença-prêmio adquiridos por seus servidores, fato
corrente em determinado período político-administrativo desta Capital,
constitui exercício do poder discricionário afeto à Administração Pública e,
portanto, fundado nos critérios de conveniência e oportunidade, não
constituindo, em conseqüência, direito do administrado à manifestação positiva
no seu caso concreto, ainda que tal tenha ocorrido em situações aparentemente
similares. 2) Legítima a ação administrativa praticada pelo Poder Público local se
pautada em situação peculiar do servidor frente aos demais administrados,
caracterizadora de situação de conversão em pecúnia não conveniente à
Administração Pública. 3) Prática de arbitrariedade imputada apenas à recorrida, ao
tentar forçar a satisfação de seus interesses pessoais de forma absolutamente
ilegítima, substituindo-se, ao arrepio da lei, ao administrador na apreciação da
conveniência e da oportunidade da ação administrativa discricionária pretendida e
outorgando eficácia positiva ao silêncio da administração, com o deferimento de
pretensão por si deduzida, quando tal se mostrava contrário ao interesse público cuja
tutela é dever do Estado. 4) (...)” (STJ - REsp: 1121113, Relator: Ministro CELSO
LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Publicação:
DJ 09/11/2010) (Grifo nosso)
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Contudo, é, igualmente, verdade que a administração tem por dever
assegurar ao servidor aposentado ou falecido, o seu direito a conversão em pecúnia, sob pena
de enriquecimento ilícito da administração.
O respectivo direito, inclusive, fora recentemente reconhecido por este e.
Tribunal de Justiça, verbo ad verbum:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINSTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015.
PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA LEI EM TESE E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
REJEITADAS.
LICENÇA-PRÊMIO.
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA. (Classe: Mandado de Segurança,
Número do Processo: 0024967-41.2016.8.05.0000,Relator(a): MARIA DE
FATIMA SILVA CARVALHO, Publicado em: 14/03/2019)

Contudo, o referido direito restringe-se aos servidores que ingressaram no
serviço público até a edição e publicação da Lei n. 13.471/2015 e estão aposentados ou
falecidos e não tenham gozado da fruição ao referido direito, desde que comprovem o
preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse e a não fruição
enquanto exercia as atividades laborais.
Destarte, tendo em vista tais razões fático jurídicas, o Órgão Ministerial
manifesta-se pela CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA determinado ao impetrado
para que garanta o direito servidores que ingressaram no serviço público até a edição e
publicação da Lei n. 13.471/2015 e estão aposentados ou falecidos e não tenham gozado da
fruição ao referido direito, desde que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários
para a concessão da benesse e a não fruição enquanto exercia as atividades laborais.
É o parecer.
Salvador, 18 de maio de 2020.

MÁRCIA REGINA DOS SANTOS VIRGENS
Procuradora de Justiça
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Segue em anexo.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR JOSÉ CÍCERO LANDIN
NETO, RELATOR DO MANDADO DE SEGURANÇA TOMBADO SOB O NÚMERO
8021591-03.2019.8.05.0000 EM TRÂMITE PERANTE A SEÇÃO CÍVEL DE
DIREITO PÚBLICO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Mandado de Segurança nº 8021591-03.2019.8.05.0000

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF
SINDICAL pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos
do processo tombado sob o número em epígrafe, em que litiga com o Sr. ILMO.
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS também
qualificados, vêm respeitosamente, à presença de V. Exª, em atenção ao despacho de
ID 030070, que intimou a mesma para se manifestar acerca das preliminares
suscitadas pelos Impetrados, expor e requerer o que se segue:

1. DA TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, faz-se necessário salientar que a Impetrante foi intimada, por
meio de despacho, para se manifestar acerca das preliminares suscitadas pelo Estado
da Bahia, sendo a publicação do mesmo em 13/02/2020, sendo a ciência registrada
no dia 14/02/2020, iniciando-se o prazo em 17/02/2020.
Na medida em que o prazo para apresentar a presente manifestação é de 15
(quinze) dias, contando-se apenas os dias úteis, excluindo-se, portanto, os dias entre
o dia 20/02/2020 e 26/02/2020, consoante o Decreto Judiciário nº 50, de 21 de
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janeiro de 2020, arts. 1º e 2º, que dispõem sobre o expediente forense no âmbito deste
E. Tribunal de Justiça, o prazo em questão finalizará em 13/03/2020.
Protocolada hoje, resta plenamente tempestivo o presente Recurso de
Agravo Interno.
2.

DOS FATOS

Como foi exaustivamente demonstrado e comprovado na peça mandamental, é
sabido que muitas vezes, por qualidade inerente ao cargo que ocupam, os servidores
públicos estaduais, como é o caso dos filiados da Impetrante têm seu direito ao gozo
da Licença-prêmio negado pela Administração Pública por motivos que, em regra, são
justos e razoáveis à gerência do Estado.
Todavia ao se aposentarem e solicitarem a conversão dos quinquênios
vencidos em indenização em forma de pecúnia, já que não possuem mais condições
de goza-los em atividade, têm seu direito igualmente recusado.
Nesta senda constatada a violação do direito de alguns dos integrantes da
classe dos auditores fiscais, correspondente a tal conduta reiterada da Administração
Pública, restou caracterizado o justo receio, por parte dos demais integrantes da
respectiva carreira.
Impõe-se, portanto, o reconhecimento do direito à devida indenização,
conferindo ao servidor a possibilidade de conversão em pecúnia, do direito ao gozo
dos períodos supraditos, face à impossibilidade jurídica de enriquecimento sem
causa do Estado.
Razões pelas quais se impetrou o presente Mandado de Segurança, com fito de
sanar o ato coator reiteradamente cometido pelos Impetrados, reconhecendo o direito
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dos filiados da Impetrante a terem convertidos, quando em inatividade, os seus
períodos de licença-prêmio não gozados.
Ressalta-se, ademais, que toda a matéria fática atinente ao caso restou
demonstrada documentalmente, mormente no parecer da procuradoria, ao qual foi
considerado o seu caráter sistêmico e adotado pelos órgãos da Administração Pública
do Estado da Bahia, consubstanciando o entendimento firmado, dando causa ao ato
coator da Autoridade Pública.
Ato continuo, o Estado da Bahia, interpôs a Defesa, alegando, sem sede de
preliminar, suposta inadequação da via eleita, bem como alegações de ausência de
prova, dentre outros fundamentos que não merecem prosperar, como se verá a seguir.
Outrossim os Impetrados juntaram aos autos documentações que sequer
dizem respeito ao presente processo ou ao direito aqui debatido, como se
observa dos documentos de ID 5884155, 5884231.
Assim, em atenção ao Despacho proferido pelo Emin. Relator, a fim de garantir
à parte autora, o direito de resposta, no que diz respeito às preliminares suscitadas
pelo Estado Bahia, bem como das questões de méritos aventadas em sua
manifestação, vem este Impetrante expor o que se segue.

3. PRELIMINARMENTE
DA SUPOSTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
Pois bem, preliminarmente aventou o Ente a inadequação da via eleita do
Mandado de Segurança, uma vez que o mesmo estaria sendo utilizado como
sucedâneo de ação de cobrança, nos seguintes termos:
o ente sindical Impetrante pretende a cobrança de indenização referente às licençasprêmio supostamente adquiridas e não gozadas por seus filiados – pois ter-se-iam
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aposentado antes da fruição do direito -. O que resta inviabilizado em sede de ação
mandamental.

É importante considerar que tal alegação é flagrantemente descabida, e não
merece prosperar uma vez que em momento algum, na peça mandamental, se cobrou
valores ou ao menos se requereu o pagamento de qualquer quantia.
Ora, Nobres Julgadores, não existe qualquer dúvida por parte do Impetrante
que o Mandado de Segurança não tem cabimento de Ação de Cobrança, o que se
requer, após a farta argumentação a respeito, com amparo jurisprudencial inclusive
deste E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Supremo Tribunal Federal é a
declaração do direito de conversão dos períodos de licença-prêmio não gozados em
pecúnia, com o reconhecimento do

entendimento ilegal adotado pelos

Impetrados, tanto para os servidores que tiveram os seus pleitos administrativos
negados quanto para aqueles que venham a se aposentar e requerer a aludida
conversão.
O que se observa é a intenção dos Impetrados em invalidar o presente remédio
heroico com alegações inverídicas, visto que não há qualquer cobrança de valores na
inicial do mandamus, mesmo porque qualquer valor a ser pago para os servidores da
Impetrante não devem ser provenientes da concessão da segurança por este C.
Tribunal de Justiça e sim de ato administrativo que, ao momento da aposentadoria
dos mesmos, deverá reconhecer o direito à conversão em pecúnia daquelas licenças
não gozadas e não poderá mais aplicar o entendimento ilegal reiteradamente aplicado.
Sobre o tema, já pacificou o Superior Tribunal de Justiça que não configura
substituição de ação de cobrança o mandado de segurança que busca
desconstituir ato administrativo que nega a conversão da licença-prêmio em
pecúnia. Vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO À CONVERSÃO
DE FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. CABIMENTO DO WRIT.
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PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À
LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara
recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015. II. Na origem,
trata-se Mandado de Segurança impetrado por Jeromildo Rodrigues Alves contra ato
da Procuradora Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, que
deferiu parcialmente seu requerimento de pagamento de verbas indenizatórias
oriundas da conversão em pecúnia de valores referentes a 11 (onze) períodos de férias
não gozadas e de 04 (quatro) períodos de licença-prêmio igualmente não usufruídas.
III. A jurisprudência desta Corte é uniforme no sentido de que "não configura
substituto de ação de cobrança a impetração de mandamus cujo objetivo é
desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de licençaprêmio ou férias não gozadas por necessidade de serviço, pois o que se busca é
a restauração de situação jurídica em razão do suposto ato ilegal, cujos efeitos
patrimoniais são mera consequência do reconhecimento da ilegalidade, não se
aplicando as Súmulas 269 e 271 do STF"
(STJ, REsp 1.363.383/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 13/03/2013

A concessão da segurança, portanto, não iria determinar o pagamento de
qualquer valor, não ocasionando nenhum gasto financeiro por parte do Ente,
restando afastada qualquer argumentação referente a inadequação da via eleita neste
ponto.
Ainda sob a justificativa de inadequação da via eleita, suscitou o Impetrado
que, o Mandado de Segurança em questão se encontrava carente de prova préconstituída e, estaria se opondo contra lei em tese, todavia, assim como o primeiro,
ambos os argumentos não merecem prosperar.
Neste ponto, alega o Impetrado que não há prova documental pré-constituída
ensejadora do direito líquido e certo, todavia, tal direito é evidentemente comprovado
ao momento em que se colacionaram aos autos precedentes demonstrando a
necessidade de conversão em pecúnia de tais licenças, quando em aposentadoria, sob
pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, inclusive com tema de
Repercussão Geral do STF, e, em contraponto, foram colacionados diversos pareceres
administrativos (ID 4887380) decidindo pela não conversão de tais licenças,
demonstrando reiterado posicionamento da Administração Pública Estadual.
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Assim sobre a alegação dos Impetrados, que se limitaram a informar que não
existem nos autos provas de aquisição do direito à licença nem a formulação de
requerimento para fruição da mesma, importa deixar claro que não se está tutelando,
no presente Mandado de Segurança, o direito de um impetrante em específico em
razão de qualquer negativa de conversão de sua licença, razão pela qual não há
documento demonstrando a aquisição da licença prêmio, e nem precisaria já que a
mesma é um direito garantido por lei aos servidores públicos em questão.
O que se está combatendo em verdade, no presente remédio heroico, é o
entendimento ilegal adotado pelos Impetrados, consubstanciado na sua negativa
em conceder a conversão da licença prêmio em pecúnia para os seus servidores,
entendimento esse devidamente comprovado nos autos, com base nas diversas
manifestações do Estado no sentido de não conceder tal conversão, inclusive por
parecer sistêmico (ID 4887380) demonstrando que o mesmo é adotado em todos os
órgãos da Administração Pública Estadual, vejamos:
Sendo assim, tendo em vista ser a matéria tradada comum a diversos segmentos da
Administração Pública, confiro caráter sistêmico ao parecer 000744/2016,
devendo ser extraídas cópias do mesmo para remessa às Secretarias do Estado,
à Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público, Autarquias e
Fundações Estaduais.

Veja-se que o que se está combatendo - entendimento ilegal reiteradamente e
sistematicamente aplicado pela Administração Pública Estadual - foi evidentemente
demonstrado nos autos do processo.
Sabe-se que, se o presente Mandado de Segurança estivesse tutelando um
caso específico de servidor que teve o gozo do seu período de licença prêmio negado
seria necessário trazer aos autos o ato concreto que negou o seu direito, sendo esse
o ato coator combatido, todavia, não é o que se impugna no presente Mandado de
Segurança Coletivo que, como salientado na inicial, possui caráter tanto
repressivo

quanto

preventivo,

tendo

em

vista

o

ilegal

entendimento

administrativo aplicado de forma geral.
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Não há o que se falar, portanto, em ausência de prova pré-constituída, visto
que a mesma se encontra suficientemente colacionada aos autos.
Em ato contínuo, alegou a Procuradoria Geral do Estado, em sua defesa, que
não caberia mandado de segurança para impugnar lei ou ato normativo em tese,
portanto, a presente ação mandamental deveria ser extinta sem exame do mérito.
Todavia, assim como os outros fundamentos apresentados pelos Impetrados,
tal alegação também não merece prosperar, visto que não se está impugnando lei
em tese, isso porque, embora a legislação que regula o direito à licença-prêmio, qual
seja a Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015 e a Lei nº 13.471/2015
determine a fruição das licenças até a aposentadoria do servidor, caso ocorra a
eventual passagem do mesmo para a inatividade, com saldo de licenças-prêmio que
não foram gozadas, persiste o direito de conversão das mesmas em pecúnia,
independentemente do motivo da sua não fruição, visto que, se assim não fosse, a
Administração Pública enriqueceria ilicitamente com direito de servidor que já havia
sido adquirido.
Neste mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal, reconhecendo o
direito líquido e certo do servidor a converter a sua licença-prêmio em pecúnia,
independentemente da Lei Estadual nº 13.471/2015, como se pode verificar na
decisão proferida pelo Tribunal Pleno do E. TJ/BA, in verbis:
"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINSTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015. PRELIMINARES DE NÃO
CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE E AUSÊNCIA
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO
EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA."
(TJ-BA - MS: 00249674120168050000, Relator: Maria de Fátima Silva Carvalho,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/03/2019) (destacamos).

Por fim, ainda na tentativa de suscitar suposta inadequação da via eleita no
presente Mandado de Segurança, alegam os Impetrados que o mesmo seria mandado
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de segurança normativo que estabeleceria regra geral, todavia, não é o que intenta o
Impetrante.
Sabe a Impetrante que mandado de segurança é remédio constitucional
que se condiciona a prática de atos tidos como coatores, no caso o presente
mandado de segurança se insurge no entendimento administrativo ilegal que
consubstancia a negativa de conversão em pecúnia das licenças-prêmio dos
servidores (caráter repressivo) e no justo receio de que esse entendimento
continue a ser praticado para os servidores que vierem se aposentar (caráter
preventivo).
Não se trata, portanto de conduta genérica a ser tutelada, e sim de pedido
certo e determinado pelo reconhecimento do direito dos servidores da Impetrante a
terem as suas licenças-prêmio não gozadas convertidas em pecúnia, em face do
entendimento ilegal adotado sistematicamente pelos Impetrados.
Ante o exposto resta claro que todas as preliminares suscitadas pelos
Impetrados não merecem prosperar, pois carecem de razão, não passando,
portanto, de argumentos rasos lançados aos autos na tentativa de impedir o
prosseguimento do presente Mandado de Segurança, argumentos esses que já
foram enfrentados por este E. TJ/BA, bem como pelos tribunais superiores, em
outros processos e foram devidamente desconstituídos, como se observa das
jurisprudências supracitadas.

4. DO MÉRITO
4.1

DA

EXISTÊNCIA

DE

DIREITO

E

DESNECESSIDADE

DE

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
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Em se tratando da análise meritória, o Estado da Bahia suscitou em sua
manifestação que a questão de fundo seria descabida, uma vez que supostamente a
Impetrante não haveria comprovado a aquisição do direito à licença prêmio.
Nesta esteira repete-se que não se está tutelando o direito de um impetrante
em específico para comprovar a aquisição da sua licença-prêmio e sim de uma
coletividade de servidores representados pela Impetrante.
Neste sentido cumpre reiterar que o direito à licença-prêmio inicialmente foi
ressalvado pelo inciso XXVIII, do art. 41, da Constituição do Estado da Bahia,
promulgada em 05 de outubro de 1989, com redação dada pela Emenda à
Constituição Estadual nº 07, de 18 de janeiro de 1999, previa expressamente o direito
dos servidores públicos civis à Licença-prêmio de três meses por quinquênio
trabalhado, na forma abaixo transladada:
“Art. 41 - São direitos dos servidores públicos civis, além dos previstos na
Constituição Federal:
(...)
XXVIII - licença-prêmio de três meses por quinquênio de serviços prestados à
Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional, assegurado o
recebimento integral das gratificações percebidas, ininterruptamente, há mais
de seis meses, salvo as relativas ao exercício de cargo em comissão ou função
de confiança;”.

O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das Autarquias
e das Fundações Públicas Estaduais, instituído mediante a edição da Lei n° 6.677,
de 26 de setembro de 1994, dispunha no seu art. 107 e parágrafo primeiro acerca do
direito ao gozo de Licença-prêmio, na forma abaixo mencionada, acompanhando a
inteligência do legislador constituinte estadual supra transladada, senão vejamos:
“Art. 107 - O servidor terá direito à licença-prêmio de 03 (três) meses em cada
período de 05 (cinco) anos de exercício efetivo e ininterrupto, sem prejuízo da
remuneração.
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Parágrafo único - Para efeito de licença-prêmio, considera-se de efetivo
exercício o tempo de serviço prestado pelo servidor na Administração Pública
direta

e

indireta,

da

União,

Estados,

Municípios

e

Distrito

Federal,

independentemente do regime de trabalho.”1.

Ocorre que, os supracitados artigos foram revogados com o advento da EC nº
22/2015, que, todavia, assegurou a continuidade da percepção da aludida licença
aos servidores que tivessem sido investidos em cargo público estadual até a data
da sua publicação, in verbis:
Art. 5° da ECE 22/2015 - Ao servidor que tenha sido investido em cargo público
efetivo estadual até a data de publicação desta Emenda Constitucional fica
assegurado, na forma da Lei, o direito a licença prêmio de 03 (três) meses por
quinquênio de serviços prestados à Administração Pública Estadual direta,
autárquica e fundacional, mantido o recebimento integral das gratificações
percebidas, ininterruptamente, há mais de 06 (seis) meses, salvo as relativas ao
exercício de cargo em comissão ou função de confiança.

Assim o direito restou comprovado por toda a base legal acima exposta, de
forma que, todo servidor representado pela Impetrante que cumpriu os
requisitos legais, quais sejam, cinco anos de efetivo serviço público e
investidura em cargo público antes da publicação da ECE 22/2015, possuem o
direito ADQUIRIDO a fruição de tal licença.
Não havendo o que se falar, portanto, em necessidade de comprovação de
aquisição do direito.
Neste ponto da sua argumentação, nota-se que os Impetrados realizaram
verdadeira confusão quanto ao direito aqui tutelado, uma vez que os mesmos estão
tratando da causa como se fosse um mandado de segurança individual, se referindo
ao Impetrante como servidor público e não sindicato, vejamos:

1

Lei n° 6.677, de 26 de setembro de 1994.
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No mesmo passo, ainda cumpre destacar que o impetrante tampouco
comprovou a existência de pedido administrativo de gozo/fruição, formulado
quando ainda vinculada ao serviço público estadual, das licenças-prêmio
que alega fazer jus (...)

Ora, Nobres Julgadores, a Impetrante não comprovou a existência de pedido
administrativo quando ainda era vinculada ao serviço público, pois a mesma,
enquanto sindicato de classe, não faz jus a nenhum período de licença-prêmio e sim
os seus substituídos processuais, esses sim, servidores públicos.
Percebe-se que os Impetrados persistem em impugnar pontos sem
qualquer razoabilidade para tal.
Outrossim ainda que o Mandado de Segurança estivesse tutelando direito
individual, não se faz necessário comprovar qualquer requerimento administrativo,
visto que se trata de direito adquirido que, se não foi gozado em atividade deve ser
convertido em pecúnia sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública,
como vem decidindo este E. TJ/BA, em consonância com os tribunais superiores.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA
QUE DEIXOU DE GOZAR DE TRÊS PERÍODOS DE LICENÇA PRÊMIO QUANDO EM
ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Uma vez comprovado o vínculo jurídico da
servidora com o poder público local, bem como que deixou de gozar três períodos de
licença prêmio quando em atividade – fato este reconhecido pela própria
Administração e tendo o servidor passado à inatividade sem usufruí-las, é devida a
sua conversão em pecúnia. 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença- prêmio e/ou férias
não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de
configuração do enriquecimento ilícito da Administração (STJ - REsp: 1662749
SE 2017/0064537-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento:
16/05/2017). 3. Sentença mantida. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ/BA, Apelação 0542082-15.2016.8.05.0001, Relator(a): Carmem Lucia Santos
Pinheiro, publicado em: 06/02/2019).

Salienta-se que, com o intuito comprovar a necessidade de um requerimento
administrativo prévio para a conversão de tais licenças, os Impetrados juntam aos
autos jurisprudências antigas de tribunais federais que trazem entendimento que já
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foi superado pelos tribunais superiores, e por este E. TJ/BA, como se demonstrou
acima.
Por fim, insistiram os Impetrados em sustentar a preclusão do direito a
conversão de licenças-prêmio não gozadas, afirmando que “o direito de requerer
licença-prêmio não prescreve nem está sujeito à caducidade. Entretanto, por se
tratar de um benefício que deve ser fruído pelos servidores ainda em atividade,
obviamente que esse direito é passível de ser alcançado pela preclusão”.
Todavia, tal afirmação anda em sentido oposto à jurisprudência pátria,
principalmente ao Tema de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal que
determina a conversão das licenças-prêmio não gozadas em pecúnia justamente por
não se fazer mais possível a sua fruição em atividade, caso contrário, estaria a
Administração Pública enriquecendo ilegalmente, às custas de direito adquirido pelo
servidor público.
Assim não se faz coerente qualquer argumento apresentado, seja pela
desnecessidade

de

comprovação

de requerimento

administrativo,

seja

pela

inexistência de caducidade do direito, uma vez que, como já demonstrado, trata-se
de direito adquirido dos servidores públicos representados pela Impetrante.

4.2 DA DESNECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL PARA A CONVERSÃO EM
PECÚNIA. DA APLICABILIDADE DO TEMA 635 DO STF
Ainda em sede meritória, alegaram os Impetrados pela impossibilidade de
concessão da segurança vindicada, tendo em vista ausência de respaldo na legislação
aplicável aos servidores do Estado da Bahia.
Ocorre que, consoante exaustiva demonstração realizada no bojo da inicial do
mandado de segurança, não se faz necessário a previsão legal para a conversão em
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pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, uma vez que a partir do momento em que o
servidor alcança a aposentadoria, não há como o mesmo gozar da licença-prêmio
adquirida,

posto

que

ingressou

em

período

de

afastamento

definitivo

remunerado, configurando-se plenamente a possibilidade de conversão do
direito à mencionada licença em pecúnia de natureza indenizatória, dada a
relatada impossibilidade de gozo e fruição daquele direito incorporado ao
patrimônio do servidor, sendo essa a ratio de todas as decisões colacionadas
tanto na inicial do mandamus quanto na presente manifestação.
Resta demonstrado, então, que a conversão do período não gozado em pecúnia,
de natureza indenizatória, afigura-se como única hipótese de compensação
possível ao servidor que, quando na ativa, não teve a oportunidade do gozo de
direito pessoal seu, decorrente de lei, assumindo, desta feita, a conversão
aludida em caráter e natureza estritamente indenizatório.
Não obstante a ausência de legislação específica que preveja e estenda tal
possibilidade aos servidores públicos, conforme alega a Procuradoria do Estado da
Bahia, o colendo STJ já firmara entendimento no sentido de desnecessidade de
previsão legal expressa para a conversão em pecúnia, do período de licença-prêmio
não gozada, conforme se depreende do presente julgado abaixo transcrito.
“EMENTA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇASPRÊMIOS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL
EXPRESSA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO
ESTADO.
1. O acórdão recorrido implicitamente afastou a tese de enriquecimento ilícito
em detrimento da tese de que não havendo previsão legal para a conversão
das licenças-prêmios em pecúnia, tal procedimento não poderia ser aceito,
sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Violação ao art. 535 não
configurada.
2. A conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas em face do
interesse público, tampouco contadas em dobro para fins de contagem de
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tempo de serviço para efeito de aposentadoria, avanços ou adicionais,
independe de previsão legal expressa, sendo certo que tal entendimento está
fundado na Responsabilidade Objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º,
da Constituição Federal, e no Princípio que veda o enriquecimento ilícito da
Administração. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” 2.

Ademais, como já visto anteriormente, sequer é necessário o requerimento
expresso do servidor, cabendo à administração providenciar tal conversão de
oficio, uma vez que se funda em direito adquirido daquele e dever da administração
pública.
Tais entendimentos do Pretório Superior restam por si só justificados quando
se analisa o fundamento do Acórdão supra transcrito, consubstanciado na
impossibilidade de enriquecimento ilícito do Estado, na apropriação da força
laboral do servidor, ante a negativa de gozo de direito incorporado a sua esfera
jurídica, corporificado na ausência de conversão do período de licença-prêmio não
gozada pelos servidores em pecúnia.
Neste ponto os Impetrados mais uma vez tentaram lastrear os seus argumentos
em jurisprudências antigas e flagrantemente superadas por todas as jurisprudências
aqui transcritas, alegando, inclusive que o presente caso não se amoldaria ao tema
635 de repercussão geral do STF, sem, contudo, deixar claro os motivos para justificar
as suas aduções.
Cumpre relembrar, entretanto, a tese firmada pelo aludido tema, no sentido de
que , à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias
não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a
licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas
usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a
STJ. REsp 693728/RS; Recurso Especial 2004/0154067-1; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão
Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 08/03/2005 Data da Publicação/Fonte: DJ
11.04.2005 p. 374.
2
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Administração Pública, demonstrando que o entendimento administrativo exarado
pela Administração Pública estadual de que o pedido de aposentadoria
represente renúncia tácita é flagrantemente contrário ao que foi firmado em
Tema de Repercussão Geral.
Assim, ante o exposto, malgrado o Estado da Bahia não possuir Lei especifica
quanto a carreira integrada pelos servidores filiados do Impetrante prevendo a
conversão em pecúnia de Licença-prêmio adquirida e não gozadas, resta indiscutível
a plena possibilidade da adoção de tal medida, até mesmo de ofício, e
independente de requerimento do servidor aposentado interessado, uma vez que
tem sido esse o entendimento manifestado pela Jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça, bem como dos Tribunais Superiores.
5. DOS PEDIDOS
Do quanto expendido, roga de V. Exa., que sejam desconsideradas as razões da
manifestação do Estado da Bahia, negando o provimento às preliminares por ele
aventadas, concedendo assim a segurança requerida, nos termos exarados na inicial
do mandamus.
Termos em que,
Pede deferimento.
Salvador/BA 05 de março de 2020.

JOSÉ CARLOS T. TORRES JUNIOR
OAB/BA 17.799

MICHAEL NERY FAHEL
OAB/BA 27.013

VICTOR COSTA CAMPELO
OAB/BA 39.708
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Seção Cível de Direito Público

Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8021591-03.2019.8.05.0000
Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público
IMPETRANTE: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA
Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO (OAB:3970800A/BA)
IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)
Advogado(s):

DESPACHO
Intime-se o Impetrante, por seu advogado, para, no prazo legal, se manifestar sobre as questões
preliminares suscitadas pelo ente público e pelas autoridades coatoras.
Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para emitir parecer definitivo.
Publique-se para efeito de intimação.
Salvador, 12 de fevereiro de 2020.

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO
RELATOR
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Seção Cível de Direito Público

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Processo nº: 8021591-03.2019.8.05.0000
Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público
IMPETRANTE: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA
Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO
IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)
Advogado(s):
Relator(a): Des. José Cícero Landin Neto

CERTIFICO, para dos devidos fins, a disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico do Poder Judiciário
do Estado da Bahia, edição de 13/02/2020, do(a) acórdão/decisão/despacho/ato ordinatório retro,
proferido(a) nos presentes autos, nos termos da Lei nº 11.419 e Decreto Judiciário nº 064 de 10 de março
de 2009, considerado publicado no primeiro dia útil subsequente, conforme regra estabelecida no art. 224,
§ 2º, do CPC. Salvador, 14 de fevereiro de 2020.

Usuário do sistema
Secretaria da(o) Seção Cível de Direito Público
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Pronunciamento do Ministério Público em .PDF.
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SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 8021591-03.2019.8.05.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E
OUTROS
RELATOR(A): DES. JOSE CICERO LANDIN NETO
PROCª. JUSTIÇA: MÁRCIA REGINA DOS SANTOS VIRGENS

PRONUNCIAMENTO N. 1.004/2020
O SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA
BAHIA, fazendo-se representar por seu procurador (Id n. 4887370) ajuizou o presente
Mandado de Segurança Coletivo, trazendo ínsito pedido liminar, com vistas à correção de ato
do SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E
OUTROS, reputado lesivo a seu direito que entende como líquido e certo.
Ab initio, importante ressaltar que da análise processual do feito existem
questões a serem sanadas, a saber.
Tem sido entendimento desta Procuradoria a manifestação das partes acerca
dos documentos adunados e preliminares arguidas pelo impetrado, desde antes da entrada do
atual Codex Processualista em vigor.
A partir do novo paradigma processual, sobretudo pela previsão dos artigos
9º e 10º, este E. Tribunal tem diligenciado pela intimação dos impetrantes, antes do
julgamento da lide:
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente
ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I - à tutela provisória de urgência;
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;
III - à decisão prevista no art. 701.
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
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Pedro Roberto Decomain ao lecionar sobre o processo no mandamus,
adverte, in verbis:
Pode ocorrer que com as informações, ou mesmo com a direta intervenção da pessoa
jurídica no processo, sejam apresentados documentos novos. Questão que se
apresenta nesta hipóteses, diz com saber se haverá necessidade de que, antes da
decisão e mesmo antes do envio dos autos ao Ministério Público, deva o impetrante
ser intimado, para ciência do ingresso dos documentos no feito e para poder sobre
eles manifestar-se, querendo.
Nos termos do art. 398 do CPC, “sempre que uma das partes requerer a juntada de
documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 5 (cinco)
dias”. Não existe previsão semelhante, em face de documentos apresentados com as
informações ou na intervenção da pessoa jurídica, na Lei n. 12.016/09, como
também não havia na Lei n. 1.533/51.
[...]
Desta sorte, mesmo inexistindo previsão na lei do mandado de segurança, ordenando
intimação do impetrante para manifestar-se acerca de documentos novos que tenham
vindo aos autos, especialmente se trazidos pelas informações, esta intimação deve
ocorrer. Afinal, ambas as partes devem possuir o direito de discutir toda a prova
produzida, e que poderá servir de suporte para a decisão (in Mandado de Segurança,
São Paulo, 2009: Dialética, pg. 349/350)

O Fórum Permanente de Processualistas Civis tem igual entendimento ao
exposto neste pronunciamento. O Enunciado n. 235 assim dispõe, verbo ad verbum:
(arts. 7º, 9º e 10, CPC; arts. 6º, 7º e 12 da Lei 12.016/2009) Aplicam-se ao
procedimento do mandado de segurança os arts. 7º, 9º e 10 do CPC. (Grupo:
Impactos do CPC nos Juizados e nos procedimentos especiais de legislação
extravagante)

Desta feita, converte esta Procuradoria o seu opinativo em diligência,
nos termos alhures, possibilitando ao impetrante o exercício do contraditório, no que
tange os documentos e/ou preliminares soerguidas e colacionadas as peças colacionadas
pelo Impetrado/autoridade coatora.
Superada a determinação ou não entendendo este Preclaro Relator pela
adoção do suscitado, requer nova vistas dos autos para parecer conclusivo.
Salvador, 04 de fevereiro de 2020.

MÁRCIA REGINA DOS SANTOS VIRGENS
Procuradora de Justiça
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Exmº Sr. Desembargador Relator do Mandado de Segurança Coletivo n. 8021591-03.2019.8.05.0000, da
Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

O Estado da Bahia, pelo Procurador abaixo assinado, vem respeitosamente apresentar a protocolo as
informações das autoridades impetradas no writ (docs. anexos), ratificando os termos da defesa já
formalizada.

Salvador, 29 de janeiro de 2019

Caio Druso de Castro Penalva Vita
Procurador do Estado (OAB/BA 14.133)
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Salvador, 21 de janeiro de 2020.

Ref.: MS nº 8021591-03.2019.8.05.0000
Seção Cível de Direito Público

Senhor Desembargador:

Em relação ao Mandado de Segurança em epígrafe, impetrado pelo Sindicato dos
Auditores Fiscais do Estado da Bahia IAF, venho prestar a Vossa Excelência as informações
solicitadas, nesta oportunidade, esclarecendo que as alegações das impetrantes me causam
estranheza, eis que não há qualquer lesão resultante de ilegalidade ou de ato abusivo.

Excelentíssimo Senhor
Desembargador JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO
DDª. Relatora do Mandado de Segurança n. 8021591-03.2019.8.05.0000,
Da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da
Bahia Nesta

NN. 2019.01.042551
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Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo IAF Sindical em face de suposto ato
coator atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, ao Secretário da Fazenda do
Estado da Bahia e ao Superintendente da SUPREV, a fim de que os períodos de licença-prêmio
supostamente adquiridos - e não fruídos - sejam convertidos em pecúnia, tanto para os servidores
que tiveram os seus pleitos administrativos negados, quanto para aqueles que venham a se
aposentar e requerer a aludida conversão.

Todavia, a pretensão não se sustenta. Em primeiro lugar, importante destacar a
inadequação da via eleita pelo Impetrante. Com efeito, o ente sindical pretende cobrar
indenização supostamente devida em razão da não fruição de licença-prêmio. Esquece, no
entanto, que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo da ação de
cobrança, nos termos das Súmulas 269 e 271, do Supremo Tribunal Federal.

Em segundo lugar, também é evidente a inadequação da via eleita, uma vez que ausente
prova documental pré-constituída, apta a ensejar direito líquido e certo tutelável através de
mandado de segurança. Ademais, nos termos da Súmula n. 266, do STF, é incabível a impetração
de mandamus para impugnar lei em tese, como pretende o Impetrante no caso em tela, ao se
insurgir contra a legislação de regência da licença-prêmio.

Em terceiro lugar, o Impetrante não comprovou, prima facie, que seus filiados tinham
direito à licença cuja indenização postula nestes autos; não tendo sido anexada junto à exordial
nenhuma comprovação que, enquanto em atividade, efetivamente adquiriu o direito às licenças
que busca converter em pecúnia, tampouco que, tendo as adquirido, não as tenha efetivamente
gozado.

Ao sindicato Impetrante cabia, portanto, anexar à sua exordial os documentos
indispensáveis à comprovação do suposto direito à licença-prêmio dos substituídos processuais ainda que a título exemplificativo -, demonstrando o cumprimento dos requisitos legais, previstos
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no art. 107, da Lei Estadual n. 6.677/94, e a ausência dos impedimentos do art. 108, do mesmo
diploma normativo. Como não o fez no momento oportuno, inviabilizou por completo eventual
reconhecimento da procedência da sua pretensão.

No mesmo passo, ainda cumpre destacar que o Impetrante também não logrou provar
a existência de pedido administrativo de gozo/fruição, formulado quando ainda vinculada
ao serviço público estadual, das licenças-prêmios que alega fazer jus, não havendo que se
falar em ato coator da Administração, nem em direito dos substituídos.

Em quarto lugar, descabida a pretensão autoral também pela ausência de previsão legal
que ampare o pedido de conversão em pecúnia da licença-prêmio supostamente não gozada. Com
efeito, a licença-prêmio por assiduidade está prevista nos arts. 107 a 110, da Lei Estadual n.
6.677/94. Tal diploma normativo, todavia, não confere aos servidores nenhuma
possibilidade de indenização decorrente da licença-prêmio não gozada, restringindo-se à
garantia da possibilidade de fruição oportuna do direito, desde que haja pedido do servidor
e desde que o período requerido para seu gozo seja conveniente e oportuno aos interesses da
Administração.

Destaque-se que o Poder Público está adstrito ao princípio da legalidade, sobre o qual se
assenta o próprio Estado de Direito, o qual não apenas veda ao administrador atuar contra legem,
como também impõe-lhe o atuar secundum legem. Significa dizer que a atividade administrativa é
sublegal, estando submetida aos exatos limites impostos pela Lei, aos quais não se pode ultrapassar, sobpenadeflagranteilegalidadee
inconstitucionalidade.

Por tais razões, e pelos fundamentos de fato e de direito indicados pela ProcuradoriaGeral do Estado em sua intervenção no writ, é de esperar que seja denegada a segurança.
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Renovando os meus votos de elevada consideração, e dando assim por prestadas as
informações solicitadas, subscrevo-me,
Atenciosamente.

EDELVINO DA SILVA GÓES FILHO
Secretário de Administração do Estado da Bahia
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CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO

Processo nº: 8021591-03.2019.8.05.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Impetrante/Autor: IMPETRANTE: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA
BAHIA
Impetrado/Requerido: IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA
BAHIA, SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, SUPERINTENDENTE DA
SUPREV, ESTADO DA BAHIA

Certifico o decurso do prazo, sem manifestação do(s) Impetrado(s), oficiado(s) do despacho/decisão de
fls. 18, conforme ofícios de fls. 23, 25, 27, observada a ausência de recursos/petições.

Seções Cíveis, 24 de janeiro de 2020

Servidor(a)
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Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO,
DD. Relator do Mandado de Segurança Coletivo n. 8021591-03.2019.8.05.0000,
Da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal De Justiça Do Estado Da Bahia

Processo n. 8021591-03.2019.8.05.0000

O ESTADO DA BAHIA, pelo Procurador abaixo assinado, nos autos deste
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO impetrado pela SINDICATO DOS
AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA

IAF SINDICAL contra ato

atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, ao Secretário da Fazenda do
Estado da Bahia e ao Superintendente da SUPREV, vem, respeitosamente, apresentar
DEFESA, aduzindo o que segue.

1. TEMPESTIVIDADE DA DEFESA. Inexistindo prazo legal para que a defesa
do ente público em mandado de segurança seja apresentada, sabe-se que ela é
oportuna até quando seja o feito julgado. Por isso mesmo, e porque não constou
do mandado de intimação do Estado tampouco prazo específico para sua resposta
no writ, a presente é tempestiva e adequada.

2. A PRETENSÃO DO WRIT. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo
1
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IAF Sindical em face de suposto ato coator atribuído ao Secretário da
Administração do Estado da Bahia, ao Secretário da Fazenda do Estado da Bahia
e ao Superintendente da SUPREV, a fim de que os períodos de licença-prêmio
supostamente adquiridos e não fruídos pelos substituídos sejam convertidos em
pecúnia, tanto para os servidores que tiveram os seus pleitos administrativos
negados, quanto para aqueles que venham a se aposentar e requerer a aludida
conversão.

3. Diz o impetrante que o ato lesivo decorreria, supostamente, das reiteradas
negativas em autorizar a conversão em pecúnia de vantagem funcional adquirida
pelo servidor público e não fruída, uma vez que o gozo desse benefício em
essência restaria prejudicado

destaque-se que inexiste nos autos qualquer

documento que corrobore a tese de que o benefício não foi gozado.

4. Diante disso, aduz existir o dever de reconhecimento do direito à devida
indenização, conferindo ao servidor a possibilidade de conversão em pecúnia, do
direito ao gozo dos períodos supraditos, face à impossibilidade jurídica de
enriquecimento sem causa do Estado, sendo desnecessário o requerimento
expresso do servidor, cabendo à Administração promover a conversão de ofício.

5. Alega, ademais, que, em se tratando de valor indenizatório, reparador de lesão ao
patrimônio dos servidores públicos

sem acréscimo patrimonial -, não deveria

incidir imposto de renda ou contribuição previdenciária nos valores devidos,
conforme Súmula n. 136, do STJ.

6. Requer, ao fim, a concessão de tutela para que seja determinada a alteração do
entendimento administrativo para permitir aos substituídos processuais a
possibilidade de conversão dos períodos de licença-prêmio adquiridos e não
2
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fruídos, desde que o servidor não tenha mais condição funcional de fruir os
períodos adquiridos.

7. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO
PODE

SER

UTILIZADO

COMO

SUCEDÂNEO

DE

AÇÃO DE

COBRANÇA. SÚMULAS 269 E 271, DO STF. Preliminarmente, cumpre
destacar que não há que se falar em direito líquido e certo dos substituídos
processuais, na medida em que o entendimento sumulado do Supremo Tribunal
Federal é pela absoluta impropriedade de utilizar-se da via mandamental como
substitutivo da ação de cobrança, cf. Enunciado de Súmula n. 269/STF (“O
mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”).

8. Na mesma linha de intelecção, a Súmula n. 271, do STF dispõe que a “concessão
de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período
pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via
judicial própria”.

9. Consoante se colhe da leitura da peça inaugural, o ente sindical Impetrante
pretende a cobrança de indenização referente às licenças-prêmio supostamente
adquiridas e não gozadas por seus filiados

pois ter-se-iam aposentado antes da

fruição do direito -, o que resta inviabilizado em sede de ação mandamental.
Adequada à pretensão do impetrante, portanto, seria a via ordinária, através de
ação de cobrança.

10. Sendo a pretensão do impetrante voltada à cobrança de indenização supostamente
devida aos seus filiados, certo é que não há sustentáculo para o processamento do
presente mandamus, na esteira do entendimento do STF, devendo o feito ser
3
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA
NN. 2019.01.042551
Página de 13 Página www.pge.ba.gov.br
3a. Avenida, 370, Centro Administrativo da Bahia - CEP 41745005, Salvador-BA - Fone: (71) 3115-0492

Assinado eletronicamente por: CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - 23/01/2020 13:23:31
https://pje2g.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012313322660600000005729284
Número do documento: 20012313322660600000005729284

Num. 5829414 - Pág. 3

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE
PROCURADORIA JUDICIAL

extinto sem exame de mérito, face à inadequação da via eleita.

11. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA 266, DO STF. Ainda preliminarmente, o
mandado de segurança também não merece prosperar, porquanto inexistente
prova documental pré-constituída ensejadora de direito líquido e certo.

12. Não há nos autos qualquer prova que demonstre a aquisição do direito à licençaprêmio por parte de quem quer que seja, tampouco que tenha sido formulado
requerimento para fruição do benefício, de modo que não há sequer indício de
que a Administração, seja pelo silêncio, seja pelo indeferimento, tenha
inviabilizado qualquer servidor de usufrui-la. Ausente, assim, a prova préconstituída indispensável ao manejo da via mandamental, não há que se falar em
direito líquido e certo tutelável.

13. Hely Lopes Meireles delimita a expressão direito líquido e certo nos seguintes
termos:

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 ainda não tiver delimitada; se seu
exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende
ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se
apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no
momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido
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nem certo, para fins de segurança"1.

14. De fato, a entidade de classe não juntou à peça inicial nenhum documento
ainda que indiciário ou a título de caso paradigma - que demonstre que os seus
filiados teriam deixado de gozar da licença-prêmio, supostamente adquirida, por
conveniência e oportunidade da Administração Pública e deixaram de ser
indenizados por isso.
15. Os pareceres da Procuradoria Geral do Estado colacionados aos fólios apenas
indicam a orientação de que os casos de indenização devem ser analisados de
forma específica pela Administração, para que seja aplicada corretamente a
legislação que rege a matéria, não configurando ato coator a ser impugnado pela
estreita via do mandado de segurança, não configurando prova documental de
eventual direito dos substituídos processuais.
16. Assim, não tendo o Impetrante se desincumbido do dever de acostar aos autos a
prova documental necessária, certo é que somente através da dilação probatória é
que o Poder Judiciário poderia aferir o quanto alegado na petição inicial, o que é
expressamente vedado na via mandamental, razão porque deve ser denegada a
segurança.
17. Ademais, não pode o Impetrante se utilizar dessa via excepcional para formular
eventual irresignação com a legislação de regência do benefício, como as
alterações promovidas pelas Emenda à Constituição Estadual n. 22/2015, que
alterou a disciplina da licença-prêmio prevista na Lei Estadual n. 6.677/94.
18. Com efeito, é cediço que não cabe mandado de segurança para impugnar lei ou
ato normativo em tese (Súmula 266, do STF), porquanto não pode a via

1

MEIRELES, Hely Lopes. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”, p. 34-35.
5
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA
NN. 2019.01.042551
Página de 13 Página www.pge.ba.gov.br
3a. Avenida, 370, Centro Administrativo da Bahia - CEP 41745005, Salvador-BA - Fone: (71) 3115-0492

Assinado eletronicamente por: CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - 23/01/2020 13:23:31
https://pje2g.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012313322660600000005729284
Número do documento: 20012313322660600000005729284

Num. 5829414 - Pág. 5

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE
PROCURADORIA JUDICIAL

mandamental figurar como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.
Isso porque, devido a generalidade e abstração da norma, não há como se falar
em direito líquido e certo do impetrante, requisito primordial para a impetração
do mandado de segurança, nos termos do art. 5º, inciso XXV, CF/88 e do art. 1º,
da Lei n. 12.016/2009.
19. Nessa senda, considera-se a lei não só no aspecto formal, mas também todo ato
normativo dotado de generalidade, impessoalidade e abstração. Nesse sentido,
seguem os julgados abaixo:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PORTARIA TCU
Nº 50/2014
ATO EM TESE
INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO
MEDIANTE
AÇÃO
MANDAMENTAL
(SÚMULA
266/STF)
PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revelam
sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em
tese, assim considerados aqueles
como as leis ou os seus equivalentes
constitucionais
que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm
alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas.
Súmula 266/STF. Precedentes.
O mandado de segurança não se qualifica
como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser
utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da
validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.
(MS 32809 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado
em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014
PUBLIC 30-10-2014)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DOCUMENTOS
ESSENCIAIS
NÃO
JUNTADOS
À
INICIAL.
DESCABIMENTO CONTRA LEI EM TESE. 1. A decisão monocrática negou
seguimento ao writ por não ter sido juntada cópia do ato impugnado (decisão nº
15/2004 do TCU). 2. A alegação de que o referido ato teria sido editado como
mera decorrência da Resolução TCU nº 152/2002, juntada aos autos, não é
capaz de suprir a falta, pois o mandado de segurança não se presta a
impugnar normas gerais e abstratas (Súmula 266/STF). 3. Agravo regimental a
que se nega provimento. (MS 29374 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 14-10-2014 PUBLIC 15-10-2014)

20. Desse modo, espera o Estado seja o presente mandamus extinto sem exame de
mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, ante a ausência de prova
pré-constituída e a impossibilidade de impetração de mandado de segurança
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contra lei em tese.

21. MANDADO DE SEGURANÇA NORMATIVO. INADMISSIBILIDADE
DA VIA PROPOSTA. Sob outro enfoque, o impetrante pretende transmudar o
mandado de segurança em instrumento consultivo ou instituidor de conduta
genérica à Administração, olvidando, no ponto, que é francamente inadmissível a
impetração de mandado de segurança normativo no sistema processual positivo.

22. Como é de jurisprudência firmada, realmente, “o nosso ordenamento jurídico
não aceita a possibilidade de mandado de segurança normativo, isto é, o que
estabelece regra geral de conduta, para casos futuros, indeterminados” (STJ-1ª
Turma, RMS 9.693, REL. Min. José Delgado, DJ de 12.06.2000, p. 78). O
remédio constitucional se condiciona à prática concreta de atos que, mediante
prova documental e preconstituída, se evidenciem como violadores de direito
líquido e certo, com interdição ao seu uso com “pedido de declaração, em tese,
de direito, finalidade para a qual não se presta” (STJ-6ª, Turma, RMS
49.257/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ de 18.11.2015).

23. E mesmo porque, também na segurança coletiva, o pedido deve ser certo e
determinado (CPC, art. 322), não se pode requerer que com sua concessão seja
estabelecida norma geral de conduta à Administração, os precedentes são
reiterativos sobre o tema:
Deveras, não se admite a impetração de mandado de segurança com pedido
genérico, de índole normativa (STJ-1ª Turma, REsp 791.421, rel. Min. Luiz Fux,
DJ de 11.06.2007, p. 272).
É incabível a concessão de segurança normativa (STJ-2ª Turma, RMS 22.801, rel.
Min. Castro Meira, DJ de 18.05.2007, p. 316).
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade do mandado
de segurança normativo, que estabeleça uma regra geral de conduta para casos
futuros e/ou indeterminados (STJ-2ª Turma, AgR no Ag 326.171, rel. Min.
Peçanha Martins, DJ de 29.09.2003, p. 180).
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24. Por inadequada, a segurança normativa deve ser assim inadmitida, com sua
denegação e a extinção do feito sem exame do mérito.

25. DO DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POSTULADA. AUSÊNCIA
DE PROVA DO DIREITO À FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO. PLEITO
NÃO FORMULADO JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Quanto ao
mérito, cumpre de saída registrar que o impetrante não comprovou, prima facie,
que seus filiados teriam direito à licença cuja indenização postula nestes autos;
não tendo sido anexada junto à exordial nenhuma comprovação que, enquanto em
atividade, efetivamente tivessem adquirido o direito às licenças que busca
converter em pecúnia, e tampouco que, as tendo adquirido, não as tivessem
efetivamente gozado.

26. Ao Sindicato impetrante cabia, todavia, como já exposto, anexar à sua exordial os
documentos indispensáveis à comprovação do suposto direito à licença-prêmio
dos substituídos processuais - ainda que a título exemplificativo -, demonstrando
o cumprimento dos requisitos legais, previstos no art. 107, da Lei Estadual n.
6.677/94, e a ausência dos impedimentos do art. 108, do mesmo diploma
normativo.

27. Como não o fez no momento oportuno, inviabilizou por completo eventual
reconhecimento da procedência da sua pretensão.

28. No mesmo passo, ainda cumpre destacar que o impetrante tampouco comprovou
a existência de pedido administrativo de gozo/fruição, formulado quando ainda
vinculada ao serviço público estadual, das licenças-prêmio que alega fazer jus,
não havendo que se falar em ato coator da Administração, nem em direito dos
substituídos.
8
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA
NN. 2019.01.042551
Página de 13 Página www.pge.ba.gov.br
3a. Avenida, 370, Centro Administrativo da Bahia - CEP 41745005, Salvador-BA - Fone: (71) 3115-0492

Assinado eletronicamente por: CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - 23/01/2020 13:23:31
https://pje2g.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012313322660600000005729284
Número do documento: 20012313322660600000005729284

Num. 5829414 - Pág. 8

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE
PROCURADORIA JUDICIAL

29. Com isso, o que se vislumbra é que, de modo proposital, deixaram os servidores
para tentar uma descabida conversão em pecúnia daquele benefício após já ter
trespassado à inatividade, quando não mais se mostrava viável a efetiva fruição
da licença em apreço.
30. De outro lado, a orientação da Procuradoria Geral do Estado, pela
impossibilidade de concessão de indenização pela não fruição da licença-prêmio
àqueles servidores que adquiriram o direito ao longo do seu vínculo funcional,
sem que jamais formulasse requerimento para seu gozo, encontra-se amparado
pela jurisprudência dos tribunais pátrios:
Administrativo. Servidor público aposentado. Apelação e remessa oficial,
dirigidas contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão em
pecúnia, do período de licença-prêmio [quinze meses] não usufruído pelo
servidor. 1. No início, verifica-se que a sentença incorreu em erro material ao
consignar a União como ré, ao invés do Instituto Nacional do Seguro Social, fato
que não invalida os atos praticados no processo, visto que, em todas as fases a
autarquia foi intimada a responder, estando a contestação, f. 117-121, e o apelo, f.
123-136, subscritas pelo respectivo procurador. 2. Na jurisprudência há
entendimento de que o servidor, quando da aposentadoria, faz jus à
conversão, em pecúnia, das licenças-prêmio não usufruídas, e não contadas
em dobro, sob pena de locupletamento ilícito da Administração. 3. No
entanto, é de observar que se torna necessária a demonstração do servidor
não ter usufruído da licença por força do serviço, circunstância que, no caso,
não ocorre. Não é de se discutir o direito à indenização quando, em atividade,
o servidor não teve a iniciativa de pedir o gozo de sua licença. 4. Apelação e
remessa oficial providas. (APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - 27931
0002225-20.2012.4.05.8302, Desembargador Federal Vladimir Carvalho, TRF5 Segunda Turma, DJE - Data:19/12/2014 - Página:158.)
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO
GOZADA POR DECISÃO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE
CONVERSÃO EM PECÚNICA. 1. Cuida-se de remessa oficial e de apelação
interposta pela Universidade Federal de Campina Grande contra sentença que
deferiu pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e não
contada em dobro para fins de aposentadoria. 2. A exordial afirma que "a
Administração beneficiou-se da decisão do servidor de não gozar a licença
prêmio e de dispensá-la na contagem em dobro para a aposentadoria por
tempo de serviço". 3."O servidor público não faz jus, quando da
aposentadoria, a que sejam convertidas em pecúnia licenças-prêmio não
gozadas, salvo se tiver existido algum obstáculo ao exercício do seu direito, o
que não ocorreu na hipótese dos autos" (TRF5, APELREEX
08001471920134058000, Segunda Turma, rel. Des. Federal Paulo Roberto de
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Oliveira Lima, julgado em 29.04.14). "Não é de se discutir o direito à
indenização quando, em atividade, o servidor não teve a iniciativa de pedir o
gozo de sua licença" (TRF5, APELREEX 27931, Segunda Turma, rel. Des.
Vladimir de Carvalho, pub. DJe 19.12.14). 4. Apelação e remessa oficial
providas. (APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - 21681
0002013-45.2011.4.05.8201, Desembargador Federal Fernando Braga, TRF5 Segunda Turma, DJE - Data:21/03/2015 - Página:27.)

31. É verdade que, nos termos do art. 109 da Lei n. 6.77/94, o direito de requerer
licença-prêmio não prescreve nem está sujeito à caducidade. Entretanto, por se
tratar de um benefício que deve ser fruído pelo servidor ainda em atividade,
obviamente que esse direito é passível de ser alcançado pela preclusão,
consubstanciada na perda do momento oportuno para requerer o seu exercício.
32. Absurda e descabida, portanto, a pretensão de agora compelir o Estado da Bahia,
sob o argumento de enriquecimento ilícito, ao pagamento de uma indenização
(que sequer possui previsão legal) tão somente pela inércia atribuída aos filiados
do ente sindical, que não formularam requerimento administrativo algum
enquanto em atividade, para fruição do benefício que agora pretendam ver
indenizado.
33. Em verdade, a inércia dos substituídos processuais a única causa pela não fruição
das licenças que, em tese, teriam o direito de gozar quando vinculados ao serviço
público estadual, eis que não formulou qualquer requerimento administrativo
nesse sentido. Dessa forma, não pode o Estado da Bahia ser compelido a
indenizar suposto dano a que não deu causa, devendo ser a segurança denegada.

34. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONVERTER A LICENÇAPRÊMIO EM PECÚNIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 635, DA
REPERCUSSÃO GERAL DO STF. Também deve ser denegada a pretensão de
ver convertida a licença-prêmio em pecúnia, posto que não encontra qualquer
respaldo na legislação aplicável aos servidores do Estado da Bahia.
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35. A indenização aqui postulada, decorrente da não fruição dos períodos de licençaprêmio, encontra intransponível barreira na impossibilidade jurídica que
caracteriza o pedido, ante a inexistência de previsão legal, não havendo, pois,
como ser acolhido pelo Poder Judiciário.
36. Com efeito, a licença-prêmio por assiduidade está prevista nos arts. 107 a 110, da
Lei Estadual n. 6.677/94. Tal diploma normativo, todavia, não confere aos
servidores nenhuma possibilidade de indenização decorrente da licençaprêmio não gozada, restringindo-se à garantia da possibilidade de fruição
oportuna do direito, desde que haja pedido do servidor e desde que o período
requerido para seu gozo seja conveniente e oportuno aos interesses da
Administração.
37. No entanto, a previsão da Constituição Estadual foi revogada pelo art. 6º, da
Emenda à Constituição Estadual n. 22/2015. Vale registrar que, para efeito de
aposentadoria, o que se assegura é a mera conversão dos períodos não fruídos em
tempo de serviço, que serão computados em dobro, desde que tais períodos se
refiram a quinquênios adquiridos até 15.12.1998, tendo em vista a
impossibilidade de contabilização de tempo de serviço ficto com a EC n. 20/98.
38. Como se pode observar, a disciplina constitucional e legal da licença-prêmio não
confere aos servidores o direito de pelos períodos de licença-prêmio não fruídos.
Confere-lhes apenas o direito de gozá-los a qualquer tempo, conforme se
conjuguem os seus interesses e os juízos de conveniência e oportunidade do
Poder Público.
39. Desse modo, não cabe à Administração conferir a benesse, realizando despesa
pública não autorizada, sob pena de responsabilização de variada natureza. À
míngua do necessário suporte legal, portanto, não há como conceder ao Autor a
indenização.
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40. Ora, como é cediço, a Administração Pública está jungida ao princípio da
legalidade, expressamente previsto no art. 37, caput, da CF/88, não sendo
permitido aos gestores públicos conceder quaisquer benefícios ou vantagens não
expressamente autorizadas ou determinadas na Lei. Tal constatação, por si só, já
seria suficiente para se reconhecer a improcedência desta demanda, conforme
entendimento dos nossos Tribunais:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. QUESTÕES DISCUTIDAS. VIOLAÇÃO
AOS ARTIGOS DO CPC NÃO CARACTERIZADA. MEMBRO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇAPRÊMIO. LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. FALTA DE PREVISÃO.
ANALOGIA APLICADA INDEVIDAMENTE PELO ARESTO RECORRIDO.
As questões foram devidamente abordadas no próprio acórdão embargado, motivo
pelo qual não há que se falar em violação aos arts. 128 e 535 do CPC.
A legislação de regência dos membros do Ministério Público não contempla a
concessão de licença-prêmio, motivo pelo qual, indevida a pretensão de
converter aquelas 'não gozadas' em pecúnia.
Aplicação analógica inadequadamente feita pelo aresto recorrido, utilizando-se de
outras legislações. (Recurso parcialmente provido. (STJ 5ª T. REsp. 439.662 / SC
Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca J. 25.03.2003 DJ 22.04.2003, p. 0261 grifos
aditados)

ADMINISTRATIVO - SERVIDORES CELETISTAS APOSENTADOS
TRANSPOSTOS PARA O REGIME DA LEI 8.112/90 - COMPETÊNCIA
CONVERSÃO PECUNIÁRIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS REGIME JURÍDICO - DIREITO ADQUIRIDO: INEXISTÊNCIA - 1. Se a
pretensa violação de direito ocorreu quando os servidores já se encontravam sob o
regime estatutário, a competência é da Justiça Federal e não da Justiça Obreira.
Precedente do STJ. 2. O regime jurídico da Lei nº 8.112/90 não prevê
compensação, mediante conversão em pecúnia, de licenças-prêmio não
gozadas nem computadas para efeitos de aposentadoria. Precedentes do STJ:
(CF. RESP 439662/SC, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5ª Turma; ROMS
12165/TO, Rel. Min. Vicente Leal). 3. "Não se aplica aos autores, dispositivo
constante do antigo Regulamento da Fundação Legião Brasileira de
Assistência - LBA, segundo o qual a licença-prêmio não gozada era
convertida em indenização, uma vez que é pacífico o entendimento de que o
servidor público não tem direito a regime jurídico ou a determinada situação
jurídica prevista no regime anterior a que estava submetido" (AC
1997.01.00.031787-0/DF, Rel. Conv. Juiz Manoel José Ferreira Nunes). 4.
Apelação provida. Pedido julgado improcedente nos termos do art. 515, § 3º,
do CPC. (TRF 1ª R. - AC 199801000195702 - DF - 2ª T.Supl. - Rel. Juiz Fed.
Conv. Carlos Alberto Simões de Tomaz - DJU 09.12.2004 - p. 57 grifos
aditados)
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41. Para além disso, importante destacar que o TEMA 635 da repercussão geral do
STF, que versa sobre a possibilidade de conversão em pecúnia das férias não
gozadas, não se aplica ao caso em tela, porquanto atinente à moldura fáticojurídica diversa daquela aqui discutida.

42. Destaque-se que o Poder Público está adstrito ao princípio da legalidade, sobre o
qual se assenta o próprio Estado de Direito, o qual não apenas veda ao
administrador atuar contra legem, como também lhe impõe o atuar secundum
legem. Significa dizer que a atividade administrativa é sublegal, estando
subalterna à Lei e submetida aos exatos limites por ela impostos, aos quais não se
pode ultrapassar, sob pena de flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade.

43. Deste modo, inexistindo norma legal que autorize a conversão em pecúnia dos
períodos de licença-prêmio não gozados, deverá ser indeferida a pretensão
deduzida nestes autos.

44. CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS FINAIS. Por tudo quanto fora exposto,
requer o Estado da Bahia que sejam acolhidas as preliminares aqui deduzidas,
para extinguir o writ sem exame de mérito, ou, sucessivamente, caso superadas as
preliminares, no mérito, seja o pleito julgado totalmente improcedente,
denegando-se a segurança.
Termos em que
pede deferimento

Salvador, 23 de janeiro de 2020.

Caio Druso de Castro Penalva Vita
OAB/BA 14.133
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29/1o/2012

Processo Judicial Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO

etc/ I

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BANIA
I' X

Seção Cível de Direito Público
CC.

Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 021591-03.2019.8.05.0000
órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público
IMPETRANTE: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA
Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO (0AB.3970800A/BA)
IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)
Ndvogado(s):

DECISÃO
O presente Mandado de Segurança Coletivo, com pedido liminar, foi impetrado pelo SINDICATO DOS
AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA, indicando como autoridades coatoras o SECRETÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAH14, SECRETÁRIO DA FAZENDA DQ ESTAI)? DA BAHIA e
SUPERINTENDENTE DA SUPREV, GESTORA DO FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SeibIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - FUNPREV
Afirma o impetrante sua legitimidade ativa na qualidade de organização sindical, constituída a mais de um
ano, com prerrogativa insita ao seu Ato Constitutivo para defesa dos interesses dos seus filiados (Súmula
630,STF), Auditores Fiscais do Estado da Bahia e a legitimidade passiva das autoridades coatoras, pois o
Secretário da Administração é o responsável pela elaboração da folha de pagamento de todo Executivo
Estadual, o Secretário da Fazenda é o gestor da pasta fazendária estadual e o Superintendente da SUPREV é
órgão vinculado à Secretaria da Administração que assumiu a gestão da folha de inativos do Poder
Executivo.
astenta que o presente remédio constitucional é destinado ao reconhecimento do direito que possuem os
seus filiados à conversão do tempo de Licença Prêmio em pecúnia, uma vez constatada a impossibilidade de
gozar do instituto em sua essência, seja por rompimento do vínculo com a administração ou pela inatividade.
Relata que "os filiados do Impetrante são Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, vinculados à
Secretaria da Fazenda, investidos estes em cargos públicos efetivos de Auditor Fiscal, cuja função precz'pua
é o exercício de atividades típicas da administração fazendària, privativas do Grupo Ocupacional Fisco,
percebendo vencimentos na forma prescrita pelo art. 15 da Lei n° 8.210/2002 (Plano de Carreira do Fisco
Estadual) (Doc. 04), mediante a prévia e regular aprovação em concurso público de provas e títulos e
subsequente nomeação para provimento do cargo" e que "ao solicitarem a conversão dos quinquênios
vencidos em indenização em forma de pecúnia, já que não possuem mais condições de goza-los em
atividade, têm seu direito igualmente recusado".
Afirma que "constá tada a violação do direito de alguns dos integrantes da classe dos auditores fiscais,
correspondente a tal negativa, restou caracterizado o justo receio, por parte dos demais integrantes da
respectiva carreira".
Pugna pelo reconhecimento do direito à devida indenização, conferindo ao servidor a possibilidade de
conversão em pecúnia, do direito ao gozo dos períodos supraditos, face à impossibilidade jurídica de
enriquecimento sem causa do Estado.
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Certifico e dou fé que compareci no endereço que consta neste mandado e lá estando intimei o Secretario
de Administração que recebeu o mandado e assinou a contrafé.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Seção Cível de Direito Público

Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8021591-03.2019.8.05.0000
Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público
IMPETRANTE: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BANIA
Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO (OAB:3970800A/BA)
IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BANIA e outros (2)
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O presente Mandado de Segurança Coletivo, com pedido liminar, foi impetrado pelo SINDICATO SflS
AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA, indicando como autoridades coatoras o SECRETÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e
SUPERINTENDENTE DA SUPREV, GESTORA DO FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - FUNPREV .
DECISÃO

Afirma o impetrante sua legitimidade ativa na qualidade de organização sindical, constituída a mais de um
ano, com prerrogativa insita ao seu Ato Constitutivo para defesa dos interesses dos seus filiados (Súmula
630,STF), Auditores Fiscais do Estado da Bahia e a legitimidade passiva das autoridades coatoras, pois o
Secretário da Administração é o responsável pela elaboração da folha de pagamento de todo Executivo
Estadual, o Secretário da Fazenda é o gestor da pasta fazendária estadual e o Superintendente da SUPREV é
órgão vinculado à Secretaria da Administração que assumiu a gestão da folha de inativos do Poder
Executivo.
Sustenta que o presente remédio constitucional é destinado ao reconhecimento do direito que possuem os
seus filiados à conversão do tempo de Licença Prêmio em pecúnia, uma vez constatada a impossibilidade de
gozar do instituto em sua essência, seja por rompimento do vínculo com a administração ou pela inatividade.
Relata que "os filiados do Impetrante são Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, vinculados à
Secretaria da Fazenda, investidos estes em cargos públicos efetivos de Auditor Fiscal, cuja função precípua
é o exercício de atividades típicas da administração fazendá ria, privativas do Grupo Ocupacional Fisco,
percebendo vencimentos na forma prescrita pelo art. 15 da Lei n° 8.210/2002 (Plano de Carreira do Fisco
Estadual) (Doc. 04), mediante a prévia e regular aprovação em concurso público de provas e títulos e
subsequente nomeação para provimento do cargo" e que "ao solicitarem a conversão dos quinquênios
vencidos em indenização em forma de pecúnia, já que não possuem mais condições de goza-los em
atividade, têm seu direito igualmente recusado".
Afirma que "constatada a violação do direito de alguns dos integrantes da classe dos auditores fiscais,
correspondente a tal negativa, restou caracterizado o justo receio, por parte dos demais integrantes da
respectiva carreira".
Pugna pelo reconhecimento do direito à devida indenização, conferindo ao servidor a possibilidade de
conversão em pecúnia, do direito ao gozo dos períodos supraditos, face à impossibilidade jurídica de
enriquecimento sem causa do Estado.
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Cumprido mandado de INTIMAÇÂO ao Sup. da SUPREV
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Seção Cível de Direito Público

Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8021591-03.2019.8.05.0000
Órgão Julgador Seção Civel de Direito Público
IMPETRANTE SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BANIA
Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO (OAB:3970800A/BA)
IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BANIA e outros (2)
Advogado(s):
_

. . ..

... • ..

DECISÃO
O presente Mandado de Segurança Coletivo, com pedido liminar, foi impetrado pelo SINDICATO DOS
AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA, indicando como autoridades coatoras o SECRETÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAH1A, SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e
SUPERINTENDENTE DA SUPREV GESTORA DO FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - FUNPREV
V.
Afirma o impetrante sua legitimidade ativa na qualidade de organização sindical, constituída a mais de um
ano, com prerrogativa insita ao seu Ato Constitutivo para defesa dos interesses dos seus filiados (Súmula
630,STF), Auditores Fiscais do Estado da Bahia e a legitimidade passiva das autoridades coatoras, pois o
Secretário da Administração é o responsável pela elaboração da folha de pagamento de todo Executivo
Estadual, o Secretário da Fazenda é o gestor da pasta fazendária estadual e o Superintendente da SUPREV é
órgão vinculado à Secretaria da Administração que assumiu a gestão da folha de inativos do Poder
Executivo.
Sustenta que o presente remédio constitucional é destinado ao reconhecimento do direito que possuem os
seus filiados à conversão do tempo de Licença Prêmio em pecúnia, uma vez constatada a impossibilidade de
gozar do instituto em sua essência, seja por rompimento do vinculo com a administração ou pela inatividade.
Relata que "os filiados do Impetrante são Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, vinculados à
Secretaria da Fazenda, investidos estes em cargos públicos efetivos de Auditor Fiscal, cuja função precípua
é o exercício de atividades típicas da administração fazendá ria, privativas do Grupo Ocupacional Fisco,
percebendo vencimentos na forma prescrita pelo art. 15 da Lei n° 8.210/2002 (Plano de Carreira do Fisco
Estadual) (Doc. 04), mediante a prévia e regular aprovação em concurso público de provas e títulos e
subsequente nomeação para provimento do cargo" e que "ao solicitarem a conversão dos quinquênios
vencidos em indenização em forma de pecúnia, já que não possuem mais condições de goza-los em
atividade, têm seu direito igualmente recusado".
Afirma que "constatada a violação do direito de alguns dos integrantes da classe dos auditores fiscais,
correspondente a tal negativa, restou caracterizado o justo receio, por parte dos demais integrantes da
respectiva carreira".
Pugna pelo reconhecimento do direito à devida indenização, conferindo ao servidor a possibilidade de
conversão em pecúnia, do direito ao gozo dos períodos supraditos, face à impossibilidade jurídica de
enriquecimento sem causa do Estado.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Seção Cível de Direito Público
5ª Av. do CAB, nº 560 - Centro - CEP: 41745971 - Salvador/BA

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Processo nº: 8021591-03.2019.8.05.0000
Classe Assunto: [Licença Prêmio]
IMPETRANTE: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA

Certifico que foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletronico - DJE, em 16/10/2019, a r.
decisão, considerada publicada na data abaixo referida, nos termos do art. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/2006.

Seções Cíveis, 21 de outubro de 2019

Servidor
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Seção Cível de Direito Público

Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8021591-03.2019.8.05.0000
Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público
IMPETRANTE: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA
Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO (OAB:3970800A/BA)
IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)
Advogado(s):

DECISÃO
O presente Mandado de Segurança Coletivo, com pedido liminar, foi impetrado pelo SINDICATO DOS
AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA, indicando como autoridades coatoras o SECRETÁRIO
DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA
BAHIA e SUPERINTENDENTE DA SUPREV, GESTORA DO FUNDO FINANCEIRO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - FUNPREV .
Afirma o impetrante sua legitimidade ativa na qualidade de organização sindical, constituída a mais de
um ano, com prerrogativa ínsita ao seu Ato Constitutivo para defesa dos interesses dos seus filiados
(Súmula 630,STF), Auditores Fiscais do Estado da Bahia e a legitimidade passiva das autoridades
coatoras, pois o Secretário da Administração é o responsável pela elaboração da folha de pagamento de
todo Executivo Estadual, o Secretário da Fazenda é o gestor da pasta fazendária estadual e o
Superintendente da SUPREV é órgão vinculado à Secretaria da Administração que assumiu a gestão da
folha de inativos do Poder Executivo.
Sustenta que o presente remédio constitucional é destinado ao reconhecimento do direito que possuem os
seus filiados à conversão do tempo de Licença Prêmio em pecúnia, uma vez constatada a impossibilidade
de gozar do instituto em sua essência, seja por rompimento do vínculo com a administração ou pela
inatividade.
Relata que “os filiados do Impetrante são Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, vinculados à
Secretaria da Fazenda, investidos estes em cargos públicos efetivos de Auditor Fiscal, cuja função
precípua é o exercício de atividades típicas da administração fazendária, privativas do Grupo
Ocupacional Fisco, percebendo vencimentos na forma prescrita pelo art. 15 da Lei n° 8.210/2002 (Plano
de Carreira do Fisco Estadual) (Doc. 04), mediante a prévia e regular aprovação em concurso público
de provas e títulos e subsequente nomeação para provimento do cargo” e que “ao solicitarem a
conversão dos quinquênios vencidos em indenização em forma de pecúnia, já que não possuem mais
condições de goza-los em atividade, têm seu direito igualmente recusado”.
Afirma que “constatada a violação do direito de alguns dos integrantes da classe dos auditores fiscais,
correspondente a tal negativa, restou caracterizado o justo receio, por parte dos demais integrantes da
respectiva carreira”.
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Pugna pelo reconhecimento do direito à devida indenização, conferindo ao servidor a possibilidade de
conversão em pecúnia, do direito ao gozo dos períodos supraditos, face à impossibilidade jurídica de
enriquecimento sem causa do Estado.
Destaca o novo entendimento dado pela Administração Pública sobre as hipóteses de fruição dos períodos
de Licença-Prêmio adquiridos pelos servidores após a promulgação da Lei 13.471/2015, mormente no que
tange à aplicação a direitos adquiridos antes da vigência do diploma normativo.
Aduz que “alcançando-se a aposentadoria ou mudança de cargo, não há como o servidor gozar da
licença-prêmio adquirida, posto que ingressou em período de afastamento definitivo remunerado,
configurando-se plenamente a possibilidade de conversão do direito à mencionada licença em pecúnia de
natureza indenizatória”.
Cita precedentes do STJ e do STF e argumenta que “não obstante o Estado da Bahia não possuir Lei
especifica, quanto a carreira integrada pelos servidores filiados do Impetrante, expressa prevendo a
faculdade legal de conversão em pecúnia de Licença-prêmio adquirida e não gozadas em razão da
necessidade do serviço, cargo ou função, e do interesse público a ele subjacente, resta indiscutível a
plena possibilidade da adoção de tal medida, até mesmo de ofício, e independente de requerimento do
servidor aposentado interessado, uma vez que tem sido esse o entendimento manifestado pela
Jurisprudência dos Tribunais Superiores”.
Defende que, mesmo diante da imposição legal de fruição das licenças-prêmios, a sua conversão em
pecúnia em caso de inatividade não se torna impossível.
Assevera a não incidência do imposto de renda nem contribuição previdenciária no valor indenizatório a
ser recebido pelo particular em casos de licença-prêmio não gozada, Sumula 136 do STJ.
Pelo exposto, requer que seja, liminarmente, concedida a Segurança Liminar em Tutela Provisória de
Evidência a fim de que seja determinada a alteração do entendimento administrativo para permitir aos
seus filiados a possibilidade de conversão dos períodos de licença-prêmio adquiridos e não fruídos, desde
que o servidor não tenha mais condição funcional de fruir os períodos adquiridos. Requer, finalmente, no
mérito, seja concedida a segurança pleiteada para, declarar o direito de conversão dos períodos de
licença-prêmio não gozados em pecúnia, tanto para os servidores que tiveram os seus pleitos
administrativos negados quanto para aqueles que venham a se aposentar e requerer a aludida conversão.
Requer, ainda, de forma a prevenir a prescrição do direito dos servidores públicos, que o prazo para
exercer o direito de requerer administrativamente ou judicialmente a conversão da Licença-Prêmio em
pecúnia somente passe a contar: “e.1) a partir do trânsito em julgado da decisão conceder a segurança
ora pleiteada para os que se aposentarem após a distribuição do presente mandamus; e.2) partir da
aposentadoria para os que se aposentarem após o transito em julgado deste remédio constitucional. f)
Por fim, requer, que seja declarada a não incidência de Imposto de Renda, bem como Contribuição
Previdenciária nos eventuais valores pagos aos servidores da Impetrante a título de conversão de
licençasprêmio não gozadas em pecúnia”.
Cumpre salientar que, numa análise sumária, própria deste momento processual, não vislumbro presente
um dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar requerida.
Embora entenda, numa análise superficial dos fatos e documentos acostados, serem relevantes os
fundamentos apresentados pelos impetrantes, na hipótese vertente, o art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/2009
veda expressamente a concessão da medida liminar. Senão vejamos: “§ 2º Não será concedida medida
liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens
provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de
aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.”
Neste sentido, imperioso observar que, neste momento processual, resta impossibilitada a concessão do
benefício pleiteado, vez que ensejará despesa a Administração Pública.
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Em sendo assim, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Notifiquem-se o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DA
FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e SUPERINTENDENTE DA SUPREV, GESTORA DO FUNDO
FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA FUNPREV do conteúdo deste Mandado de Segurança, entregando-lhes as vias apresentadas pelo
Impetrante, com as cópias dos documentos, a fim de que no prazo de 10 dias prestem as informações que
acharem necessárias (artigo 7º, I, da Lei nº 12016/2009).
Determino, de logo, a intimação pessoal do representante judicial do Estado da Bahia para que intervenha
no feito, querendo, e apresente defesa, no prazo de lei (artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009).
Após, remetam-se os autos a douta Procuradoria de Justiça nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/2009.
Atendendo aos princípios da celeridade e da economia processuais, ATRIBUO a esta decisão FORÇA
DE MANDADO/OFÍCIO, a ser cumprido de imediato em sede de 2º grau.
Publique-se para efeito de intimação.
Salvador, 14 de outubro de 2019.

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO
RELATOR
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO DO 2º GRAU

CERTIDÃO DE PREVENÇÃO

Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8021591-03.2019.8.05.0000
Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público
IMPETRANTE: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA
Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO
IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)
Advogado(s):

Certifico que, após analisar os presentes autos, fica ratificada a distribuição realizada
mediante livre sorteio, uma vez que, apesar de ter sido localizado nos sistemas SAJ/SG e PJe
ações originárias envolvendo as mesmas partes ou identidades subjetivas parciais, as mesmas
apresentam manifesta ausência de conexão objetiva, nos termos do art. 160, § 5º do
Regimento Interno.

Salvador/BA, 11 de outubro de 2019.

JOAO RANULFO DE OLIVEIRA NETO JUNIOR
(assinado digitalmente)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO DO 2º GRAU

Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8021591-03.2019.8.05.0000
Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público
IMPETRANTE: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA
Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO
IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)
Advogado(s):

CERTIDÃO DE TRIAGEM INICIAL

Certifico que, na forma do art. 13 da Resolução n° 04/2017, realizei a conferência dos dados cadastrais desta ação ou deste
recurso, confirmando a regularidade, conforme informações da(o) petição inicial/recurso, no cadastro dos seguintes dados:
1 - A classe do recurso/ação está de acordo com os recursos encaminhados para apreciação do Tribunal ou com a petição inicial;
2 - As partes do recurso/ação estão cadastradas e nos polos corretos;
3 - Os advogadosdo recurso/ação estão cadastradas enos poloscorretos;
4 - Os assuntos cadastrados e os constantes nas peças de recurso ou petição inicial;

CERTIFICO que todos os itens conferidos se encontram em conformidade.

Salvador/BA, 11 de outubro de 2019.

JOAO RANULFO DE OLIVEIRA NETO JUNIOR
(assinado digitalmente)
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Segue em anexo.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF
SINDICAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
10.681.755/0001-52, estabelecido à Av. Tancredo Neves, 2.227, Ed. Salvador
Prime, Torre Work, sl 515, Caminho das Árvores– Salvador/BA, CEP 41.820-021,
vem, muito respeitosamente, por meio dos seus advogados constituídos, consoante
instrumento procuratório (Doc. 01), perante Vossa Excelência, com arrimo na Lei
nº 12.016/2009 e art. 5º, LXX, “b”, da Constituição Federal, impetrar o presente:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
(COM PEDIDO DE LIMINAR)
contra ato do, Exmo. Sr. ILMO. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO
DA BAHIA com endereço para notificação na sede da SAEB, situada na 2° Avenida,
n° 200, Centro Administrativo da Bahia, CEP: 41.745-003, ato do Sr. ILMO.
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA com endereço na sede da
SEFAZ, localizada na 2ª Avenida nº 260, CEP: 41.745-003, CAB, Salvador, e ato
do SUPERINTENDENTE DA SUPREV, GESTORA DO FUNDO FINANCEIRO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA FUNPREV, órgão vinculado à Secretaria de Administração, podendo ser localizado
na SUPREV, Av. Tancredo Neves, Caminho das Árvores, Salvador – Bahia, CEP:
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40.820-021, todas as autoridades vinculadas à estrutura da administração do
ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, que, consoante o
art. 75, I, do NCPC, pode ser citado através de um de seus Ilustres Procuradores
na sede da sua Procuradoria nesta capital, em face dos fundamentos de fato e de
direito a seguir expostos:
1.

DA LEGITIMIDADE

Prefacialmente cumpre elucidar que o Impetrante figura na presente
demanda na qualidade de organização sindical, constituída a mais de um ano, com
prerrogativa ínsita ao seu Ato Constitutivo para defesa dos interesses dos seus
filiados, Auditores Fiscais do Estado da Bahia, razão pela qual possui plena
legitimidade ativa para representar os mesmos em juízo no presente Mandado de
Segurança Coletivo.
Observa-se do Estatuto do Sindicato, do Registro Sindical e da Ata de Posse
(Doc. 02) de 01 de janeiro de 2019, a autorização dos filiados para o ingresso com
a presente demanda judicial em face de ato coator praticado pelos Secretário de
Administração, Secretário da Fazenda e Superintendente da SUPREV, ambos
agentes públicos Estado da Bahia, pelo que resta demonstrada sua Legitimidade
Ativa para figurarem neste Mandado de Segurança.
Ademais, esta posição resta pacificada pelo Egrégio Supremo Tribunal
Federal, consoante se observa da Súmula n° 630, na qual resta consignado que a
entidade de classe possui legitimidade para a impetração de mandado de
segurança, mesmo quando a pretensão cinge-se a interesse de parte da categoria,
senão vejamos:
“Súmula 630 - A entidade de classe tem legitimação para o mandado
de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a
uma parte da respectiva categoria.”.
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Diante disso, conclui-se pela legitimidade ativa do Impetrante, em razão do
interesse dos seus filiados na demanda, sendo a mesma de pertinência temática
com os seus fins previstos em Estatuto Social, como se verá mais detalhadamente
no mandamus.
No que diz respeito a legitimidade passiva das autoridades coatoras
apontadas, a mesma também é clara. Vejamos.
No que é pertinente ao Secretário da Administração, este é o responsável
pela elaboração da folha de pagamento de todo Executivo Estadual.
O Secretário da Fazenda, por outro lado, é, cf. dicção constitucional, o gestor
da pasta fazendária estadual.
Importante destacar, ainda, que ambos os Secretários – da Fazenda e da
Administração – são as Autoridades Competentes para desfazer o ato coator, pelo
que resta indubitável a legitimidade para figurar como Impetrados no presente
remédio constitucional.
Outrossim, quanto ao Superintendente da SUPREV, o mesmo é listado como
autoridade coatora porquanto a Superintendência de Previdência – SUPREV é
órgão vinculado à Secretaria da Administração e que assumiu a gestão da folha
de inativos do Poder Executivo.
Por outro lado, o Estado da Bahia, é a pessoa jurídica de direito público que
suportará as consequências financeiras da presente lide, quando da concessão da
segurança pleiteada, devendo, por força do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, ser
citado, para, querendo, ingressar no feito.
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Assim sendo, resta clara a legitimidade das autoridades coatoras apontadas
para figurarem no polo passivo da presente ação mandamental.
2. DO CABIMENTO E DA LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
O Mandado de Segurança é remédio constitucional, cuja natureza jurídica é
de ação civil de rito sumário especial, tendo como objetivo a correção de ato ou
omissão de autoridade, ou a prevenção de ato lesivo, desde que ilegal e
ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante.
Neste liame, o inciso LXIX do artigo 5º da CF/88, vislumbra duas
modalidades de mandado de segurança, seja ela preventiva, quando há uma
ameaça de direito líquido e certo, ou repressiva, no caso de uma ilegalidade
já cometida. O presente mandado do segurança é impetrado em caráter tanto
preventivo quanto repressivo.
A propósito, denota-se elucidar a ilustre doutrina de Caio Tácito acerca do
Mandado de Segurança Preventivo, senão veja-se:
“O mandado de Segurança Preventivo tem como pressuposto necessário, a
existência de ameaça a direito líquido e certo, que importe justo receio de
que venha a ter intensidade bastante para que o elemento subjetivo (justo
receio) um e outro sintomático de ilegalidade ou abuso de poder virtual ou
potencial”.1

Nesse sentido, dispõe a Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009:
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente
ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
1

TÁCITO, CAIO. In Comentários à Lei de Mandado de Segurança – José Cretella Jr – 4ª Edição – Atualizada pela
Constituição de 1.988, p. 97).
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houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria
for e sejam quais forem as funções que exerça.

Assim o presente remédio constitucional é destinado a proteger direito
líquido e certo contra ato comissivo ou omissivo de autoridade pública, do qual ora
se vale a Impetrante, visando ao reconhecimento do direito que possuem os
seus filiados à conversão do tempo de Licença Prêmio em pecúnia, uma vez
constatada a impossibilidade de gozar do instituto em sua essência, seja por
rompimento do vínculo com a administração ou pela inatividade.
Trata-se, portanto, de questão de direito, cingindo-se os fatos à comprovação
da não fruição dos períodos de Licença-Prêmio adquiridos e não fruídos enquanto
prestou serviço para a Administração Pública estadual.
No caso em tela, resta evidente a lesão que advém da conduta até então
perpetrada pelos Impetrados, através das suas reiteradas negativas em autorizar a
conversão em pecúnia de vantagem funcional adquirida pelo servidor público e não
fruída, uma vez que o gozo desse benefício em essência restou prejudicado.
Salienta-se que tal conduta dos Impetrados pode-se ser comprovada no
processo administrativo em anexo (Doc.03) colacionado meramente a título
exemplificativo, sendo um de vários indeferimentos reiterados do Estado.
A respeito, a lição de CARLOS EDUARDO NICOLLETI CAMILO, com escólio
no mestre CELSO AGRÍCOLA BARBI:
“Com efeito, o que deve ser necessariamente comprovada para fins de
impetração do mandado de segurança preventivo é a ocorrência de ameaça,
elemento objetivo por natureza, de lesão ao direito afirmado em juízo. Frisese, entretanto, que não se trata de qualquer ameaça. Para fomentar a
impetração do mandado de segurança preventivo, a ameaça deverá ser
objetiva, real e atual. A melhor doutrina acompanha os ensinamentos do
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Prof. Celso Agrícola Barbi: ‘Entendemos que a ameaça será ‘objetiva’ quando
‘real’, traduzida por fatos e atos, e não por meras suposições; e será ‘atual’
se existir no momento, não bastando que tenha existido em outros tempos e
haja desaparecido”2.(Grifamos).

A respeito a jurisprudência é sobranceira:

“O mandado de segurança preventivo tem por escopo evitar a consumação
de uma ilegalidade, de modo a obstar a concreta ação de uma ofensa a direito
subjetivo objetivamente ameaçado”3.

Assim, resta configurado que o entendimento veiculado pela Administração
Pública do Estado da Bahia, na figura das autoridades Impetradas, viola direito
líquido e certo dos filiados da Impetrante ao negar a conversão das licenças prêmio
não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas
usufruir, de forma a desfazer o ato ilegal perpetrado impugnado através do presente
mandamus.
3. DOS FATOS
Os filiados do Impetrante são Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia,
vinculados à Secretaria da Fazenda, investidos estes em cargos públicos efetivos
de Auditor Fiscal, cuja função precípua é o exercício de atividades típicas da
administração fazendária, privativas do Grupo Ocupacional Fisco, percebendo
vencimentos na forma prescrita pelo art. 15 da Lei n° 8.210/2002 (Plano de
Carreira do Fisco Estadual) (Doc. 04), mediante a prévia e regular aprovação em

Mandado de Segurança: pressupostos e cabimento da impetração preventiva, in Aspectos
polêmicos e atuais do Mandado de Segurança, ob. coletiva, Cood. Cássio Scarpinella Bueno;
Eduardo Arruda Alvim e Teresa Arruda Alvim Wambier, RT, p. 160.
3
TRF 1ª Região, MS 92.01.05890-0, rel. Juiz Mário César Ribeiro, DJU 29/10/92, p. 34.843; apud
SÉRGIO FERRAZ, in Mandado de Segurança, 2ª ed., Malheiros, 1993, p. 94.
2
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concurso público de provas e títulos e subsequente nomeação para provimento do
cargo.
É sabido que muitas vezes, por qualidade inerente ao cargo que ocupam,
estes servidores têm seu direito ao gozo da Licença-Prêmio negado pela
Administração Pública por motivos que, em regra, são justos e razoáveis à gerência
do Estado. Ocorre que, ao solicitarem a conversão dos quinquênios vencidos em
indenização em forma de pecúnia, já que não possuem mais condições de goza-los
em atividade, têm seu direito igualmente recusado.
Constatada a violação do direito de alguns dos integrantes da classe dos
auditores fiscais, correspondente a tal negativa, restou caracterizado o justo receio,
por parte dos demais integrantes da respectiva carreira, uma vez que os aludidos
servidores não lograram êxito na aquisição do que lhes é devido, apontando de
forma inequívoca a reiterada e ilegal postura do Impetrado em negar-lhes a
indenização pela não fruição e gozo do seu direito a licença-prêmio, uma vez que
já estavam devidamente preenchidos os requisitos para sua incorporação ao
patrimônio jurídico dos filiados do Impetrante.
Nesta esteira, impõe-se, portanto, o reconhecimento do direito à devida
indenização, conferindo ao servidor a possibilidade de conversão em pecúnia, do
direito ao gozo dos períodos supraditos, face à impossibilidade jurídica de
enriquecimento sem causa do Estado.
Deve-se destacar o novo entendimento dado pela Administração Pública
sobre as hipóteses de fruição dos períodos de Licença-Prêmio adquiridos pelos
servidores após a promulgação da Lei 13.471/2015, mormente no que tange à
aplicação a direitos adquiridos antes da vigência do diploma normativo.
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Ademais, toda a matéria fática atinente ao caso está demonstrada
documentalmente, consubstanciando ato coator da Autoridade Pública, em
denegar aos associados da impetrante a possibilidade de conversão em pecúnia
dos quinquênios não gozados.
Razões pelas quais se impetra o presente Mandado de Segurança, com fito
de sanar o ato coator reiteradamente cometido pelos Impetrados, reconhecendo o
direito dos filiados da Impetrante a terem convertidos, quando em inatividade, os
seus períodos de licença-prêmio não gozados.

4. DO DIREITO
4.1 DO DIREITO PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS AO GOZO DA
LICENÇA PRÊMIO

Cumpre elucidar, prefacialmente, nobres julgadores, que o vocábulo Licençaprêmio, na sistemática administrativa, constitui o ato de “afastamento autorizado
do cargo ou do emprego ou a concessão de não trabalhar nele, durante certo
período (...) Neste caso, pois, entende-se licença como dispensa do trabalho ou do
serviço”4.
O ilustre doutrinador Celso Antônio Bandeira de Melo classifica a licença
como sendo o “...afastamento do serviço pleiteado pelo servidor, salvo os casos de
licença para tratamento de saúde e licenciamento compulsório de servidor
candidato a cargo eletivo na localidade onde exerça cargo de direção chefia,
assessoramento ou fiscalização (...) Múltiplas são as razões previstas em lei
ensejadoras do pedido de licença. Presentes as condições de sua outorga,
constituem-se em direito do servidor.”5

DE PLACIDO E SILVA, Vocábulo Jurídico, V. 5, Editora Forense: Rio de Janeiro, 1995, p. 164.
Grifamos,in Curso de Direito Administrativo, 10° edição, Malheiros: São Paulo, 1998, p.184.

4
5
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Nesta esteira é que o inciso XXVIII, do art. 41, da Constituição do Estado da
Bahia, promulgada em 05 de outubro de 1989, com redação dada pela Emenda à
Constituição Estadual nº 07, de 18 de janeiro de 1999, previa expressamente o
direito dos servidores públicos civis à Licença-prêmio de três meses por quinquênio
trabalhado, na forma abaixo transladada:
“Art. 41 - São direitos dos servidores públicos civis, além dos previstos na
Constituição Federal:
(...)
XXVIII - licença-prêmio de três meses por quinquênio de serviços prestados
à

Administração

assegurado

o

Pública

Estadual

recebimento

direta,

integral

das

autárquica

e

fundacional,

gratificações

percebidas,

ininterruptamente, há mais de seis meses, salvo as relativas ao exercício de
cargo em comissão ou função de confiança;”.

O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das Autarquias
e das Fundações Públicas Estaduais, instituído mediante a edição da Lei n° 6.677,
de 26 de setembro de 1994, dispunha no seu art. 107 e parágrafo primeiro acerca
do direito ao gozo de Licença-prêmio, na forma abaixo mencionada, acompanhando
a inteligência do legislador constituinte estadual supra transladada, senão
vejamos:
“Art. 107 - O servidor terá direito à licença-prêmio de 03 (três) meses em
cada período de 05 (cinco) anos de exercício efetivo e ininterrupto, sem
prejuízo da remuneração.
Parágrafo único - Para efeito de licença-prêmio, considera-se de efetivo
exercício o tempo de serviço prestado pelo servidor na Administração Pública
direta e indireta, da União, Estados, Municípios e Distrito Federal,
independentemente do regime de trabalho.”6.

Lei n° 6.677, de 26 de setembro de 1994.

6
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Ocorre que, os supracitados artigos foram revogados com o advento da EC
nº 22/2015 (Doc. 05), que, todavia, assegurou a continuidade da percepção da
aludida licença aos servidores que tivessem sido investidos em cargo público
estadual até a data da sua publicação, in verbis:
Art. 5° da ECE 22/2015 - Ao servidor que tenha sido investido em cargo público
efetivo estadual até a data de publicação desta Emenda Constitucional fica
assegurado, na forma da Lei, o direito a licença prêmio de 03 (três) meses por
quinquênio de serviços prestados à Administração Pública Estadual direta,
autárquica e fundacional, mantido o recebimento integral das gratificações
percebidas, ininterruptamente, há mais de 06 (seis) meses, salvo as relativas ao
exercício de cargo em comissão ou função de confiança.

Com efeito, levando-se em consideração a natureza do instituto jurídico ora
debatido e o prévio preenchimento, pelo servidor civil estadual, das exigências
legais delineadas nos diplomas legais supra aludidos, bem como dos efeitos neles
previstos, infere-se indiscutível o reconhecimento de ato jurídico perfeito
inteiramente

realizado

e

qualificado

juridicamente

como

bem

jurídico

imediatamente incorporado ao patrimônio do servidor, na forma de direito
pessoal, tendente à consecução de um bem da vida mediante uma prestação
negativas ou positiva de outrem.
O direito pessoal constitui-se, assim, no caso em espeque, como o direito ao
gozo de um bem da vida previamente estabelecido em lei, qual seja a licença prêmio
de cada quinquênio vencido, em razão do indubitável preenchimento dos requisitos
legais exigíveis para a sua configuração.
Ademais, informe-se que o direito pessoal em comento deriva de uma relação
corrente, desde sua origem, entre duas pessoas determinadas (uma física, na
qualidade de servidor público civil do estado da Bahia e outra jurídica de direito
público, na qualidade de ente federativo ao qual está vinculada), das quais esta é
obrigada, por lei, a uma prestação para com aquela, relativa ao reconhecimento e
concessão do benefício legal a que faz jus.
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Pois bem! O direito ao gozo da licença-prêmio pelos servidores estaduais
civis, autárquicos e fundacionais eleva-se à categoria de direito pessoal
devidamente

incorporado

ao

seu

patrimônio

jurídico

pelo

simples

preenchimento da situação fática prevista na norma incidental. Assim não há
que se falar na impossibilidade de gozo da licença-prêmio pela inexistência de
anterior manifestação de vontade dirigida à autoridade administrativa.
Na relação estatutária existente entre o servidor e a Administração, a
delimitação do que se pode considerar como direito pessoal torna-se clara a partir
do momento em que há o devido atendimento das exigências legais prescritivas da
incorporação do direito à esfera jurídica dos servidores, sendo imediata a sua
aquisição e configuração.
A obediência ao preceito constitucional de respeito ao direito dos
administrados, em especial dos servidores públicos colaboradores, é dever do
administrador, não havendo razão para que se confunda a aquisição de um
direito que nasce de fato previsto em lei, com o seu exercício, que no caso
dos autos remete a opção do servidor quanto ao tempo do seu gozo.
Desta forma, afigura-se indiscutível o direito dos servidores públicos civis do
Estado da Bahia à Licença-prêmio de três meses por cada período de cinco anos
de exercício efetivo e ininterrupto da função, posto configurar-se tal exigência como
pré-requisito legal que, quando devidamente atendido, agrega-se à esfera dos
servidores na forma de direito pessoal e impostergável, cuja negativa de
concessão pela Administração, quando requerido seu exercício, configura ato
ilegal e arbitrário lesivo a esfera jurídica pessoal daqueles.

4.2.

DA INDECLINÁVEL CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO
GOZADA EM PECÚNIA. DO DIREITO POTESTATIVO
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Oswaldo Aranha Bandeira de Mello em Princípios gerais de direito
administrativo, 1969, v. 2. p. 457, escreve acerca da indeclinabilidade da conversão
da Licença-prêmio em pecúnia, quando atingida a aposentadoria, da seguinte
maneira:
"Em se aposentando ou sendo posto em disponibilidade, antes de desfrutar
a licença-prêmio, perde a sua razão de ser, salvo se suscetível de conversão
em pecúnia, parcial ou total, quando cabe também, ao aposentado, ou ao
posto em disponibilidade pleitear esse pagamento, se completado o tempo
de obtê-la quando esses fatos ocorrerem, pois já adquirira o direito a esse
pagamento. (...)

Resta incontroverso que a licença-prêmio é espécie de afastamento
temporário e remunerado. Desta feita, alcançando-se a aposentadoria ou
mudança de cargo, não há como o servidor gozar da licença-prêmio adquirida,
posto que ingressou em período de afastamento definitivo remunerado,
configurando-se plenamente a possibilidade de conversão do direito à
mencionada licença em pecúnia de natureza indenizatória, dada a relatada
impossibilidade de gozo e fruição daquele direito incorporado ao patrimônio
do servidor.
Resta demonstrado, então, que a conversão do período não gozado em
pecúnia, de natureza indenizatória, afigura-se como única hipótese de
compensação possível ao servidor que, quando na ativa, não teve a
oportunidade do gozo de direito pessoal seu, decorrente de lei, assumindo,
desta

feita,

a

conversão

aludida

caráter

e

natureza

estritamente

indenizatória.
Imprescindível salientar que no caso específico do magistério estadual, existe
previsão legal expressa acerca da possibilidade de conversão do período de licençaprêmio não gozada em pecúnia, conforme se observa dos arts. 1° e 2° do Decreto
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Estadual n° 8.573, de 1° de julho de 2003, abaixo transladados, devendo tal
regulamentação ser utilizado no que diz respeito ao direito dos demais Servidores
Públicas Estaduais.
“Art. 1º - Os ocupantes de cargos permanentes de professor do ensino
fundamental e médio do Magistério Público do Estado da Bahia, que estejam
em efetiva regência de classe e que tenham adquirido o direito à licençaprêmio, com fundamento nos arts. 107 a 110, da Lei nº 6.677, de 26 de
setembro de 1994, poderão fruir desse direito ou converter em pecúnia os
períodos ainda não gozados, na forma disciplinada neste Decreto.”.
“Art. 2º - O professor que esteja em efetiva regência de classe poderá
converter em pecúnia os períodos de licença-prêmio não gozados desde que,
comprovadamente, o seu afastamento, a este título, revele-se inconveniente
aos interesses da Administração Pública Estadual.” 7.

Ocorre que, não obstante a ausência de legislação específica que preveja e
estenda tal possibilidade aos demais servidores públicos na ativa, conforme alega
a Procuradoria do Estado da Bahia, o colendo STJ já firmara entendimento no
sentido de desnecessidade de previsão legal expressa para a conversão em
pecúnia, do período de licença-prêmio não gozada, conforme se depreende do
presente julgado abaixo transcrito.
“EMENTA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇASPRÊMIOS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL
EXPRESSA.

DESNECESSIDADE.

PRINCÍPIO

QUE

VEDA

O

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.
1. O acórdão recorrido implicitamente afastou a tese de enriquecimento
ilícito em detrimento da tese de que não havendo previsão legal para a
conversão das licenças-prêmios em pecúnia, tal procedimento não poderia

Decreto Estadual n° 8573, de 1° de julho de 2003.

7
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ser aceito, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Violação ao art.
535 não configurada.
2. A conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas em face do
interesse público, tampouco contadas em dobro para fins de contagem de
tempo de serviço para efeito de aposentadoria, avanços ou adicionais,
independe de previsão legal expressa, sendo certo que tal entendimento
está fundado na Responsabilidade Objetiva do Estado, nos termos do art.
37, § 6º, da Constituição Federal, e no Princípio que veda o enriquecimento
ilícito da Administração. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”8.

Ademais, vemos que sequer é necessário o requerimento expresso do
servidor, cabendo à administração providenciar tal conversão de oficio, uma
vez que se funda em direito adquirido daquele e dever da administração pública.
“EMENTA.

RECURSO

ESPECIAL.

ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR.

APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM
PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO.
Sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, é devida a conversão
em pecúnia do período de licença-prêmio não gozada em época própria, por
necessidade de serviço, não existindo nada na legislação referente à
necessidade de pedido expresso nesse sentido.
Recurso provido.”9.

Tais entendimentos do Pretório Superior restam por si só justificados quando
se analisa o fundamento dos Acórdãos supra transcritos, consubstanciados na
impossibilidade de enriquecimento ilícito do Estado, na apropriação da força
laboral do servidor, ante a negativa de gozo de direito incorporado a sua esfera

STJ. REsp 693728/RS; Recurso Especial 2004/0154067-1; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão
Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 08/03/2005 Data da Publicação/Fonte: DJ
11.04.2005 p. 374.
9STJ. REsp 413300/PR; Recurso especial 2002/0018396-8; Relator Ministro José Arnaldo da
Fonseca; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/09/2002; Data da
Publicação/Fonte: DJ 07.10.2002, p. 282.
8
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jurídica, corporificado na ausência de conversão do período de licença-prêmio não
gozada pelos servidores em pecúnia.
Cumpre trazer à baila o entendimento do STF acerca da matéria, que
manifestou entendimento reconhecendo o direito da conversão da licença-prêmio
em pecúnia, desde que devidamente preenchidos os seus requisitos:
“1. A jurisprudência consolidada desta Corte já assentou que os servidores
públicos têm direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada,
desde que cumpridos os requisitos necessários à sua concessão, mesmo que
tal direito seja suprimido por lei revogadora superveniente.
2. O recurso extraordinário possui como pressuposto necessário à sua
admissão o pronunciamento explícito sobre as questões objeto do recurso,
sob pena de supressão de instância inferior.
3. Agravo regimental improvido.”10.
“EMENTA. Magistrado: licença-prêmio não gozada quando servidor do Poder
Executivo: deferimento de sua conversão em pecúnia que, fundado na
vedação do enriquecimento sem causa, não tem a ver com os dispositivos
constitucionais invocados no RE, de resto, não prequestionados. 2.
Prescrição quinquenal: questão não examinada pelo Tribunal a quo, e,
ademais, de natureza infraconstitucional, de reexame inviável no RE.” 11.

Não obstante o Estado da Bahia não possuir Lei especifica, quanto a carreira
integrada pelos servidores filiados do Impetrante, expressa prevendo a faculdade
legal de conversão em pecúnia de Licença-prêmio adquirida e não gozadas em razão
da necessidade do serviço, cargo ou função, e do interesse público a ele subjacente,
resta indiscutível a plena possibilidade da adoção de tal medida, até mesmo
de

ofício,

e

independente

de

requerimento

do

servidor

aposentado

10STF.Ag.Reg.

no A.I. n. 460.152-4/SC. Órgão julgador: Segunda Turma do STF. Relatora: Min.
Ellen Gracie. Julgamento em 29.11.2005, Data da Publicação/Fonte: DJ 10.02.2006.
11STF.
AI-AgR 312187 / SC - Santa Catarina; Ag.Reg.no agravo de instrumento;
relator(a): Min. Sepúlveda Pertence; Julgamento: 30/05/2003; Órgão Julgador: Primeira
Turma; publicação DJ 01-08-2003 PP-00119.
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interessado, uma vez que tem sido esse o entendimento manifestado pela
Jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Outrossim, cumpre informar que alguns dos associados do Impetrante
exerceram, em quase a totalidade de seu tempo de serviço, cargos de alta
complexidade, pelo que se afasta a necessidade de solicitação do gozo da
Licença-Prêmio em atenção ao interesse público, não podendo o Poder Público
se locupletar disto. Observe entendimento análogo proferido pela Corte Maior.
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – MINISTRO APOSENTADO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – FÉRIAS NÃO GOZADAS POR
NECESSIDADE DE SERVIÇO MOTIVADA POR EXCLUSIVO INTERESSE DO
PODER PÚBLICO – EXERCÍCIO, NO CASO, POR MINISTRO DO TCU, DE
FUNÇÕES INERENTES À ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA CORTE DE
CONTAS – SUPERVENIÊNCIA DE SUA APOSENTADORIA – DELIBERAÇÃO DO
TCU QUE IMPÕE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS
POR IMPERIOSA NECESSIDADE DO SERVIÇO AO PERÍODO MÁXIMO DE 02
(DOIS) MESES (LOMAN, ART. 67, § 1º) – INAPLICABILIDADE AO CASO DESSA
RESTRIÇÃO DE ORDEM TEMPORAL, SOB PENA DE, NEGADA A REPARAÇÃO
INDENIZATÓRIA DO DANO INFLIGIDO AO AGENTE ESTATAL, CONFIGURARSE INADMISSÍVEL ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO –
PRECEDENTES – SEGURANÇA CONCEDIDA – AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.12

Não destoa deste entendimento este E. Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia que, em atenção a todos os precedentes supracitados, vem decidindo pela
concessão da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia. Vejamos:
Mandado de Segurança. Servidor Estadual Aposentada. Licença-prêmio.
Conversão em pecúnia. Possibilidade. O Superior Tribunal de Justiça já
pacificou entendimento no sentido de que é cabível indenização no caso de
servidor que se aposenta e não usufrui licença-prêmio. Considerado incorporado
ao patrimônio jurídico da servidora o direito ao gozo de licença-prêmio,
possível sua conversão em pecúnia. Precedentes do STJ e do Pleno deste TJBA.
Segurança concedida para determinar a conversão do período de licença-prêmio
não usufruídos pela impetrante em pecúnia. 13
MS 31371 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 25-10-2013 PUBLIC 28-10-2013.
13 TJ-BA - MS: 00149195720158050000, Relator: José Cícero Landin Neto, Seção Cível de Direito
Público, Data de Publicação: 06/10/2016.
12
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MANDADO SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. NÃO FRUIÇÃO. CONVERSÃO. PECÚNIA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STF. I - A licença prêmio, direito adquirido pelo
servidor em decorrência do exercício das suas atividades laborais, deve ser
convertida em pecúnia, quando não foi possível a sua fruição nos períodos
regulares, por motivo alheio à sua vontade. II - Os Tribunais Superiores
consolidaram o entendimento de ser cabível a conversão da licença-prêmio em
pecúnia, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de
configuração do enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes. III Configurado o direito líquido e certo dos Impetrantes de receber em pecúnia as
licenças prêmio não usufruídas, impositiva é a concessão da segurança.
SEGURANÇA CONCEDIDA. 14

Nesta senda, muito embora a ausência de previsão legal permissiva de tal
desiderato no Estado da Bahia, que passeia na contramão da legislação da maioria
dos Estados membros da Federação, a exemplo de Santa Catarina, São Paulo e Rio
de Janeiro, cujas leis específicas acolhem tal premissa, é indeclinável o
fundamento jurídico assentado na impossibilidade de enriquecimento ilícito
do Estado, ao denegar o gozo da licença-prêmio, afigurando-se tal ato como coator
e ofensivo a direito pessoal de cada Auditor, restando plenamente devida a dita
conversão em pecúnia, em razão do surgimento deste direito potestativo tendente
à modificação do estado jurídico existente.
Nesta esteira, cumpre trazer à lume o entendimento do mestre Chiovenda,
criador da teoria do direito potestativo, ou potesta, posto que diante da violação ao
direito do servidor ao gozo e fruição do período de licença-prêmio a que faz direito,
por ato da administração pública a que está vinculado e subordinado, urge a
proeminência de

um direito de outra natureza, qual

seja o

DIREITO

POTESTATIVO À SUA CONVERSÃO PECUNIÁRIA, ante a impossibilidade de
proceder de forma diversa, sem que isso importe em enriquecimento ilícito do
Estado e em óbice a direito pessoal incorporado ao patrimônio dos servidores
públicos aposentados ou cujo o vínculo com a Administração não mais existe.

TJ-BA - MS: 00132673920148050000, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Seção
Cível de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2015.
14
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Para o saudoso doutrinador supra exaltado, “quando ao direito a uma
prestação deixa de corresponder a situação fática a que se encontra sujeita
determinada pessoa, por não se haver satisfeito a prestação a que estava
submetida, diz-se lesado o direito. (...) Da lesão de um direito pessoal pode resultar
um direito potestativo, de natureza jurídica diversa do direito lesado originalmente,
porém de maior destaque e poder perante o ordenamento e as pessoas a que a ele
estão sujeitos.”15.
Para Francesco Carnelutti, o direito potestativo é “...concebido como
potência, posto que é poder criado e concebido pela lei, ao qual sujeita-se a parte
adversa da relação jurídica dele decorrente.”16.
Giuseppe Chiovenda afirma que tal é a força e oponibilidade do direito
potestativo que ele é exercitável e exigível pela simples declaração de vontade do
seu titular, tendente à produção de um efeito jurídico a seu favor e a cargo de
outrem, para quem não há que se obstar ou negar eficácia.
Por seu turno, é válido lembrar, nas palavras do mencionado doutrinador
italiano, que “o direito potestativo insere-se no rol dos casos em que a lei concede
a alguém o poder de influir, com sua manifestação de vontade, sobre a condição
jurídica de outro, sem o concurso da vontade deste, produzindo um novo direito
ou estado ou efeito jurídico a que aquele tem de sujeitar-se.”
Nesta esteira, convém evidenciar que da lesão ao direito dos filiados da
Impetrante ao gozo do período de licença prêmio incorporada ao seus patrimônios
jurídicos, após sucessivos e ininterruptos cinco anos de serviço, resulta o
surgimento do direito potestativo à sua indeclinável conversão em pecúnia,
CHIOVENDA, Giuseppe in Instituições de Direito Processual Civil, 1° volume, 2° edição, tradução
por J. Guimarães Menegal, Edição Saraiva, São Paulo, 1965, p. 19.
16 CARNELUTTI, Francesco inTeoria Geral do Direito, Ed. Lejus, São Paulo, 2000, p. 273.
15
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posto que não há que se conservar situação jurídica iníqua e antijurídica, que
resulte em enriquecimento ilícito de uma das partes da relação jurídica (Estado).
Não há que se ter outro entendimento, posto que a mencionada conversão já
fora acolhida pela Corte Judicial Suprema, ainda mais, resta perfeitamente
consubstanciada a natureza jurídica de direito potestativo da infirmada conversão
pecuniária.
Ad argumentandum, mesmo que se diga que o direito potestativo deve,
necessariamente, decorrer de comando normativo, imprescindível ratificar que
para a conversão do período de Licença Prêmio não gozada não se é exigível a
previsão legal expressa, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal
supra explanado, torna-se despiciendo que para a configuração da natureza
jurídica de potesta da mencionada conversão exista previsão normativa
antecessora.
Não se alegue o que vem aduzindo a Procuradoria Geral do Estado no
sentido de que, já que a Lei nº 13.471/2015 passou a obrigar a fruição das
licenças-prêmio até a aposentação do servidor sob pena de renúncia do
direito, a sua conversão em pecúnia seria impossível, uma vez que se assim
fosse, estaríamos diante de hipótese em que o servidor se veria obrigado a
abrir mão de direito adquirido, ainda que não fosse essa a sua intenção, para
que pudesse gozar de outro direito, qual seja, a sua aposentadoria.
Não se faz razoável, portanto, a renúncia tácita de qualquer direito
adquirido, mesmo porque, tal renúncia implicaria em enriquecimento sem
causa por parte do ente estatual, consoante entendimentos supracitados
exarados pelos tribunais superiores.
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Assim, mesmo diante da imposição legal de fruição das licenças-prêmios, a
sua conversão em pecúnia em caso de inatividade não se torna impossível, e foi
esse o entendimento proferido por esta C. Corte, em recente julgamento do
Mandado de Segurança de nº 8001567-22.2017.8.05.0000 (Doc. 06), in verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA. DIREITO À CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA QUANDO
DA PASSAGEM À INATIVIDADE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EXAMINADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO.
AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA POR ENTIDADE SINDICAL. LEGITIMIDADE
EXTRAORDINÁRIA AMPLA. COISA JULGADA EXTENSIVA A TODA A
CATEGORIA. DIREITO DO SERVIDOR À CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS
LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS E NÃO UTILIZADAS PARA CONTAGEM
DO TEMPO DE SERVIÇO, QUANDO DA PASSAGEM À INATIVIDADE. VEDAÇÃO
AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ESTADO. INDEFERIMENTO DE
PEDIDOS DE CONVERSÃO PELO ESTADO E OMISSÃO PELA NÃO APRECIAÇÃO
DOS PLEITOS. ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
DEMONSTRADAS. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DA
PRESCRIÇÃO, FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, INCIDÊNCIA
DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA E SUJEIÇÃO AO RITO DOS
PRECATÓRIOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
(...)
O direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas e não
utilizadas
para
contagem
do
tempo
de
serviço
é
reconhecido
independentemente de comprovação de que a não fruição se deu por inércia
do servidor ou por óbice imposto pela Administração, não se exigindo
tampouco que o titular do direito tenha requerido administrativamente o
gozo da vantagem, uma vez que a vedação ao enriquecimento sem causa do
Estado, no caso específico, decorre da responsabilidade objetiva da
Administração, prevista no art. 35, § 6º, da Constituição Federal.
Nesse sentido, julgados do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça e desta Corte:
(...)
Tal posicionamento não foi modificado com o advento da EC Estadual nº
22/2015, tampouco da Lei Estadual nº 13.471/2015, eis que, embora a
legislação atual preveja a obrigatoriedade da fruição das licenças-prêmio até
a aposentação do servidor e preceitue que o requerimento de aposentadoria
voluntária ou de exoneração implica renúncia ao direito, no caso de eventual
passagem à inatividade com saldo de licenças-prêmio não usufruídas a
conversão em pecúnia continua a ser devida, nos termos dos julgados acima
transcritos e independentemente dos motivos que causaram a não fruição,
tanto mais quando o próprio Ente Estatal admite que impõe condicionantes
ao exercício do direito, dentre eles a discricionariedade do Poder Público (...)
(grifamos e destacamos). 17

MS 8001567-22.2017.8.05.0000, Relator(a): Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito
Público, julgado em 22/08/2019, Disponibilização em 06-09-2018.
17
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Diante do exposto, claro e inconteste é a necessidade dos filiados da
Impetrante de terem reconhecidos os seus direitos a conversão em pecúnia das
suas

licenças-prêmios

não

gozadas

ao

momento

da

inatividade,

independentemente de requerimento anterior, com lastro nos mais diversos
precedentes de tribunais superiores bem como deste C. Tribunal, sob pena de
enriquecimento sem causa da Administração Pública Estadual, como se verá a
seguir.

4.3 DA CONFIGURAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA POR PARTE
DO ESTADO DA BAHIA
Como delineado anteriormente, a licença-prêmio é benefício concedido ao
servidor a cada período de cinco anos ininterruptos de exercício, pelo prazo de 3
(três) meses, com a remuneração do cargo efetivo, a título de prêmio por
assiduidade.
Pontue-se, mais uma vez, que a Impetrante representa filiados que não
usufruíram de quinquênios de licenças-prêmio a que faziam jus quando estavam
no serviço público, não havendo, por conseguinte, qualquer cômputo em dobro
quando da aposentadoria de todas as licenças devidas, sendo necessária às suas
conversões em pecúnia, a título indenizatório.
Noutro ponto, veja que a recusa indevida em pagar aos servidores os
valores devidos no tocante da conversão das licenças-prêmio não gozadas
quando se encontrava no serviço público, configura, de forma cristalina, o
enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública Estadual.
Vejamos os artigos 884 e 885 do Código Civil:
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Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será
obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores
monetários.
Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que
justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir .

Pontue-se que a Vedação ao Enriquecimento Sem Causa é um princípio
geral de direito, logo também aplicável ao direito administrativo, além do que a
Constituição Federal expressamente incorpora o princípio da moralidade
administrativa a que estão sujeitos a Administração Indireta e Direta ou
Fundacional.
É neste sentido a jurisprudência do C. STJ, vejamos:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PREMIO
NAO GOZADA. CONVERSAO EM PECUNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
CLAUSULA DE RESERVA DE PLENARIO. NAO APLICABILIDADE.
1. É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da
licença-prêmio não gozada, ante a vedação ao enriquecimento sem causa da
administração. Precedentes.
2. A decisão agravada materializou a função institucional do superior
tribunal

de

justiça,

de

uniformizar

a

jurisprudência

em

matéria

infraconstitucional, sem qualquer infringência ao princípio da reserva de
plenário e a legislação que rege a matéria.
3. agravo regimental não provido.18

Por fim, deve-se destacar o entendimento do Supremo Tribunal Federal em
sede de Repercussão Geral (Doc. 07) sobre a necessidade de indenizar o servidor
pelas Licenças-Prêmio adquiridas e não fruídas, entendimento este que está
fundamentado, principalmente, na Vedação ao Enriquecimento sem Causa da
Administração Pública:

18

STJ; 2° turma, Agrg no ARESP n 7.892/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJE de 21/ 10/2011.
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Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3.
Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza
remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem
delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da
Administração.

4.

jurisprudência desta

Repercussão

Geral

reconhecida

para

reafirmar

a

Corte.19

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 3.10.2017. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL
DO

DISTRITO

FEDERAL.

APOSENTADORIA.

LICENÇA-PRÊMIO.

RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI DISTRITAL
197/1991 E LEI 8.112/1990. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para se
chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto ao
direito do ora Agravado ao recebimento de licença-prêmio, seria necessária a
análise das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável
à espécie, o que é inviável em recurso extraordinário. Inexistência de ofensa direta
à Constituição Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE
721.001-RG (tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe
7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate
e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do
enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas,
bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença
prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas
usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a
Administração Pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com
aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11,
CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo
ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 20

ARE 721001 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-032013.
20
ARE 1030508 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/04/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019.
19
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Dúvida não há, portanto, que os servidores sofreram e outros mais poderão
sofrer consideráveis prejuízos econômico, em detrimento da Administração
Estadual e caso não haja o deferimento dos seus pedidos administrativo e
consequente reparação dos valores retroativos referentes aos períodos de licençaprêmio não usufruídas, o enriquecimento sem causa por parte do Estado da Bahia
restará evidente.
Neste sentido, de acordo com o entendimento exarado pelo C. STF o
entendimento administrativo exarado pela Administração Pública estadual de
que o pedido de aposentadoria represente renúncia tácita é flagrantemente
contrário ao que foi firmado em Tema de Repercussão Geral.
É importante salientar que são meses de salários não pagos ao
administrado a título de licenças-prêmio não gozadas, sendo, portanto, quantia
bastante significativa que deve ser devolvida ao patrimônio jurídico dos servidores
por meio da conversão em pecúnia, visto que é a única forma de compensação pelo
serviço prestado, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

4.5 DA NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA OU CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DOS VALORES PAGOS AOS SERVIDORES A
TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA

Outrossim, salienta-se que não há qualquer divergência doutrinária ou
jurisprudencial no sentido de não incidência do imposto de renda nem
contribuição previdenciária no valor indenizatório a ser recebido pelo particular
em casos de licença-prêmio não gozada.
O imposto de renda é um tributo de competência da União, que incide sobre
o aferimento de renda, assim entendido como o acréscimo financeiro apurado pelo
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contribuinte em determinado período. Em contrapartida, a indenização por licençaprêmio não gozada não significa acréscimo patrimonial ou riqueza nova disponível,
mas simples transformação, como forma de compensar o dano sofrido. O
patrimônio da pessoa não aumenta de valor, mas simplesmente é reposto no estado
anterior ao advento do gravame a direito adquirido.
Assim é que, pelo fato do valor a ser recebido não representar um ingresso
de renda, mas apenas a reposição de um direito não usufruído, não deve prosperar
qualquer entendimento que disponha de maneira contrária, qual seja, a existência
de incidência do imposto de renda sobre o valor recebido à título indenizatório.
Nesse diapasão, tal entendimento já foi sumulado pelo STJ pela Súmula 136,
in verbis:
SÚMULA 136 - O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade
do serviço não está sujeito ao imposto de renda.

Ademais diversos entendimentos jurisprudenciais consubstanciam a tese
aqui defendida, como podemos observar:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE LICENÇA-PRÊMIO E
SOBRE PRÊMIO APOSENTADORIA. 1. O valor recebido pela licença prêmio não
gozada corresponde a uma indenização em dinheiro, paga ao apelado, em
virtude de este não ter usufruído seu direito de folga. Dada essa natureza
indenizatória, não pode compor a base de cálculo do imposto de renda, não
consistindo em renda tributável. 2. Aplicação da Súmula nº 136 do STJ.
Desnecessidade de que a causa da conversão da licença-prêmio em pecúnia
tenha se dado por necessidade do serviço (AgRg no Ag 644.205/RJ, DJ
20.02.2006 p. 209). 3. Quanto à verba recebida sob a denominação de “prêmio
aposentadoria”, não há qualquer prejuízo a ser reparado, nem situação
desgastante a ser contrabalançada mediante o seu pagamento. Trata-se de
quantia paga por liberalidade do empregador, como reconhecimento pelos anos de
serviços prestados. Sendo assim, essas verbas enquadram-se no conceito de
acréscimo patrimonial, devendo compor a base de cálculo de incidência do
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imposto de renda. Não se confunde a rescisão do contrato de trabalho em virtude
de adesão a qualquer programa de demissão voluntária com o prêmio que se paga
em razão da aposentadoria. 4. Apelação parcialmente provida. Custas na forma
do art. 21, caput do CPC21

A mesma sorte segue a contribuição previdenciária, uma vez que a mesma
não incide sobre verba indenizatória. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO
ASSIDUIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. "É firme
no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não incide
Contribuição Previdenciária sobre abono-assiduidade e licença-prêmio não
gozada convertida em pecúnia." (AgRg no AREsp 464.314/SC, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/5/2014, DJe
18/6/2014.) Agravo regimental improvido.” 22
ESTADO DO RIO DE JANEIRO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA
RECURSAL FAZENDÁRIA Processo no 0357080-21.2012.8.19.0001 Recorrente:
Lizia Souto Vieira Recorrido: Município do Rio de Janeiro Relator: Juiz Luiz
Fernando de Andrade Pinto Servidor público. Licenças não gozadas a critério da
Administração. Prova. Pecúnia indenizatória. No mérito, se o servidor fez prova de
que não usufruiu férias por vontade da Administração Pública, impõe-se o
pagamento da indenização. Direito amparado no Art. 7º inciso XVII c/c art. 39 §
3º da CRFB e no princípio geral do direito que veda o enriquecimento ilícito. Não
incidência de imposto de renda nem desconto previdenciário. Irrelevância
da passagem da servidora à inatividade. Conhecimento e provimento do
recurso. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Inominado nº
0357080-21.2012.8.19.0001, em que é recorrente o Lizia Souto Vieira e recorrido
Município do Rio de Janeiro. ACORDAM os Juízes que compõem a Primeira Turma
Recursal Fazendária por UNANIMIDADE de votos, em dar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.23

Com efeito, tal como acima exemplificado, não há que se falar na
possibilidade de incidência de Imposto de Renda ou Contribuição Previdenciária
nos eventuais valores a serem recebidos pelos servidores da demandante, em razão

AMS 50529 RJ 2002.51.01.019688-8 Desembargador Federal Luiz Antonio Soares Órgão
Julgador: Quarta Turma especializada; Data de Julgamento: 16/05/2006.
22 AgRg no REsp 1560219/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 17/12/2015, DJe 10/02/2016.
23 RI 03570802120128190001 RJ 0357080-21.2012.8.19.0001 Relator: Luiz Fernando de Andrade
Pinto; Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Fazendária; Data do Julgamento: 20/04/2011.
21
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do caráter indenizatório atribuído a conversão em pecúnia das licenças-prêmios
por eles não gozadas.

5. DA SEGURANÇA LIMINAR – DA TUTELA PROVISÓRIA.
Visa o Impetrante a concessão da segurança liminar, no sentido de que seja
deferida a possibilidade de conversão dos períodos de licença-prêmio não
gozados em pecúnia de natureza indenizatória, conforme o entendimento
jurisprudencial manifesto dos tribunais superiores, em especial do STF, posto
ser este direito de pleno reconhecimento e aplicabilidade.
Cumpre elucidar a presença dos requisitos autorizadores da concessão de
segurança liminar, em antecipação dos efeitos da tutela, quais sejam o fumus boni
iuris e o periculum in mora.
Com efeito, o requisito da "fumaça do bom direito" se configura na robustez
da fundamentação fático-jurídica e na plausibilidade do direito antes alegado, já
que resta patente a indeclinabilidade da conversão propugnada, ante o
posicionamento dos tribunais superiores supra consignados, que reconhecem tal
direito ao servidor estadual, independente de previsão legal expressa e até mesmo
de requerimento prévio.
Note-se que a dita “verossimilhança das alegações” se alcança com a
produção de prova inequívoca – que, como se observa, foi amplamente produzida no momento em que tal comprovação permite uma formulação de um
entendimento de direito não duvidoso ou equívoco. Não se está falando aqui em
prova contundente à certeza, vez que esta somente ocorrerá quando do juízo de
cognição exauriente.24
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; e ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao Código de
Processo Civil. GZ Editora. 2012. 1ª Edição. Pág. 418.
24
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Já o requisito do "perigo da demora" infere-se da natureza alimentar da
verba ora pleiteada em favor de aposentados. É possível, então, deduzir dois fatos:
a demora da concessão de verbas alimentares prejudica o sustento dos
servidores que as pleiteiam e de suas famílias, bem como, em razão da
avançada idade dos servidores, ameaça a percepção ainda em vida da verba
remuneratória.
No que tange a impossibilidade de concessão de liminar sob o fundamento
da irreversibilidade da decisão judicial, é crucial demonstrar a sua relativização
sob a ótica do Princípio da Proporcionalidade, tendo em vista que “há situações
em que a denegação da antecipação de tutela sob o fundamento de que isso
implicaria criar uma situação irreversível pode gerar situações de grande iniquidade.
Nessas hipóteses, há que se mitigar a regra da reversibilidade, diante dos bens
jurídicos envolvidos no litígio.”25
Existem as seguintes decisões neste sentido:
PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MOMENTO. REEXAME
NECESSÁRIO. DISPENSA. DEFERIMENTO CONTRA ENTE PÚBLICO. CAUÇÃO.
MPR-1570/97.
IRREVERSIBILIDADE
DOS
EFEITOS.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
1. A fim de se dar utilidade ao provimento antecipatório assecuratório, uma vez
verificados os requisitos legais deverá o Julgador deferi-lo mesmo que inaudita
altera pars.
2. A eficácia da decisão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida não está
sujeita ao reexame pela instância superior.
[...]
4. Não obstante a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos deferidos no
provimento antecipatório, à luz do princípio da proporcionalidade, podem
ser antecipados os efeitos da tutela se dentre os valores jurídicos colidentes
no caso in concreto, avultar que mal maior se produzirá pelo seu
indeferimento.26. (grifos nossos)
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; e ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao Código de
Processo Civil. GZ Editora. 2012. 1ª Edição. Pág. 420.
26
TRF 4ª R., AI n. 1998.04.01.025110-0/RS, Rel. Des. Federal Wellington Mendes de Almeida, Sexta
Turma, DJU 09/12/98.
25

Av Professor Magalhães Neto, Edf. Premier Tower Empresarial, conj. Salas 1106 a 1110, Pituba. CEP
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PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO CONTRA ENTE DE
DIREITO

PÚBLICO.

IRREVERSIBILIDADE.

PRINCÍPIO

DA

PROPORCIONALIDADE.
1. Malgrado a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos no provimento
antecipatório, à luz do princípio da proporcionalidade, mesmo contra a Fazenda
Pública, podem ser antecipados os efeitos da tutela se dentre os valores jurídicos
colidentes no caso concreto, avultar que mal maior se produzirá pelo seu
indeferimento.
2. Na hipótese, entretanto, restaram observados os ditames do art-273 do CPC73, não se fazendo presente a vedação do par-2 do mesmo dispositivo, a ensejar a
cassação da antecipação da tutela, pela possível irreversibilidade da medida.
3. Mesmo contra a Fazenda Pública é possível o deferimento da antecipação dos
efeitos da tutela requerida na petição inicial do processo de conhecimento.
Precedente do STJ (RESP 0113368-2/96-PR, 1a. Turma, Rel. Min. José Delgado,
in DJU de 19.05.97 ).
4. Agravo Regimental improvido.27 (grifos nossos)

Destaque-se, por fim, que se trata de direito líquido e certo comprovado
documentalmente com a demonstração das ilegalidades praticadas pela
Administração

Pública

por

meio

dos

entendimentos

administrativos

veiculados anexados aos autos (Doc. 03) e claramente contrários a tese firmada
em julgamento de casos repetitivos pelo STF, no caso o Tema 635 de Repercussão
Geral (Doc. 07).
Há, portanto, clara aplicação da Tutela de Evidência no presente caso,
conforme previsão do art. 311 do CPC:
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
[...]

TRF 4ª R., AgRg-AC n. 96.04.00112-4/SC. Rel. Des. Federal Carlos Sobrinho, Sexta Turma, DJU
12/08/98.
27
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II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente
e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula
vinculante;

A Doutrina já consolidou posicionamento pela plena aplicabilidade da Tutela
de Evidência no rito especialíssimo do Mandado de Segurança:
“Questão relevante diz respeito à possibilidade de tutela de evidências no rito do
Mandado de Segurança.
[...]
Sabe-se que o art. 1.046, § 2º, do CPC/2015 determina a aplicação supletiva do
Código aos procedimentos regulados em outras leis. Por essa razão, impõe-se
concluir pela plena possibilidade da tutela de evidência também no rito do
Mandado de Segurança, visto que não há qualquer incompatibilidade nesse
emprego.”28

Assim, expostas as razões fático-jurídicas para a impetração do presente
mandamus of writ e estando presentes os requisitos do art. 7º da Lei 12.016/09,
bem como do art. 311 do CPC/2015, a Impetrante requer a Concessão da
Segurança Liminar em Tutela Provisória de Evidência com o fim de que seja
determinada a alteração do entendimento administrativo para permitir aos
seus filiados a possibilidade de conversão dos períodos de licença-prêmio
adquiridos e não fruídos, desde que o servidor não tenha mais condição
funcional de fruir os períodos adquiridos.
6. DOS PEDIDOS
Ex positis, Requer o Impetrante:

a) Que seja, liminarmente, Concedida a Segurança Liminar em Tutela
Provisória de Evidência a fim de que seja determinada a alteração do
entendimento administrativo para permitir aos seus filiados a
28

FUX, Luiz. Mandado de Segurança. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. P. 132.
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possibilidade

de

conversão

dos

períodos

de

licença-prêmio

adquiridos e não fruídos, desde que o servidor não tenha mais
condição funcional de fruir os períodos adquiridos.;
b) REQUER, ainda, que esta Corte se pronuncie expressamente acerca das
ilegalidades aventadas.
c) REQUER, outrossim, sejam os Impetrados notificados para, querendo,
apresentarem no prazo legal, as informações que julgarem cabíveis, bem
como a intimação do Ilustre Representante do Ministério Público para
opinar o presente feito.
d) REQUER, finalmente, no mérito, seja CONCEDIDA A SEGURANÇA
pleiteada para, declarar o direito de conversão dos períodos de
licença-prêmio não gozados em pecúnia, tanto para os servidores
que tiveram os seus pleitos administrativos negados quanto para
aqueles que venham a se aposentar e requerer a aludida conversão;
e) REQUER, ainda, de forma a prevenir a prescrição do direito dos
servidores públicos, que o prazo para exercer o direito de requerer
administrativamente ou judicialmente a conversão da Licença-Prêmio
em pecúnia somente passe a contar:
e.1) a partir do trânsito em julgado da decisão conceder a
segurança ora pleiteada para os que se aposentarem após a
distribuição do presente mandamus;
e.2) partir da aposentadoria para os que se aposentarem após o
transito em julgado deste remédio constitucional.

Av Professor Magalhães Neto, Edf. Premier Tower Empresarial, conj. Salas 1106 a 1110, Pituba. CEP
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f)

Por fim, REQUER, que seja declarada a não incidência de Imposto de
Renda, bem como Contribuição Previdenciária nos eventuais valores
pagos aos servidores da Impetrante a título de conversão de licençasprêmio não gozadas em pecúnia.

Atribui-se o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais).
Termos em que,
Pede Deferimento.
Salvador, 08 de outubro de 2019.

JOSÉ CARLOS T. TORRES JUNIOR
OAB/BA 17.799
VICTOR COSTA CAMPELO
OAB/BA 39.708

MICHAEL NERY FAHEL
OAB/BA 27.013
JOSÉ RODRIGO LOPES
OAB/BA 32.143-E
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Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf

Comprovante de Transação Bancária
DOC.ARREC.JUDICIARIA
Data da operação: 09/10/2019 - 12h35
Nº de controle: 484.859.354.713.028.841 | Autenticação bancária: 085.104.495

Conta de débito: Agência: 3567 | Conta: 35520-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS E. BAHIA | CNPJ: 08.363.421/0001-99
Código de barras: 85800000004-6 34360409191-8 01499990244-0 57326365500-5
Empresa/Órgão: DAJE - BA
Descrição: DOC.ARREC.JUDICIARIA
Serie n.: 9024457326
Data de débito: 09/10/2019
Data do vencimento: 14/10/2019
Valor principal: R$ 434,36
Desconto: R$ 0,00
Juros: R$ 0,00
Multa: R$ 0,00
Valor do pagamento: R$ 434,36
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 3567, com data de pagamento em 09/10/2019.

Autenticação
oISwRY*I btQ53Cei #?bIYY*P o3xEqH2Z WdcmTy4I wv@bkyxQ os4Xn3xF lbFnWdVy
4OGvzNos hOMET9s9 tfcypA2d orjYDr5W f8Vet#zi @r?JtI9M vXmSk5gT 2OE6yWWg
XqYPHTOV i6zI4O77 ?bFt8BGc AnZrVkmV ihp*I9aG biYTYvoa 00500929 00440034

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria

Alô Bradesco
0800 704 8383

0800 727 9933

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
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Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf

Comprovante de Transação Bancária
DOC.ARREC.JUDICIARIA
Data da operação: 09/10/2019 - 12h36
Nº de controle: 484.859.354.713.028.841 | Autenticação bancária: 085.104.507

Conta de débito: Agência: 3567 | Conta: 35520-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS E. BAHIA | CNPJ: 08.363.421/0001-99
Código de barras: 85800000002-0 89350409191-4 01499990244-0 57197365500-4
Empresa/Órgão: DAJE - BA
Descrição: DOC.ARREC.JUDICIARIA
Serie n.: 9024457197
Data de débito: 09/10/2019
Data do vencimento: 14/10/2019
Valor principal: R$ 289,35
Desconto: R$ 0,00
Juros: R$ 0,00
Multa: R$ 0,00
Valor do pagamento: R$ 289,35
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 3567, com data de pagamento em 09/10/2019.

Autenticação
JejNTaRA *kuRHxQB PDa7VpFC l7dapyEL XMbDK?dS oIH?t6UY I#2HngSV xDw8cWg4
k@YNNbrk qW?MCwmt oBHMMEML YIEqjRCs dNIzJCkm 5mxk3CO@ o6OyC6B6 er#6tPiY
V3kFB3lH 9LSgXCTh dkteSW8U UiIbYyDD TLunP@iK xhQTfQAn 00500929 00290089

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria

Alô Bradesco
0800 704 8383

0800 727 9933

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
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ATENÇÃO: Pagável nas agências da Caixa Econômica Federal, em seus Agentes Bancários,
Terminais de Autoatendimento, Casas Lotéricas, Internet e nas Agências Bradesco, Bradesco
Expresso, Autoatendimento, Fone Fácil, Bradesco Celular e Internet.

Emissor 9999

DAJE
Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial

Série

024

Nº

457326

CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF SINDICAL

10.681.755/0001-52

PAGÁVEL ATÉ

14/10/2019

ENDEREÇO

CIDADE

COMARCA

AV. TANCREDO NEVES, 2.227, ED. SALVADOR PRIME, TORRE

SALVADOR

SALVADOR

CARTÓRIO

CÓDIGO DESTINO

RESPONSÁVEL

x JUDICIAL

EXTRAJUDICIAL

OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO

DELEGATÁRIO

SERVIDOR
SUBSTITUTO

3655 - SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO - SALVADOR -

(esta última somente em caso de certidão cível/criminal)

NÚMERO DO ATO/PROCESSO

QUANTIDADE DE ATOS

4
COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº

TIPO/NATUREZA DO ATO

VALOR DO ATO

41017 - XXVIII - CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO E ENTREGA DE

R$ 108,59

Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento.

DATA DE EMISSÃO

VALOR A PAGAR

CUSTAS_JUDICIAIS R$432,19 - FUNSEG R$2,17

09/10/2019

R$ 434,36

Emissor 9999

DAJE
Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial

Série

024

Nº

457326

CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF SINDICAL

10.681.755/0001-52

PAGÁVEL ATÉ

14/10/2019

ENDEREÇO

CIDADE

COMARCA

AV. TANCREDO NEVES, 2.227, ED. SALVADOR PRIME, TORRE

SALVADOR

SALVADOR

CARTÓRIO

CÓDIGO DESTINO

RESPONSÁVEL

x JUDICIAL

EXTRAJUDICIAL

OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO

DELEGATÁRIO

SERVIDOR
SUBSTITUTO

3655 - SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO - SALVADOR -

(esta última somente em caso de certidão cível/criminal)

NÚMERO DO ATO/PROCESSO

QUANTIDADE DE ATOS

4
COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº

TIPO/NATUREZA DO ATO

VALOR DO ATO

41017 - XXVIII - CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO E ENTREGA DE

R$ 108,59

Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento.

DATA DE EMISSÃO

VALOR A PAGAR

CUSTAS_JUDICIAIS R$432,19 - FUNSEG R$2,17

09/10/2019

R$ 434,36

Emissor 9999

DAJE
Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial

Série

024

Nº

457326

CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF SINDICAL

10.681.755/0001-52

PAGÁVEL ATÉ

14/10/2019

ENDEREÇO

CIDADE

COMARCA

AV. TANCREDO NEVES, 2.227, ED. SALVADOR PRIME, TORRE

SALVADOR

SALVADOR

CARTÓRIO

CÓDIGO DESTINO

RESPONSÁVEL

x JUDICIAL

EXTRAJUDICIAL

OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO

DELEGATÁRIO

SERVIDOR
SUBSTITUTO

3655 - SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO - SALVADOR -

(esta última somente em caso de certidão cível/criminal)

NÚMERO DO ATO/PROCESSO

QUANTIDADE DE ATOS

4
COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº

TIPO/NATUREZA DO ATO

VALOR DO ATO

41017 - XXVIII - CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO E ENTREGA DE

R$ 108,59

Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento.

DATA DE EMISSÃO

VALOR A PAGAR

CUSTAS_JUDICIAIS R$432,19 - FUNSEG R$2,17

09/10/2019

R$ 434,36

85800000004 6 34360409191 8 01499990244 0 57326365500 5
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ATENÇÃO: Pagável nas agências da Caixa Econômica Federal, em seus Agentes Bancários,
Terminais de Autoatendimento, Casas Lotéricas, Internet e nas Agências Bradesco, Bradesco
Expresso, Autoatendimento, Fone Fácil, Bradesco Celular e Internet.

Emissor 9999

DAJE
Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial

Série

024

Nº

457197

CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF SINDICAL

10.681.755/0001-52

PAGÁVEL ATÉ

14/10/2019

ENDEREÇO

CIDADE

COMARCA

AV. TANCREDO NEVES, 2.227, ED. SALVADOR PRIME, TORRE

SALVADOR

SALVADOR

CARTÓRIO

CÓDIGO DESTINO

RESPONSÁVEL

x JUDICIAL

EXTRAJUDICIAL

OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO

DELEGATÁRIO

SERVIDOR
SUBSTITUTO

3655 - SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO - SALVADOR -

(esta última somente em caso de certidão cível/criminal)

NÚMERO DO ATO/PROCESSO

QUANTIDADE DE ATOS

1
COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº

TIPO/NATUREZA DO ATO

VALOR DO ATO

40040 - MANDADO

R$ 289,35

Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento.

DATA DE EMISSÃO

VALOR A PAGAR

CUSTAS_JUDICIAIS R$287,90 - FUNSEG R$1,45

09/10/2019

R$ 289,35

Emissor 9999

DAJE
Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial

Série

024

Nº

457197

CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF SINDICAL

10.681.755/0001-52

PAGÁVEL ATÉ

14/10/2019

ENDEREÇO

CIDADE

COMARCA

AV. TANCREDO NEVES, 2.227, ED. SALVADOR PRIME, TORRE

SALVADOR

SALVADOR

CARTÓRIO

CÓDIGO DESTINO

RESPONSÁVEL

x JUDICIAL

EXTRAJUDICIAL

OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO

DELEGATÁRIO

SERVIDOR
SUBSTITUTO

3655 - SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO - SALVADOR -

(esta última somente em caso de certidão cível/criminal)

NÚMERO DO ATO/PROCESSO

QUANTIDADE DE ATOS

1
COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº

TIPO/NATUREZA DO ATO

VALOR DO ATO

40040 - MANDADO

R$ 289,35

Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento.

DATA DE EMISSÃO

VALOR A PAGAR

CUSTAS_JUDICIAIS R$287,90 - FUNSEG R$1,45

09/10/2019

R$ 289,35

Emissor 9999

DAJE
Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial

Série

024

Nº

457197

CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF SINDICAL

10.681.755/0001-52

PAGÁVEL ATÉ

14/10/2019

ENDEREÇO

CIDADE

COMARCA

AV. TANCREDO NEVES, 2.227, ED. SALVADOR PRIME, TORRE

SALVADOR

SALVADOR

CARTÓRIO

CÓDIGO DESTINO

RESPONSÁVEL

x JUDICIAL

EXTRAJUDICIAL

OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO

DELEGATÁRIO

SERVIDOR
SUBSTITUTO

3655 - SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO - SALVADOR -

(esta última somente em caso de certidão cível/criminal)

NÚMERO DO ATO/PROCESSO

QUANTIDADE DE ATOS

1
COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº

TIPO/NATUREZA DO ATO

VALOR DO ATO

40040 - MANDADO

R$ 289,35

Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento.

DATA DE EMISSÃO

VALOR A PAGAR

CUSTAS_JUDICIAIS R$287,90 - FUNSEG R$1,45

09/10/2019

R$ 289,35

85800000002 0 89350409191 4 01499990244 0 57197365500 4
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ESTADO DA BAHIA
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PARECER N:fl0203«/2018
,

!

LICENÇA
PRÉMIO.
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI N.
13.471/2015. Aplicação do parecer exarado no

Trata^-dé processo formulado, em 28/02/2048, pela ex-servidora em epígrafe,
aposentada no cargo de Agente de Tributos, matrícula JI3.110.095-7, em que postula a
indenização dos períodos não fruídos de licença prémio. .X
Há, nos ãutps^a informação dengue a interessada se aposentou por invalidez em
25/07/2017 nos termos da portaria de n° 2096, publicada no Diário Oficial de OS/12/2017.
Também, consta nos autos o saldo de licença prémio não fruído, referente a 30 dias do
quinquénio vencido em 2008 e 90 dias do quinquénio vencido em 2013 (fl. 08 dos autos físicos),
observando-se, de logo, que aquelas computadas para aposentadoria e/ou abono de permanência

i
5
Í
Í
l
S

s

não podem ser consideradas como não fruídas para fins de indenização.
É o relatório.
Após a vigência da Lei n. 13.471/2015, a questão referente à indenização de
licença prémio foi analisada no processo n. 2016049226 (PGENET 20Í6.02.00784), cm que foi
exarado o parecer n. 0744/2016), conferindo-se a este efeito sistémico.
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA
3' Avenida, n- 370. Centro Administrativo da Bahia - CEP 41.745-006, Sahrador-Ba - Fone (71) 3115-0492
NU. 2018.02.000070
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Portanto, aã. situação em analise, convém que se aplique o entendimento constante
no referido opinativo, conforme a seguir transcrito:
"Exame apartado merecem os casos de indenização pela não
fruição das licenças prémio. Trata-se, aqui também, de duas
situações distintas.
De um lado, tem-se aqueles servidores que adquirem o direito
á fruição de licenças prémio ao longo de seu vínculo

funcional, sem jamais tentar exercê-lo, solicitando, depois de
aposentado, a índeaização pela não fruição. Nestes casos, a
orientação da Procuradoria GwaI do Estado é firme no sentido
da impossibilidade dgjgoncessão da indenização.
Existem, por outro lado, aqueles servidores que adquirem o
direito ao gozo da licença prémio e, enquanto ainda em
ativídade, formalizam seu pleito frente à Administração, e esta
silencia ou nega o pedido, advindo, nesse ínterim, a
aposentadoria. Nestes casos, observa-se que o direito que
integrava O património jurídico do servidor não foi exercido
em decorrência da inércia ou da negativa da Administração,
diante de seu juízo de conveniência e oportunidade.
Note-se que, ao integralizar um quinquénio, o direito à èujçjio
incorpora-se ao património do servidor, incumbindo à
Administração apenas, diante de um re^grímgnta. decidk se
o momento indicado é oportuno. Se a Administração, sem

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA
3* Avenida, n° 370. Cerrtro A*nÉntetralfvo da Bshfa - CIEP 41.745-005, Salv»dor-Ba - Fon« (71) 3115-0492
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culpa do servidor, nega a pleito, ou não o aprecia
tempestivamente, impedindo o exercício do direito até a data
era que o servidor se aposenta, nasce, sim, para este, o direito
à indenizaçãD. Tal entendimento veio a ser também

l

s

í

confirmado no despacho exarado processo n. 2015247609-0,
acolhido pelo Exmo Sr. Procurador Geral do Estado."

No que toca à aposentadoria por invalidez qualificada, a Lei cm comento trouxe
dispositivo específico, senão vejamos:
Ari. 6" - O servidor gozará, obrigatoriamente, a licença prémio
adquirida dentro dos 05 (cinco) anos subsequentes àquele em que
foi completado o período aquisitivo de referência.

^

l
§ 4° - Ressalvada a superveniência áe aposentadoria por
a ausência de requerimento da licença prémio, no prazo
estabelecido no capui deste artigo, implica renúncia à suajruição.
(grifos nossos)
À luz de tal previsão, temos que, em foce da imprevisibilidade fatíca do caso, nas

§§

situações que envolvem aposentadoria por invalidez, o requerimento de fruição deixa de ser
imprescindível ao deferimento da indenízação, não implicando renúncia a ausência deste.
Assim, no caso em comento, considerando que a fruição das licenças restou

a

impossibilitada pelo advento da aposentadoria por invalidez qualificada da ex-servídora, e não
por ato de vontade próprio do mesmo, resta ausente qualquer condição prevista cm lei que impeça
o pagamento da indenízaçâo pleiteada.
Portanto, entendo que c o caso de deferimento do pedido de indentação pela
não frvtçâo do saldo remanescente a que a servidora fana jus se em atívidade estivesse,
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA
3* Avenida, ff 370. Ontro AdmWstrattvo da Bahia - CEP 41.745-005, SaJ*ador-Ba - Fone (71) 3115-0492
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correspondente a 30 dias do quinquénio vencido em 2008 e 90 dias do quinquénio vencido em
2013, observando-se, de logo, que aquelas computadas para aposentadoria e/ou abono de
permanência não podem ser consideradas como não fruídas para fins de indenízação.
Adverte-se que os requerimentos para fruição das licenças prémio adquiridas a
partir de 31 de dezembro de 2015, devem ser protocolados pelo servidor durante os cinco anos
subsequentes ao da aquisição do direito, sob pena de renuncia, conforme an. 6°, da Lei n.
13.471/15, o que, portanto, implicará na perda do direito à indenizacão destes períodos não
fruídos.
Por fim, questões similar a esta devem ser analisadas pela própria secretaria sem
necessidade de encaminhamento à PGE já que a matéria já fora analisada por este órgão jurídico.
Devolvam-se os autos à SJBFAZ para devidas providencias.
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA, 14 de agosto de 2018.

Vanesca Lopes Araújo Politano
Procuradora do Estado- Assistente do NPE
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116049226
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
ÍTERESSADO (A) :Isa Maria Neves de Souza Almeida
iSSUNTOiSERVIDOR - Prevídenciário - Aposentadoria - Concessão - Voluntária
Proventos Integrais. LICENÇA PRÉMIO
PARECER N:0744/2016

EMENTA.

APOSENTADORIA.

INCIDENTAL.

QUESTÃO

RECONHECIMENTO

FRUIÇÃO DE LICENÇA

E

PRÉMIO APÓS A

VIGÊNCIA DA LEI N. 13.471/2015. ANÁLISE

Trata-se de processo de aposentadoria, no curso do qual a servidora postula a
indenização dos períodos não fruídos de licença prémio.
Em razão disto, a Ilustre Assessora Chefe da Consultoria Jurídica da Presidência
do Tribunal de Justiça expõe, no despacho de fls. 99/100, que remanescem de gestão anterior,
pendentes de decisão da Presidência do Tribunal de Justiça, diversos processos de requerimento
de aposentadoria, e de indenização de períodos de licença prémio, protocolizados e instruídos em
período anterior à vigência da Lei n. 13.471/2015 e que, considerando a necessidade de se buscar
o aprimoramento da uniformidade da jurisprudência administrativa no âmbito dos Poderes do
Estado da Bahia, requer que a Procuradoria Geral do Estado se manifeste, no caso concreto,
especialmente em face dos arts. 6 ° e 7°, da citada norma.
É o relatório.
Preambularmente, convém esclarecer a necessidade de, neste parecer, apresentar
um exame mais aprofundado de vários aspectos relacionados à concessão e fruição de licença

9ccTítji-in cta
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prémio, com vistas a permitir se implantar, no âmbito da administração, uma conduta uniforme
em relação à matéria.

Pois bem. Na égide do antigo Estatuto dos servidores Públicos Estaduais (lei n.
2323/66), a licença a prémio à assiduidade estava prevista no art. 133, sendo garantido ao
servidor ocupante de cargo efetivo o direito ao afastamento remunerado por três meses, em cada
período de cinco anos de efetivo exercício ininterrupto.

Com a promulgação da Constituição Estadual de 1989, este direito veio a ser
previsto no art. 41, inciso XXVIII, observando os mesmos moldes da legislação ordinária
precedente, mas registrando expressamente a sua destinação aos servidores públicos civis da
Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional, assegurando-se a percepção
integral das gratificações percebidas, ininterruptamente, há mais de seis meses, salvo as relativas
ao exercício de cargo em comissão ou função de confiança.

A reprodução do instituto, com a denominação de licença prémio por assiduidade,
ocorreu no atual Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, com previsão nos
arts. 107 a 110, deixando evidente a possibilidade de sua concessão com aproveitamento de
tempo prestado à administração direita, autárquica e fundacional de outros entes da federação, até
que este permissivo legal foi restringido pela Emenda Constitucional Baiana n. 07, de 18 de
janeiro de 1999, já que, a partir de então, passou a ser considerado na concessão de licença
prémio somente o tempo de exercício na administração direita, autárquica e fundacional do
Estado da Bahia.

De qualquer sorte, a Lei n. 6. 677/94 trouxe hipóteses que, verificadas no curso do
quinquénio aquisitivo, não permitem o reconhecimento da licença (art. 108). Com isto, a
contagem do quinquénio é interrompida e a nova contagem será iniciada após o término da causa
interruptiva. Também, previu que o direito de requerer a licença não prescreve, nem está sujeito à
caducidade (art. 109).

Secretann da Fazenda cor
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Dando continuidade, cabe destacar que, em 31 de dezembro de 2015, foi publicada
e entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 22, que, dentre outras providências, revoga o
inciso XXVIII, do art. 41 da Constituição Estadual, que se referia à licença prémio como direito
do servidor estadual ocupante de cargo efetivo.

Nesta oportunidade, o art. 5° da referida emenda dispõe que "Ao servidor que
tenha sido investido em cargo público efetivo estadual até a data da publicação desta Emenda
Constitucional fica assegurado, na forma da Lei, o direito a licença prémio de 03 (três) meses
por quinquénio de serviços prestados à Administração Pública Estadual direta, autárquica e
fundacional, mantido o recebimento integral das gratificações percebidas, ininterruptamente, há
mais de 06 (seis) meses, salvo as relativas ao exercício de cargo em comissão ou função de
confiança.

Com isto, fica evidente que os indivíduos que vierem a ingressar em cargo efetivo
estadual após 31 de dezembro de 2015 não terão direito ao reconhecimento nem ao gozo de
licença prémio. Este benefício somente permaneceu assegurado ao servidor que tenha sido
investido em cargo público efetivo estadual até a data da publicação da Emenda Constitucional n.
22/2015.

No âmbito infraconstitucional, editou-se a Lei n. 13.471, também vigente a contar
de 31 de dezembro de 2015, que revoga o art. 98, V e arts. 107 a 100, da Lei n. 6.677/94 e traz
não só novas diretrizes para a concessão de licença prémio àqueles servidores que tiveram
garantida a permanência deste direito, mas também gerando reflexos em relação às licenças já
reconhecidas e, é claro, ainda não fruídas.

Sabe-se que, nos termos do art. 5", inciso XXXVI, da Constituição Federal de
1988, a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

rccunento InpraBso na Secfítaria da fazenda
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Na lição de Uadi Lammêgo Bulos1, tem -se que o ato jurídico perfeito " é o que já
se consumou. E ele continua: "A sua garantia é uma forma de assegurar o próprio direito
adquirido pela proteção que se concede ao seu elemento gerador. Ora, se a lei nova
considerasse como inexistente, ou inadequado, ato já consumado, sob o amparo da norma que a
precedeu, o direito adquirido desapareceria por falta de fundamento ".

De sua vez, direito adquirido "é aquele que já se incorporou ao património e
personalidade de seu titular, de modo que nem norma nem fato posterior possam alterar
situação jurídica já consolidada sob sua égide. E afirma o renomado autor: "a garantia do
direito adquirido incide quando é deflagrado o processo de criação de novas leis ou de reforma
daquelas já existentes, servindo para resguardar benefícios oriundos de situações jurídicas
vantajosas para o sujeito, as quais forma consolidadas antes da entrada em vigor das novas
disposições legais".

Daí dizer que as novas alterações não repercutem sobre as licenças já gozadas
antes da Lei n. 13.417/15, porque, neste caso, estaremos diante de um ato jurídico perfeito, que é
o ato já consumado sob o amparo da norma precedente, nem Ião pouco sobre os períodos de
licença já implementados antes da vigência da Lei 13.471/15, porque, neste caso, estaremos
diante de um direito já adquirido. Entretanto, importante advertir que, nesta última hipótese, o
direito foi adquirido quanto ao reconhecimento da licença, mas não quanto às condições para sua

fruição.

Corrobora tal afirmativa, o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios no sentido
de que o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico. Portanto, enquanto vigente a
relação estatutária, pode ocorrer alteração na forma de cálculo de remuneração e até mesmo
extinção de vantagens, desde que seja preservado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Válida é a transcrição dos seguintes julgados:

1

BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 8a ed. Editora Saraiva. 2007, p.485

c 488
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Ementa:

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO

REGIMENTAL

NO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE
REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÓNUS
DO RECORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ASSEGURADA A
IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO
CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES.
REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA REAFIRMADA. RE 563.965 RG
fREL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 41). REEXAME DE FATOS.
INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STF - ARE: 851454 DF, Relator: Min. TEORI ZAVASCICI, Data de
Julgamento:

03/02/2015,

Segunda

Turma,

Data

de

Publicação:

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJc-031 DIVULG 13-02-2015 PUBLIC 1802-2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PAGAMENTO

RESTABELECIMENTO DO

DO ADICIONAL POR TEMPO DE

SERVIÇO.

OFENSA AOS ARTS. 458, II E 535, II DO CPC NÃO CONFIGURADA.
ART. 6o. DA LICC. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE
DECESSO REMUNERATÓRIO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE INEXISTÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E REMUNERATÓRJO.
A ANÁLISE DA TESE RECURSAL DEMANDA INTERPRETAÇÃO
DA LEGISLAÇÃO LOCAL E ANÁLISE DO MATERIAL FÁT1COPRORATÓR1O CONTIDO NOS AUTOS. SÚMULAS 280/STF E 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 884 DO CC/2002.
SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, considerando que o servidor púbico possui

tocunento Inpi-ess

da FBzerria por wiraujo
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apenas direito à irredutibilidade de vencimentos e não possui direito
adquirido a regime jurídico c remuncratório, negou o pedido de
restabelecimento do pagamento do adicional por tempo de serviço, tendo
expressamente consignado que, a partir da edição da Lei Estadual
618/2001 não haveria mais o pagamento do adicional por tempo de
serviço e os respectivos valores relativos aos percentuais já incorporados
foram integrados aos vencimentos dos servidores. Não há que se falar,
assim, em omissão do julgado. 2. O acórdão recorrido alinha-se à
orientação da jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior de que não
há direito adquirido do Servidor a determinado regime jurídico e
remuncratório, desde que mantido o quantum da remuneração. 3. O
acolhimento da alegação de que as alterações legislativas posteriores à
alteração promovida pela Lei Estadual 618/2001 absorveram o valor
assegurado a titulo de irredutibilidade e extinguiu a diferença
remuncratória decorrente da incorporação do adicional por tempo de
serviço demanda interpretação da legislação local e análise do acervo
fático probatório contido nos autos, medida inviável em Recurso Especial,
a teor das Súmulas 280/STF e 7/STJ. 4. A despeito de suscitado via
Embargos de Declaração o tema relativo ao enriquecimento ilícito do
Estado não foi debatido pelo Tribunal de origem c o recorrente não
apontou, nas razoes do Recurso Especial, omissão do acórdão em relação
à questão. Incidência da Súmula 211/STJ. 5. De qualquer forma, mantido
o fundamento do acórdão recorrido de que não foram retirados os valores
referentes às gratificações e adicionais, mas tão somente incorporados ao
vencimento, não há que se cogitar em violação ao art. 884, do CC, eis que,
conforme consignou a Corte de origem, não pode incidir novo adicional
sobre aqueles valores. 6. Agravo Regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 60230 AP 2011/0169025-9, Relator: Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 08/04/2014,
Tl - P R I M F J R A TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2014)

'
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Com isto, partindo-se da premissa de que as alterações ocorridas pela EC n.
22/2015 e pela Lei n. 13.471/2015 são constitucionais e legais, devemos verificar os seus efeitos.

Pois bem. De acordo com o que estabelece o art. 5°, da EC n. 22/2015 (acima
transcrito), a Lei n. 13.471/2015 assim dispõe:

Art. 3" - Ao servidor que tenha sido investido em cargo público
efetivo estadual até a data da publicação desta Lei fica assegurado
0 direito a licença prémio de 03 (três) meses em cada período de
05 (cinco) anos de exercício efetivo e ininterrupto, sem prejuízo da
remuneração.
Art. 4° - Não se concederá licença prémio a servidor que, no
período aquisitivo:
1 - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;
II - afastar-se do cargo em virtude de:
a) licença para tratamento de saúde em pessoa da família;
b) licença para tratar de interesse particular;
c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença
definitiva;
d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro;
III -faltar injustificadamente, ao serviço, por mais de 15 (quinze)
dias por ano ou 45 (quarenta e cinco) dias por quinquénio.
Art. 5" - O servidor que estiver em regime de acumulação, nas
hipóteses

constitucionais,

correspondente

a

ambos

terá
os

direito
cargos,

à

licença

prémio

contando-se,

porém,

separadamente, o tempo de serviço em relação a cada um deles.

Art. 15 -Ficam revogados::

Documento Iripraeso na Secretaria da FBzenda por aaraujo
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/ - o inciso IVdo art. 61, o § 3"do art. 84, os arts. 92, 95, 107, 108,
109 e 110 e o inciso V do art. 98, todos da Lei n° 6.677, de 26 de
setembro de 1994;

Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Portanto, ao revogar o art. 98, V e os arts. 107 a 110, do Estatuto dos Servidores
Públicos Civis, a Lei n. 13.471/2015 exclui a licença prémio do rol dos benefícios destinados aos
servidores públicos efetivos do Estado da Bahia, mas assegura a continuidade da concessão e
gozo desta licença aos servidores que ingressaram, em cargo efetivo do Estado da Bahia, até
30/12/2015.

Neste contexto, elenca as causas que, ocorridas no curso do período aquisitivo das
licenças, interrompem o seu decurso, que voltará a ser contado integralmente depois de cessada a
causa interruptiva. Estas causas repercutem sobre o reconhecimento da licença e, frise-se, são
idênticas às relacionadas na regra que vigorava na Lei n. 6.677/94, o que evita qualquer
discussão, já que as causas interruptivas serão as mesmas tanto para as licenças adquiridas antes
ou depois da Lei n. 13.471/2015 (estas causas serão tratadas adiante).

Também, importante destacar que a Lei n. 13.471/2015 traz regras aplicáveis às
licenças já adquiridas antes de 31/12/2015, mas não fruídas, bem assim das licenças que serão
adquiridas após a referida data.
Na

primeira hipótese, ou

seja,

LICENÇA

PRÉMIO

ADQUIRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.471/2015, MAS NÃO FRUÍDA, a
referida lei assim dispõe:
Art. 7° - Os períodos de licença prémio adquiridos até a data de
vigência desta Lei deverão ser fruídos pelo servidor até a data da
8
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sua inativação, observado o disposto nos §§ 5° a 9° do art. 6° desta
Lei.

Neste caso, em relação à licença prémio cujo período aquisitivo (05 anos
consecutivos) tenha se completado antes de 31/12/2015, o servidor deverá fruir até a data da sua
inativação, já que, considerando que fora adquirida com base na Lei n. 6.677/94, observa-se a
regra de que o direito de requerer a licença não prescreve, nem está sujeito à caducidade, o que
evidencia que também não prescreve o direito de requerer a sua fruição enquanto o servidor
estiver em atividade.

Contudo, uma vez publicado o ato de aposentadoria voluntária ou de exoneração, a
lei n. 13.471/15 considera que o servidor renunciou o direito à fruição do saldo de licenças
prémio existente, por força do art. 7°, que manda aplicar a tais licenças o disposto no § 5°, do art.
6 da citada lei, assim redigido: "O requerimento de aposentadoria voluntária ou de exoneração implica
renúncia ao saldo de licenças prémio existente na data da publicação dos respectivos atos de
aposentadoria e exoneração ".

Entretanto, apesar de tal regra, é possível examinar se, mesmo depois de publicado
o ato aposentador ou de exoneração, o servidor tem direito à indenizaçào de períodos não
gozados de licença prémio, o que será tratado mais adiante neste parecer.
Importante ainda expor que a Lei n. 13.471/15 prevê situações de suspensão e
interrupção da fruição (ou seja, incidem sobre o período de gozo), que serão tratadas mais
adiante, já que estas causas também se aplicam às licenças adquiridas após a novel legislação.

Agora, passando para a segunda hipótese, ou seja, LICENÇA PRÉMIO
ADQUIRIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.471/2015. a referida lei assim dispõe:
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Art. 6" - O servidor gozará, obrigatoriamente, a licença prémio
adquirida dentro dos 05 (cinco) anos subsequentes àquele em que
foi completado o período aquisitivo de referência.
§ 1° - A licença prémio será concedida no prazo previsto no caput
deste artigo, observada a necessidade do serviço.
§ 2° - A não observância do prazo máximo de fruição previsto no
caput deste artigo somente será admitida por motivo de calamidade
pública, comoção interna, convocação para júri, ser\'iço militar ou
eleitoral e, ainda, em razão de imperiosa necessidade do serviço.
§ 3° - Na hipótese prevista no § 2" deste artigo, o titular do órgão
solicitará, motivadamente, ao Chefe do Poder, autorização para a
suspensão da fruição da licença do servidor.
§ 4" - Ressalvada a superveniência de aposentadoria por invalidez,
a ausência de requerimento da licença prémio, no prazo
estabelecido no caput deste artigo, implica renúncia à sua fruição.
§ 5" - O requerimento de aposentadoria

voluntária ou de

exoneração implica renúncia ao saldo de licenças prémio existente
na data da publicação dos respectivos atos de aposentadoria e
exoneração.
§ 6" - À chefia imediata incumbe verificar a regularidade da
programação de licenças do servidor.
§ 7° - A fruição de licença prémio somente poderá ser interrompida
por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação
para júri, serviço militar ou eleitoral e, ainda, por motivo de
imperiosa necessidade do serviço, mediante ato fundamentado.

10
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§ 8° - O senidor cujo período de fruição tenha sido suspenso na
forma do § 2° ou interrompido na forma do § 7° deste artigo, o terá
assegurado,

logo

que

seja

dispensado

da

correspondente

obrigação, observado o período máximo de 24 (vinte e quatro)
meses.
§ 9° - Os agentes públicos que injustijicadamente impeçam a
concessão regular da fruição de licença prémio, bem como deixem
de observar as regras dispostas nos §§ J "a 8" deste artigo estarão
sujeitos a apuração de responsabilidade funcional,

inclusive

quanto a eventual ressarcimento ao erário.

Insta observar que a licença prémio, uma vez adquirida pelo servidor e, portanto,
reconhecida pela Administração; sempre teve a sua fruição sujeita à oportunidade e conveniência
do serviço, disposição observada no § 1°, do art. 6° da lei em comento. Esta regra, de certa
maneira, veio a ser mitigada pela Lei n. 13.471/2015, já que o servidor deve, obrigatoriamente,
fruir as licenças adquiridas após 31/12/2015 dentro dos cinco anos subsequentes àquele em que
foi completado o período aquisitivo.

Portanto, as licenças cujo período aquisitivo será completado depois de
31/12/2015 devem ser gozadas até os cinco anos posteriores àquele em que foram adquiridas
(caput do art. 6°, da Lei n. 13.471). Já, nesta hipótese, o servidor perde o direito ao gozo da
licença prémio, uma vez decorrido o quinquénio fixado para o desfrute, salvo se comprovada
uma das causas previstas nos §§ 2° e 7° do art. 6°, da Lei n. 13.471/2015, que cuidam da
suspensão e interrupção da fruição da licença prémio (que adiante serão tratadas).

Isto porque o § 4°, do art. 6°, da Lei n. 13.471 prevê que "Ressalvada a
superveniência de aposentadoria por invalidez, a ausência de requerimento da licença prémio,
no prazo estabelecido no caput deste artigo, implica renúncia à sua fruição".
11
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Em razão desta previsão, destaca-se que a licença prémio foi conferida ao servidor
estadual pelo Estado da Bahia, no uso da competência privativa de dispor sobre seus serviços,
bem como de disciplinar as relações estatutárias travadas na condição de ente empregador.
Assim, não havendo direito adquirido a regime jurídico- funcional, é perfeitamente possível que a
Administração imponha condicionante para o exercício de um direito e, no caso em questão, a lei
impõe que a condição para a fruição da licença prémio adquirida depois de 30/12/2015 é o prévio
requerimento do servidor dentro dos cinco anos subsequentes ao quinquénio aquisitivo. Assim,
ressalvada a hipótese de aposentadoria por invalidez, não havendo o requerimento expresso
dentro do prazo estabelecido, a lei considera que o servidor renunciou ao direito de fruição.

HIPÓTESES DE INTERRUPÇÃO DO PERÍODO
RECONHECIMENTO DA LICENÇA PRÉMIO

AQUISITIVO PARA

As causas interruptivas do quinquénio aquisitivo estavam previstas no art. 108 da
Lei n. 6.677/94 e foram reproduzidas, na integra, no art. 4°, da Lei n. 13.471/2015. Eis a redação
do referido art. 4°.
Art. 4" - Não se concederá licença prémio a servidor que, no
período aquisitivo:
I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;
II - afastar-se do cargo em virtude de:
a) licença para tratamento de saúde em pessoa da família;
b) licença para tratar de interesse particular;
c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença
definitiva;
d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro;
III - faltar injustificadamente, ao serviço, por mais de 15 (quinze)
dias por ano ou 45 (quarenta e cinco) dias por quinquénio.
12
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Conforme já explicitado, ocorrida uma destas situações, a contagem do quinquénio
aquisitivo é interrompida e a nova contagem será iniciada após o término da causa interruptiva.
Das hipóteses relacionadas, entende-se ser pertinente tratar da que se refere ao
cômputo das faltas que ensejam a interrupção do quinquénio.
Pois bem. Para o cômputo das faltas que ensejam a interrupção do quinquénio,
quais sejam "15 (quinze) dias por ano ou 45 (quarenta e cinco) por quinquénio", tem de se
considerar o "ano" a partir da data em que se contará o período aquisitivo da licença, e não
simplesmente o ano civil. Ex. Se o servidor ingressou em 20/04/2001 e o seu período aquisitivo
começa nesta data, deve-se se considerar o período distante de 20/04/2001 a 20/04/2002 para a
apuração das quinze faltas no ano e assim sucessivamente. (Precedente: Processo n.
1200050052560/ParecerPP-BG-4406-2005).
Tratando-se de faltas que não geram a interrupção do quinquénio aquisitivo da
licença prémio, vez que inferiores a 15 por ano ou 45 por quinquénio, suspendem a contagem do
tempo, devendo ser acrescidas para a perfeição do quinquénio. Por exemplo, se ocorreram 10
faltas no período aquisitivo serão necessários 05 anos e 10 dias para a completude do quinquénio
e não apenas 05 anos, alterando assim a data inicial para se iniciar a contagem do próximo
quinquénio. Ex: Se a completude de 05 anos de efetivo exercício para fins de concessão de
licença prémio ocorreria no dia 11/08/2010, porém devem ser acrescidas 10 faltas, o período só
restará perfeito em 21/10/2010. Da mesma forma, o cômputo do próximo quinquénio se iniciará
em 22/10/2010.
Por oportuno, registre-se, ainda, que a existência de sindicância ou processo
administrativo disciplinar em tramitação não constitui óbice ao reconhecimento do direito à
licença prémio, uma vez que a lei apenas afasta a concessão de licença prémio na hipótese de
aplicação da penalidade de suspensão no quinquénio aquisitivo, sendo vedado ao interprete
conferir uma exegese ampliativa em se tratando de restrição de direito.
HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE FRUIÇÃO DA LICENÇA
PRÉMIO
13
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•„

O S 2°. do art. 6° cuida do que a Lei chama de suspensão do período de fruição,
que nada mais é do que "suspensão do direito de fruição", em que por motivo de calamidade
pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral e, ainda, cm razão de
imperiosa necessidade do serviço, permite-se que a fruição da licença prémio ocorra depois dos
cinco anos subsequentes àquele em que foi completado o período aquisitivo de referência,
observando-se que, depois de cessada a causa de suspensão, o servidor terá de vinte e quatro
meses para fruir (§ 8°, art. 6°), sob pena de renúncia do seu direito ao gozo.

Reitera-se que a regra da "suspensão do direito de fruição" também se aplica às
licenças adquiridas antes de 31/12/2015, contudo com menos rigor, já que, como se garantiu a
estas licenças o direito à fruição até a aposentadoria (art. 7°), a análise da ocorrência da renúncia
deste direito somente será possível com a ocorrência da inativação. Esta é a orientação que deve
prevalecer, já que não se pode entender que a lei possui disposições conflitantes.

Relevante acrescer que a suspensão do direito de fruição, no curso dos cinco anos
fixados para gozo, somente é admissível após prévia autorização do Chefe do Poder e diante dos
motivos apresentados pelo titular do órgão de vinculação do servidor. Assim, no caso do Poder
Executivo, a suspensão do direito de fruição de servidor da Secretaria da Administração somente
pode ocorrer se houver prévia autorização do Exmo Sr. Governador do Estado após análise dos
motivos apresentados pelo Exmo Sr. Secretário da Administração. Tratando-se de Poder
Judiciário e servidor que atue no 1° grau, este pedido de suspensão deve ser motivado pelo Juiz
titular da Vara ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, que é o detentor
da prerrogativa de autorizar ou não a suspensão
HIPÓTESES DE INTERRUPÇÃO DA FRUIÇÃO DA LICENÇA PRÉMIO

Segundo o § 7°, do art. 6° da Lei n. 13.471/2015, "a fruição de licença prémio
somente poderá ser interrompida por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para
júri, serviço militar ou eleitoral e, ainda, por motivo de imperiosa necessidade do serviço, mediante ato
fundamentado"
14
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Diferencia-se das situações previstas no § 2° do art. 6°, especialmente quanto ao
momento em que deve ser verificada. A situação do § 2" se aplica no curso do período da fruição,
mas sem que o servidor já tenha efetivamente se afastado para gozo da licença. Já o § 7° se aplica
quando o servidor já está fruindo a licença prémio.

Contudo, assim como na hipótese de suspensão do período de fruição, a lei exige
que, cessada a causa que gerou a interrupção do gozo da licença, o servidor terá vinte quatro
meses para voltar a fruir e, neste caso, apesar da terminologia empregada, há de se entender que a
fruição será dos dias restantes.

Ademais, também nesta hipótese, a interrupção deve ser motivada pelo titular do
órgão de vinculação do servidor, com encaminhamento ao Chefe do Poder, ainda que para
ratificação posterior do ato, tendo em vista que, com ocorrência da interrupção, a fruição
provavelmente ocorrerá em prazo superior aos cinco anos subsequentes àquele em que foi
completado o período aquisitivo de referência.

1NDENIZACÀO DOS PERÍODOS NÃO FRUÍDOS DE LICENÇA PRÉMIO.

Casos de indenização de licença prémio em razão de não fruição já foram objeto
de análise diversas vezes no âmbito desta Procuradoria Geral. Com efeito, para viabilizar melhor
compreensão da matéria, convém realizar um apanhado das manifestações da Procuradoria Geral
do Estado acerca da matéria em foco nos autos.

De início, merece menção o Parecer PP-U-536/2001, da autorizada lavra do Prof.
Fernando Santana, cujos excertos são reiteradamente citados em diversos opinativos mais
recentes:

15
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A disciplina estatutária da licença prémio, contida nos arts. 107 a
110 da Lei 6.677, de 26.09.94, não confere ao servidor o direito de
ser indenizado pelos períodos de licença prémio não gozados, tão
somente o de fruí-los, a qualquer tempo, conforme se conjuguem
o seu interesse e os juízos de conveniência c oportunidade da
administração, por isso mesmo um direito não sujeito, como tal, a
prescrição ou caducidade, no curso de toda a relação jurídica
funcional; ou o de computá-los, sem dobra, para efeito de
aposentadoria, como de efetivo exercício, para a antecipação
temporal do jubilamento, do afastamento do serviço ativo (redação
do § l" do art. 119 do Estatuto, com sujeição à alteração do inciso
XVIII do art. 41 da CEB, redação da Emenda 07/99).

Desse modo, não cabe ao administrador
realizando

despesa

pública

não

conferir benesse,

autorizada,

sob pena

de

responsabilização do gestor, de variada natureza. Na Bahia, a
recente Lei 7.807, de 05.04.01, com finalidade específica, somente
permite a conversão, em espécie, da licença prémio acumulada para
tornar viável a quitação de parcelas devidas pelo servidor ao
sistema estadual de financiamento à habitação (URBIS/CONDER),
matéria ainda pendente de regulamentação.

Não se pode olvidar, no entanto, que, ao acolher o aludido Parecer PP-U536/2001, o então Procurador Chefe da Procuradoria de Pessoal e atual Procurador Geral do
Estado, Dr. Rui Moraes Cruz, registrou a seguinte ressalva:

Demais disso, cumpre realçar que não trazem os autos menção à
recusa da Administração à fruição do direito à licença prémio,
sequer quanto à existência de requerimento nesse sentido, pelo que
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não se poderia, também por isso, aventar o cabimento de pleito
indcnizatório.

Tal condição foi observada nos Pareceres PP-AX-5483/2006 e PA-NPE-ACN225/2012, no despacho exarado nos autos de n. 0200100204133, e também no despacho
proferido pela Procuradora Assistente nos autos de n. PGE/2008229383-0.

Em razão do conteúdo da matéria ora analisada, revela-se importa diferenciar o
instituto da conversão da licença prémio em pecúnia daquele da indenização, por ocasião da
aposentadoria, pela não fruição de licença prémio.

Com efeito, a conversão de licença prémio em pecúnia, no ordenamento
estadual, encontra duas previsões.

A primeira hipótese refere-se a professores ativos que, em efetiva regência de
classe, são impedidos de fruir as licenças, em decorrência do juízo de (in)conveniência da
Administração (Lei n. 7.937/01, de 11 de outubro de 2001, regulamentada pelo Decreto n. 8.573,
de 01/07/2003).

O segundo caso é aquele antevisto pela Lei 7.807, de 05 de abril de 2001, em
que se admite a conversão de licenças prémio em pecúnia para fins de quitação de parcelas
devidas pelo servidor ao sistema estadual de financiamento à habitação (URBIS/CONDER).

Observa-se que, havendo expressas disposições legais acerca das hipóteses em
que a conversão em pecúnia é possível, a aplicação dos ditames reclama interpretação restritiva.
Assim, no que tange ao primeiro caso, em que se exige a efetiva regência de classe, observa-se
que os servidores aposentados não são, de fato, alcançados. Além disso, a situação em análise nos
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autos não possui qualquer elo com o sistema estadual de financiamento, não se enquadrando,
pois, no segundo fundamento legal para a conversão em pecúnia.

Exame apartado merecem os casos de indenização pela não fruição das
licenças prémio. Trata-se, aqui também, de duas situações distintas.

. ,,

De um lado, tem-se aqueles servidores que adquirem o direito à fruição de
licenças prémio ao longo de seu vínculo funcional, sem jamais tentar exercê-lo, solicitando,
depois de aposentado, a indenização pela não fruição. Nestes casos, a orientação da Procuradoria
Geral do Estado é firme no sentido da impossibilidade de concessão da indenização.

Existem, por outro lado, aqueles servidores que adquirem o direito ao gozo da
licença prémio e, enquanto ainda em atividade, formalizam seu pleito frente à Administração, e
esta silencia ou nega o pedido, advindo, nesse ínterim, a aposentadoria. Nestes casos, observa-se
que o direito que integrava o património jurídico do servidor não foi exercido em decorrência da
inércia ou da negativa da Administração, diante de seu juízo de conveniência e oportunidade.

Note-se que, ao integralizar um quinquénio, o direito à fruição incorpora-se ao
património do servidor, incumbindo à Administração apenas, diante de um requerimento, decidir
se o momento indicado é oportuno. Se a Administração, sem culpa do servidor, nega o pleito, ou
não o aprecia tempestivamente, impedindo o exercício do direito até a data em que o servidor se
aposenta, nasce, sim, para este, o direito à indenização. Tal entendimento veio a ser também
confirmado no despacho exarado processo n. 2015247609-0, acolhido pelo Exmo Sr. Procurador
Geral do Estado.
Esta realidade não carece de expressa autorização legal, por figurar como
decorrência lógica do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da
Administração Pública. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se
observa nos seguintes julgados:
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CONSTITUCIONAL
PRÊMIO.

E

CONVERSÃO

IMPOSSIBILIDADE.

ADMINISTRATIVO.
EM

PECÚNIA.

BENEFÍCIO

NÃO

LICENÇA-

MAGISTRADO.
PREVISTO

NA

LOMAN. PRECEDENTES DO SUPREMO E DO STJ. REVISÃO
DO ATO DE CONCESSÃO. PRAZO DECADENCIAL. LEI
ESTADUAL

N.°

11.781/2000.

ENRIQUECIMENTO

SEM

CAUSA. VEDAÇÃO.
1. Narram os autos que o impetrante, na condição de Juiz de
Direito, foi agraciado com duas licenças-prêmio nos anos de 1986 e
1996, que não foram gozadas, nem utilizadas como tempo de
serviço fictício para efeito de aposentadoria voluntária. Consta dos
autos, também, que o autor foi aposentado compulsoriamente em
virtude de sanção aplicada em processo disciplinar. Com a
aposentadoria, requereu a conversão das duas licenças em pecúnia,
o que foi indeferido pela autoridade impetrada, no caso o Presidente
do Tribunal de Justiça de Pernambuco. É contra esse ato que se
volta a impetração.
2. As vantagens pecuniárias devidas aos magistrados

são

enumeradas no art. 65 da Lei Complementar n.° 35/79 (LOMAN),
que possui caráter exaustivo. Precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal.
3. Ausente a previsão na LOMAN do direito à conversão de
licença-prêmio não fruída em pecúnia, é vedada o seu pagamento
aos integrantes da magistratura, sob pena de ofensa ao regramento
legal de sua remuneração.
4. O indeferimento administrativo da conversão das licenças em
pecúnia deu-se ainda no curso do prazo de que dispunha a
administração para anular os atos de concessão dos benefícios.
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8. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não decorre
diretamente da lei, que só autoriza a própria fruição do
benefício ou a sua utilização como tempo de serviço fictício para
efeito de aposentadoria voluntária. Em verdade, a conversão
em pecúnia decorre de construção jurisprudência! calcada no
princípio

que

veda

o

enriquecimento

sem

causa

da

Administração. Assim, uno c justo, nem ra/oável. autorizar dila
conversão quando há um locupletamento às avessas, vale dizer,
quando é o próprio administrado quem se locupleta às custas de um
prejuízo a ser suportado pelo erário.
9. Recurso ordinário não provido.
(RMS 38585 / PE 2012/0147243-0; Relator(a) Ministro CASTRO
MEIRA; SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento:20/l 1/2012;
DJe 06/12/2012)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.LICENÇA-PRÊMIO

NÃO

GOZADA.

CONVERSÃO EM PECÚNIA.
1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja
a negativa de provimento ao agravo regimental.
2. Este Superior Tribunal pacificou o entendimento no sentido de
que c devida a conversão em pecúnia da licenca-pmmo não goxada
e não contada em dobro, na ocasião da aposentadoria do servidor,
sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração
Pública.
3. No caso sub examine, verifica-se que um dos dois requisitos
indicados na Lei Complementar n" 122/94, não restou devidamente
demonstrado, porquanto, da análise do histórico funcional da
20
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recorrente, constata-se que a mesma ainda se encontra em
atividadc.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RMS 36767 / RN 2011/0295390-6; Relator(a): Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES; SEGUNDA TURMA; Data do
Julgamento: 18/09/2012; DJe 25/09/2012)

Note-se que, adotando-se a diferenciação didática proposta anteriormente, o
STJ se debruçou, nos casos citados, sobre a possibilidade de indenização, por ocasião da
aposentadoria, das licenças não fruídas, e não naquilo que, na legislação estadual, é tratado como
conversão da licença em pecúnia.
Diante do cenário exposto, é mister orientar a Administração no sentido de que:
a) as hipóteses de conversão de licença prémio em pecúnia se restringem àquelas
elencadas na Lei n. 7.937/01, de 11 de outubro de 2001, e na Lei 7.807, de 05 de abril de 2001,
cujos requisitos reclamam interpretação restritiva;
b) somente em casos em que o servidor, ainda em atividade, solicita a fruição de
licença prémio, ou sua conversão em pecúnia (nos casos citados acima), e tem seu pedido
negado, porque inconveniente ou inoportuno para a Administração, ou não apreciado
tempestivamente, faz jus à indenização da licença prémio não fruída acaso advenha sua
aposentadoria nesse ínterim. Esta orientação deve ser estendida também na hipótese de
exoneração do servidor, em que o vínculo funcional também é desfeito;
C) o prazo prescricional de cinco anos para pleitear a indenização dos períodos
não fruídos de licença prémio começa a correr a partir da data da publicação do ato aposentador
(ou do ato de exoneração se a desvinculação do serviço ativo se der por esta causa).
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OUTRAS QUESTÕES ACERCA DO TEMA

CONTAGEM. EM DOBRO, DOS PERÍODOS NÀO FRUÍDOS DE LICENÇA
PRÉMIO PARA FINS DE APOSENTADORIA.

As licenças adquiridas até 15/12/1998 e não fruídas podem ser computadas em
dobro para fins de aposentadoria, já que, a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 20,
publicada em 16/12/1998, ficou vedada a contagem de tempo ficto para concessão de
aposentadoria, conforme § 10, do art. 40, da CF, acrescido pela citada emenda.

PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS DE RECONHECIMENTO DE LICENÇA
PRÉMIO
Determina, o § 6°, do art. 6°, da Lei n. 13.471/2015, que incumbe à chefia imediata
verificar a regularidade da programação de licenças do servidor.

De sua vez, o § 9° do mesmo artigo, é categórico ao prever que: Os agentes públicos
que injusíificadamente impeçam a concessão regular da fruição de licença prémio, bem como deixem de
observar as regras dispostas nos §§ l" a 8" deste artigo estarão sujeitos a apuração de responsabilidade
funcional, inclusive quanto a eventual ressarcimento ao erário.

Assim, na medida em que a lei impõe ao servidor a necessidade de requerimento
para fruição da licença prémio, sob pena de renunciar a este direito, verifica-se, por outro lado,
que a lei também obriga o gestor a verificar a regularidade da programação das licenças, mas
também conceder ao servidor a fruição desta licença se não houver justificativa para
indeferimento do pedido de afastamento. Caso o gestor não observe estas regras, ficará sujeito à
responsabilidade funcional, inclusive quanto ao eventual ressarcimento ao erário, o que importa
dizer que, nas hipóteses de haver pagamento de indenização de licença prémio, este valor deverá
ser devolvido aos cofres públicos pelo agente que, com dolo ou culpa, deu causa a esta
indenização.
22

iccjnentr. Iirpresso ra Secretai-in da Fazenda por

Assinado eletronicamente por: VICTOR COSTA CAMPELO - 10/10/2019 18:54:14
https://pje2g.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19101018540615500000004801748
Número do documento: 19101018540615500000004801748

Num. 4887380 - Pág. 30

ESTADO DA BAHIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA

Em razão desta regra, a Administração deve ficar atenta, tanto aos atos de
reconhecimento como aos atos de concessão de fruição da licença prémio. Isto, contudo, não
impõe que a publicação dos atos de reconhecimento da licença tão logo o servidor implemente o
período aquisitivo, sendo possível se manter a orientação no sentido de que o reconhecimento de
tais períodos deve ocorrer quando o servidor requer a fruição.

APROVEITAMENTO DO TEMPO DE EXERCÍCIO EXCLUSIVAMENTE DE
CARGO COMISSIONADO
Conquanto o servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, sem
vínculo efetivo com o Estado, não tenha direito à licença prémio (Precedente: Processo n.
0400991025349/Parecer U-47-99), é possível que, se veio a ocupar cargo efetivo até 30/12/2015,
aproveite o tempo anterior de exercício exclusivamente de cargo de provimento temporário para
efeito de implemento do lapso temporal aquisitivo do direito à licença prémio, bastando o
atendimento ao requisito da ininterrupção em relação aos demais periodos computáveis.
(Precedente: Processo n. 0400991025349/Parecer AH-27-2000).
APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO NO
ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL. MUNICIPAL E DE OUTROS
ESTADOS FEDERADOS
A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 07, de 18 de janeiro de 1999,
ficou determinado que apenas o tempo de serviço público prestado no âmbito da Administração
Pública Estadual direta, autárquica e fundacional poderá ser computado para fins de licença
prémio. Deste modo, se o servidor ingressou no cargo efetivo estadual após a edição da EC n.
07/99, tem-se que apenas o tempo público prestado na Administração direta, autarquias e
fundações do Estado da Bahia poderá ser computado para tal finalidade. Se o servidor ingressou
no cargo efetivo estadual antes da EC n. 07/99, é necessário investigar se ele, computando o
tempo averbado, completou cinco anos de serviço público antes da publicação da referida
Emenda, já que, nesta hipótese, poderá ser considerado o tempo averbado federal, municipal e de
23
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outros Estados, desde que prestado à Administração direta, autárquica e fundacional e não tenha
havido interrupção.
APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO À EMPRESA
PÚBLICA OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
Não é possível o aproveitamento para fins de licença prémio do tempo prestado à
empresa pública ou sociedade de economia mista, seja o tempo anterior ou posterior à EC n.
07/99. (Precedente: Processo n. 0200080238036/Parecer CC-7842-2008)
FRUIÇÃO EM PERÍODOS DIVIDIDOS
Há a possibilidade de gozo da licença prémio em períodos divididos, desde que o
exercício deste direito, em relação a todos os três meses, ocorra dentro do prazo fixado em lei.
Isto porque a lei n. 13.471/2015, no caso dos servidores civis, não determinou que a fruição
ocorra em um único período ou, parceladamente, em períodos não inferiores a 30 (trinta) dia,
como o fez em relação aos servidores militares, no § 6°, do art. 10.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, conclui-se que:
1- os indivíduos que vierem a ingressar em cargo efetivo estadual após 31 de
dezembro de 2015 não terão direito ao reconhecimento nem ao gozo de licença
prémio. Este benefício somente permaneceu assegurado ao servidor que tenha
sido investido em cargo público efetivo estadual até 30/12/2015, por força do
art. 5° da Emenda Constitucional n. 22/2015, que revogou o inciso XXVIII do
art. 41, da atual Constituição Estadual;
2- no âmbito infraconstitucional, editou-se a Lei n. 13.471, também vigente a
contar de 31 de dezembro de 2015, que revogou o art. 98, V e os arts. 107 e
110, da Lei n. 6.677/94, trazendo não só novas diretrizes para a concessão de
licença prémio àqueles servidores que tiveram garantida a permanência deste
24
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direito, mas também gerando reflexos em relação às licenças já reconhecidas e,
é claro, ainda não fruídas;
3- em relação à licença prémio cujo quinquénio aquisitivo tenha se completado
antes de 31/12/2015, o servidor deverá fruir até a data da sua inativação, já
que, considerando que fora adquirida com base na Lei n. 6.677/94, observa-se
a regra de que o direito de requerer a licença não prescreve, nem está sujeito à
caducidade, o que evidencia que também não prescreve o direito de requerer a
sua fruição enquanto o servidor estiver em atividade. Contudo, uma vez
publicado o ato de aposentadoria voluntária ou de exoneração, a lei n.
13.471/15 considera que o servidor renunciou o direito à fruição do saldo de
licenças prémio existente, por força do art. 7°, que manda aplicar a tais licenças
o disposto no § 5°, do art. 6 da citada lei;
4- em relação à licença prémio cujo quinquénio aquisitivo venha a se completar
depois de 31/12/2015 devem ser gozadas até os cinco anos posteriores àquele
em que foram adquiridas (caput do art. 6°, da Lei n. 13.471). Nesta hipótese, o
servidor perde o direito ao gozo da licença prémio, uma vez decorrido o
quinquénio fixado para o desfrute, salvo se comprovada uma das causas
previstas nos §§ 2° e 7° do art. 6°, da Lei n. 13.471/2015, que cuidam da
suspensão e interrupção da fruição da licença prémio. Isto porque o § 4°, do
art. 6°, da Lei n. 13.471 prevê que "ressalvada a superveniência de
aposentadoria por invalidez, a ausência de requerimento da licença prémio,
no prazo estabelecido no caput deste artigo, implica renúncia à sua fruição;
5- As causas interruptivas do quinquénio aquisitivo estavam previstas no art. 108
da Lei n. 6.677/94 e foram reproduzidas, na integra, no art. 4°, da Lei n.
13.471/2015. Neste caso, o período aquisitivo deixa de fluir quando ocorre a
causa que gera a interrupção e retorna desde o início, quando cessada a causa
que lhe deu origem;
6- As causas de suspensão do direito de fruição estão no § 2°, do art. 6", da Lei n.
13.471/2015, em que por motivo de calamidade pública, comoção interna,
convocação para júri, serviço militar ou eleitoral e, ainda, em razão de imperiosa
necessidade do serviço, A situação do § T se aplica no curso do período da
25
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fruição, mas sem que o servidor já tenha efetivamente se afastado para gozo da
licença. Neste caso, permite-se que a fruição da licença prémio ocorra depois
dos cinco anos subsequentes àquele em que foi completado o período
aquisitivo de referência, observando-se que, depois de cessada a causa de
suspensão, o servidor terá de vinte e quatro meses para fruir. Estas causas
também se aplicam às licenças adquiridas antes de 31/12/2015, contudo com
menos rigor, já que, como se garantiu a estas licenças o direito à fruição até a
aposentadoria (art. 7°), a análise da ocorrência da renúncia deste direito
somente será possível com a ocorrência da inativação;
7- As causas de interrupção da fruição da licença prémio estão previstas no § 7°,
do art. 6° da Lei n. 13.471/2015 e são elas: calamidade pública, comoção interna,
convocação para júri, serviço militar ou eleitoral e, ainda, imperiosa necessidade do
serviço, mediante ato fundamentado. Elas se aplicam quando o servidor já está
fruindo a licença prémio e, depois de cessadas, o servidor terá de vinte e quatro
meses para fruir;
8- Tanto a suspensão como a interrupção devem ser motivadas pelo titular do
órgão de vinculação do servidor, com encaminhamento ao Chefe do Poder para
autorização;
9- Nas situações em que ainda não foi publicado o ato aposentador, mas já há
pedido de aposentadoria e o servidor, previamente, postulou a fruição dos
correspondentes períodos adquiridos de licença prémio, entende-se que, neste
caso, deve a Administração autorizar a fruição antes da publicação do ato
aposentador, com vista a evitar um provável pedido de indenização. Contudo,
se há pedido de aposentadoria, mas o servidor não requereu a fruição da
licença adquirida, a lei 13.471/2015 entende que o servidor renunciou a este
direito quando publicado o ato aposentador, não fazendo jus a qualquer
indenização posterior;
l O- Nas situações em que já foi publicado o ato de aposentadoria (ou de
exoneração) antes da vigência da Lei n. 13.471/2015, cabe à administração
analisar se é devida a indenização da licença prémio, caso o pedido
indenizatório tenha sido requerido pelo interessado e a sua pretensão não tenha
26
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sido fulminada pela prescrição quinquenal, cujo prazo se inicia a partir da data
da publicação da aposentadoria (ou do ato de exoneração se a desvinculação do
serviço ativo se der por esta causa);
11-somente em casos em que o servidor, ainda em atividade, solicita a fruição de
licença prémio, ou sua conversão em pecúnia (nos casos citados acima), e tem
seu pedido negado, porque inconveniente ou inoportuno para a Administração,
ou não apreciado tempestivamente, faz jus à indenização da licença prémio não
fruída acaso advenha sua aposentadoria nesse Ínterim;
12-na situação específica da interessada, sugere-se que, antes de publicado o ato
aposentador, seja ela afastada em gozo de licença prémio, caso tenha requerido
a fruição dos períodos ainda não fruídos e que não serão contados em dobro
para fins de aposentadoria. Caso não tenha havido requerimento de fruição, a
lei entende que a servidora renunciou a este direito com a publicação da
aposentadoria voluntária, não cabendo, portanto, o pagamento de qualquer
indenização.

Com estas considerações, evoluo os autos à Chefia da Procuradoria de Pessoal,
sugerindo que a este parecer seja dado caráter uniforme, com encaminhamento de ofício aos
órgãos da Administração Direta dos Três Poderes, bem assim ao Ministério Público, às
Autarquias e Fundações Públicas do Estado para ciência.

PROCURADORIA ADMINISTRATIVA, 1 1 de abril de 2016.

Vanesca Lopes Araújo Politano
Procuradora do Estado- Assistente do NPE
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»GE.Net N°:2016.02.000784, N°:PGE2016049226
)RIGEM:TJBA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NTERESSADO (A): Isa Maria Neves de Souza Almeida
ASSUNTO:SERVIDOR - Previdenciário - Aposentadoria - Concessão - Voluntária

DESPACHO

Acolho, na íntegra e por seus fundamentos, o parecer 000744/2016, que analisou
de forma exauriente o tratamento normativo sobre a licença prémio, inclusive a partir da Emenda
Constitucional Baiana n° 22 e da Lei Estadual 13.471, ambas datadas de 31 de dezembro de
2015.
Considerada a repercussão da matéria, a atingir todos os servidores públicos
estaduais, reconheço caráter uniforme ao parecer, nos termos do Decreto Estadual 11.737/2009,
art.9°, l, ao tempo em que evoluo os autos ao Exmo. Sr. Procurador Geral, para análise final, com
sugestão de concessão de natureza sistémica.

PROCURADORIA ADMINISTRATIVA, 12 de abril de 2016

Bárbara Camardelli Loi
Procuradora Chefe
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PGE.Net N°:2016.02.000784, N°:PGE2016049226
ORIGEM:TJBA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
INTERESSADO (A): Isa Maria Neves de Souza Almeida
ASSUNTO:S£RVIDOR - Previdenciário - Aposentadoria - Concessão - Voluntária
Proventos Integrais

DESPACHO

Acolho os fundamentos e conclusões do parecer n" 000744/2016 acompanhado
pelo despacho da i. Chefia da Procuradoria Administrativa. De fato, o referido opinativo abordou
com clareza e coerência as disposições normativas que tratam da licença prémio do servidor
público, mormente após a entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual n.22, de 31 de
dezembro de 2015 e da Lei n.13.471, de 30 de Dezembro de 2015.
Acresço, porém, observação ao item 11 das conclusões do parecer mencionado
para esclarecer que, para, em tese, fazer jus à indenização, a Administração Pública deverá
averiguar se o servidor protocolou o pleito de fruição da licença prémio dentro de prazo razoável
que permita à Administração Pública possibilitar a sua fruição.
Desta forma, o item n. 11 da conclusão do parecer 000744/2016 passa a ter a
seguinte redaçao:
11-) Para análise do pedido de indenização de licença prémio não fruída, a
Administração Pública, além da motivação do indeferimento do pedido ou da sua não apreciação
tempestiva, deverá verificar, também, se o servidor protocolou o seu pedido de fruição em prazo
razoável que permita à Administração Pública possibilitar a sua fruição. Nas hipóteses das
licenças adquiridas antes a entrada em vigor da Lei n.13.471, de 30 de dezembro de 2015, o
requerimento deverá ser realizado dentro de prazo razoável anterior à publicação do ato
aposentador. Por sua vez, para as licenças adquiridas após a entrada em vigor da Lei n.13.471, de
29
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30 de dezembro de 2015, o requerimento deverá ser realizado dentro de prazo razoável nos cinco
anos seguintes ao período aquisitivo.
Sendo assim, tendo em vista ser a matéria tratada comum a diversos segmentos da
Administração Pública, confiro caráter sistémico ao parecer 000744/2016, devendo ser extraídas
cópias do mesmo para remessa às Secretarias de Estado, à Assembleia Legislativa, Tribunal de
Contas, Ministério Público, Autarquias e Fundações Estaduais.
Ao Tribunal de Justiça.

GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO, 18 de abril de 2016.
Paulo Moreno Carvalho
Procurador Geral do Estado

Secretaria da Faffnõa

for

Assinado eletronicamente por: VICTOR COSTA CAMPELO - 10/10/2019 18:54:14
https://pje2g.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19101018540615500000004801748
Número do documento: 19101018540615500000004801748

Num. 4887380 - Pág. 38

LEI Nº 8.210 DE 22 DE MARÇO DE 2002
Reestrutura o Grupo Ocupacional Fisco da Secretaria da
Fazenda.
Esta Lei encontra-se disponível na íntegra (com todos os anexos), através da opção de Download.
Ver
também:
Decreto nº 9.652, de 17 de novembro de 2005 - Regulamenta as promoções dos integrantes do
Grupo
Ocupacional
Fisco
da
Secretaria
da
Fazenda.
Decreto nº 9.517, de 16 de agosto de 2005 - Altera dispositivos do Decreto nº 8.415, de 07 de
janeiro de 2003, que Regulamenta a Avaliação de Desempenho Individual dos integrantes do
Grupo
Ocupacional
Fisco.
Decreto nº 9.277, de 20 de dezembro de 2004 - Altera dispositivos do Decreto nº 8.415, de 06 de
janeiro de 2003, que Regulamenta a Avaliação de Desempenho Individual dos integrantes do
Grupo
Ocupacional
Fisco.
Decreto nº 9.051, de 06 de abril de 2004 - Altera dispositivos do Regulamento da Gratificação de
Atividade Fiscal dos integrantes do Grupo Ocupacional Fisco, aprovado pelo Decreto nº 8.869,
de
5
de
janeiro
de
2004.
Decreto nº 9.036 de 30 de março de 2004 - Regulamenta o ingresso nos cargos do Grupo
Ocupacional
Fisco
da
Secretaria
da
Fazenda.
Decreto nº 8.869, de 05 de janeiro de 2004 - Aprova o Regulamento da Gratificação de Atividade
Fiscal
dos
integrantes
do
Grupo
Ocupacional
Fisco.
Decreto nº 8.800, de 03 de dezembro de 2003 - Aprova o Regimento da Comissão de Ética dos
Servidores
do
Grupo
Ocupacional
Fisco
da
Secretaria
da
Fazenda.
Decreto nº 8.415, de 06 de janeiro de 2003 - Regulamenta a Avaliação de Desempenho Individual
dos
integrantes
do
Grupo
Ocupacional
Fisco.
Decreto nº 8.199, de 27 de março de 2002 - Regulamenta o Programa Permanente de
Capacitação e Desenvolvimento dos integrantes do Grupo Ocupacional Fisco.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA,
Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

faço saber que a

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Fica reestruturado o Grupo Ocupacional Fisco, integrante do
quadro de pessoal da Secretaria da Fazenda, que passa a ter composição, atribuições,
condições de ingresso, desenvolvimento nas carreiras e vencimentos nos termos desta Lei.
Art. 2º - O Grupo Ocupacional Fisco abrange as carreiras de Auditor Fiscal
e de Agente de Tributos Estaduais.
Art. 3º - Integrarão a carreira de Auditor Fiscal 1.400 (um mil e
quatrocentos) cargos de provimento efetivo, de mesmo nome, distribuídos em 8 (oito)
classes.
Art. 4º - Integrarão a carreira de Agente de Tributos Estaduais 1.300 (um
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mil e trezentos) cargos de provimento efetivo, de mesmo nome, distribuídos em 8 (oito)
classes.
Art. 5º - O Poder Executivo estabelecerá a quantidade máxima de cargos por
classe, depois de processadas as promoções de que trata o art. 25 desta Lei.
Redação do art. 5º de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.827, de 16 de novembro de 2005.
Redação original: "Art. 5º - O Poder Executivo estabelecerá a quantidade máxima de cargos por
classe depois de processadas as promoções de que trata o art. 26 desta Lei."

CAPÍTULO II DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 6º - São atribuições dos titulares dos cargos de Auditor Fiscal:
I-

constituir privativamente:
a) créditos tributários, salvo na fiscalização de
mercadorias em trânsito e nos estabelecimentos de
microempresas e de empresas de pequeno porte que
sejam optantes pelo Simples Nacional;
b) créditos relativos a compensações e participações
financeiras decorrentes da exploração de recursos
hídricos para fins de geração de energia elétrica e de
recursos minerais, por meio da lavratura de autos de
infração.

Redação de acordo com o art. 2º da Lei nº 11.470, de 08 de abril de 2009.
Redação anterior de acordo com o art. 15 da Lei nº 10.850, de 06 de dezembro de 2007: "I constituir, privativamente, créditos tributários e os relativos a compensações e participações
financeiras decorrentes da exploração de recursos hídricos para fins de geração de energia
elétrica e de recursos minerais, inclusive petróleo e gás natural, por meio de lançamentos de
ofício;"
Redação original: "I - constituir, privativamente, créditos tributários por meio de lançamentos de
ofício com lavratura de autos de infração;"

II -

planejar, coordenar e executar atividades de fiscalização
de receitas estaduais em estabelecimentos e no trânsito de
mercadorias;

III -

efetuar, privativamente, perícias, revisões fiscais e
contábeis;

Redação de acordo com o art. 2º da Lei nº 11.470, de 08 de abril de 2009.
Redação original: "III - efetuar revisões fiscais e contábeis;"

IV -

julgar, privativamente, no âmbito administrativo como

Assinado eletronicamente por: VICTOR COSTA CAMPELO - 10/10/2019 18:54:18
https://pje2g.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19101018541838800000004801749
Número do documento: 19101018541838800000004801749

Num. 4887381 - Pág. 2

representantes da Fazenda Pública, processos
impugnação de lançamentos de créditos tributários;

de

Redação de acordo com o art. 2º da Lei nº 11.470, de 08 de abril de 2009.
Redação anterior de acordo com o art. 15 da Lei nº 10.850, de 06 de dezembro de 2007: "IV julgar, no âmbito administrativo, processos de impugnação da exigência dos créditos definidos
no
inciso
I
deste
artigo;"
Redação original: "IV - julgar, no âmbito administrativo, processos de impugnação de
lançamentos de créditos tributários;"

V-

planejar, coordenar e executar atividades de elaboração e
divulgação de atos normativos, de elaboração de
pareceres sobre a interpretação e a aplicação da
legislação tributária e de orientação aos contribuintes e
aos servidores do Grupo Ocupacional Fisco;

VI -

formular estudos econômicos e políticas de
administração tributária, financeira, contábil e
previdenciária em âmbito estadual;

VII - planejar, coordenar e executar as atividades de controle
interno no âmbito do Poder Executivo Estadual;
VIII - planejar, coordenar e executar atividades de orientação
aos demais órgãos e entidades do Estado no tocante à
legislação tributária, financeira, contábil e previdenciária;
IX -

participar da elaboração das propostas do plano
plurianual, das diretrizes orçamentárias e dos orçamentos
anuais;

X-

elaborar a programação financeira do Estado;

XI -

planejar, coordenar e executar as atividades de captação,
guarda e distribuição dos recursos públicos estaduais;

XII - efetuar, privativamente, aplicações no mercado
financeiro dos recursos disponíveis na Conta Única do
Tesouro do Estado;
XIII - planejar, coordenar e executar as atividades relativas à
administração da dívida pública estadual;
XIV - gerir o patrimônio de títulos mobiliários do Estado;
XV -

gerir a contabilidade geral do Estado;

XVI - planejar, coordenar e executar as atividades relativas ao
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sistema financeiro e de contabilidade;
XVII - planejar, normatizar, orientar e controlar a execução
orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do
Estado;
XVIII - elaborar, analisar e assinar Demonstrativos Contábeis
do Balanço Geral do Estado, bem como os exigidos pela
Lei de Responsabilidade Fiscal;
XIX - planejar, coordenar e executar as atividades relativas à
administração do Fundo de Custeio da Previdência Social
dos Servidores Públicos do Estado da Bahia;
XX -

planejar, coordenar e executar as demais atividades de
alta complexidade inerentes ao funcionamento da
Secretaria da Fazenda nas áreas tributária, financeira,
contábil, orçamentária, patrimonial, previdenciária,
tecnológica, de recursos humanos e de administração
geral.

Art. 7º - São atribuições dos titulares dos cargos de Agente de Tributos
Estaduais:
I-

arrecadar receitas estaduais;

II -

planejar, coordenar e executar atividades de fiscalização
de receitas estaduais, observado o Anexo II desta Lei;

Redação de acordo com o art. 2º da Lei nº 11.470, de 08 de abril de 2009.
Redação original: "II - executar procedimentos de fiscalização de receitas estaduais no trânsito
de mercadorias, sob coordenação do Auditor Fiscal;"

III -

constituir créditos tributários, limitando-se ao trânsito de
mercadorias e à fiscalização de estabelecimentos de
microempresas e de empresas de pequeno porte que
sejam optantes pelo Simples Nacional;

Redação de acordo com o art. 2º da Lei nº 11.470, de 08 de abril de 2009.
Redação original: "III - executar atividades de monitoramento de contribuintes de baixa
capacidade contributiva;"

IV -

efetuar vistorias e diligências para coleta de informações
e documentos;

V-

realizar contagem física de estoques e examinar a
respectiva documentação fiscal;
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VI -

coordenar e executar atividades de apoio técnico
especializado na área tributária;

VII - executar atividades de captação, guarda e distribuição
dos recursos públicos estaduais;
VIII - executar atividades de administração das aplicações no
mercado financeiro dos recursos públicos estaduais, da
dívida pública estadual e do patrimônio de títulos
mobiliários do Estado;
IX -

executar atividades relativas à operacionalização do
sistema financeiro e de contabilidade;

X-

efetuar a execução orçamentária, financeira, patrimonial
e contábil do Estado;

XI -

subsidiar a elaboração da programação financeira do
Estado;

XII - subsidiar a elaboração dos Demonstrativos Contábeis do
Balanço Geral do Estado, bem como os exigidos pela Lei
de Responsabilidade Fiscal;
XIII - planejar, coordenar e executar as demais atividades de
apoio técnico especializado inerentes ao funcionamento
da Secretaria da Fazenda nas áreas financeira, contábil,
orçamentária, patrimonial, previdenciária, tecnológica, de
recursos humanos e de administração geral;
XIV - executar atividades que auxiliem o Auditor Fiscal no
exercício de suas atribuições.
Parágrafo único - O Agente de Tributos Estaduais em nenhuma hipótese
será enquadrado como Auditor Fiscal sem prévio concurso público.
Parágrafo único acrescido pelo art. 3º da Lei nº 11.470, de 08 de abril de 2009.

CAPÍTULO III DO INGRESSO
Art. 8º - O ingresso nos cargos de que trata esta Lei far-se-á sempre na
respectiva classe inicial, mediante concurso público de provas para o cargo de Agente de
Tributos Estaduais e de provas e títulos para o cargo de Auditor Fiscal, exigindo-se, além
dos demais requisitos estabelecidos em edital:
I-

para o cargo de Agente de Tributos Estaduais, formação
de nível superior em qualquer área de conhecimento;
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para o cargo de Auditor Fiscal, formação de nível
superior em Administração, Ciências Econômicas,
Ciências Contábeis, Direito, Engenharia, Informática,
Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou
Processamento de Dados.

II -

Art. 9º - O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, critérios para
pontuação de títulos e para preenchimento de vagas por região e área de atuação.
Decreto 9.036 de 30 de março de 2004: Regulamenta o ingresso nos cargos do Grupo
Ocupacional Fisco da Secretaria da Fazenda.

CAPÍTULO IV DO DESENVOLVIMENTO
Art. 10 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras de que trata esta Lei
ocorrerá mediante promoção.
Ver
também:
Decreto nº 9.652, de 17 de novembro de 2005: Regulamenta as promoções dos integrantes do
Grupo Ocupacional Fisco da Secretaria da Fazenda.

§ 1º - A promoção determinará a passagem do servidor de uma classe para a
imediatamente seguinte, desde que haja vaga e observados os seguintes critérios:
I-

habilitação em processo de avaliação de desempenho
individual;

II -

nível de capacitação compatível com a classe pretendida;

III -

tempo de permanência na classe anterior.

§ 2º - Para efeito de promoção, serão observados, na forma do Anexo I desta
Lei, o tempo mínimo de permanência na classe anterior, o nível mínimo de capacitação e o
resultado mínimo em avaliação de desempenho, requisitos a serem atendidos,
cumulativamente, pelo servidor.
§ 3º - As demais especificações dos critérios e dos requisitos previstos para a
promoção serão estabelecidas em regulamento.
Ver
também:
Decreto nº 9.652, de 17 de novembro de 2005: Regulamenta as promoções dos integrantes do
Grupo Ocupacional Fisco da Secretaria da Fazenda.

<Revogado> § 4º - Para efeito da contagem do tempo de permanência
previsto no inciso III, do § 1º, deste artigo, será multiplicado:
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I-

por 1,3 (um inteiro e três décimos) o período de
ocupação de cargos de direção e assessoramento, símbolo
DAS-3, na Secretaria da Fazenda;

II -

por 1,4 (um inteiro e quatro décimos) o período de
ocupação de cargos de direção e assessoramento,
símbolos DAS-2D ou DAS-2C, na Secretaria da
Fazenda;

III -

por 1,5 (um inteiro e cinco décimos) o período de
ocupação de cargos de direção e assessoramento,
símbolos DAS-2B, DAS-2A ou DAS-1, na Secretaria da
Fazenda.

§ 4º do art. 10 revogado pelo art. 8º da Lei nº 9.827, de 16 de novembro de 2005.

§ 5º - Para efeito de habilitação em proceso de avaliação de desempenho
individual, prevista no inciso I, do § 1º deste artigo, será considerada a nota da avaliação
obtida no último ano de efetivo exercício do servidor afastado em virtude de
disponibilidade para exercício de mandato eletivo em entidade sindical no período de
avaliação.
Redação de acordo com o art. 2º da Lei nº 11.470, de 08 de abril de 2009.
Redação anterior de acordo com o art. 1º da Lei nº 10.856, de 10 de dezembro de 2007, que
acrescentou este parágrafo ao art. 10: "§ 5º - Para efeito de habilitação em processo de avaliação
de desempenho individual, prevista no inciso I, do § 1º, deste artigo, será considerada a nota da
avaliação obtida no último ano de efetivo exercício do servidor afastado em virtude de
disponibilidade para exercício de mandato eletivo em entidade sindical no período de avaliação,
limitada a uma única promoção."

§ 6º - Existindo servidor que não tenha sido submetido ao processo de
avaliação de desempenho individual e que esteja no exercício de mandato eletivo sindical
na data da publicação desta Lei, ser-lhe-á atribuída a média da pontuação dos servidores do
Grupo Fisco ocupantes de igual cargo, observado, em todo caso, os demais critérios legais
exigidos.
§ 6º acrescido ao art. 10 pelo art. 1º da Lei nº 10.856, de 10 de dezembro de 2007.

§ 7º - Para efeito de promoção, a inobservância pelo servidor de prazo para
prestação de informação fiscal ou para cumprimento de diligência ou de perícia, fixado pela
legislação ou estabelecido pelo órgão ou autoridade competente, implicará a sua
inabilitação para o processo de avaliação de desempenho funcional.
§ 7º acrescido ao art. 10 pelo art. 2º da Lei nº 11.470, de 08 de abril de 2009.

Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará a Avaliação de Desempenho
Individual e o Programa Permanente de Capacitação e Desenvolvimento dos Auditores
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Fiscais e Agentes de Tributos Estaduais.
Parágrafo único Desenvolvimento deverá:

O Programa Permanente de Capacitação e

I-

possibilitar a classificação formal dos servidores em 10
(dez) níveis por carreira, identificados por letras e
números, conforme o Anexo I desta Lei;

II -

exigir do Auditor Fiscal quantidade de horas de
capacitação para mudança de nível pelo menos 30 %
(trinta por cento) superior àquela exigida do Agente de
Tributos Estaduais em circunstância equivalente.

Art. 12 - É vedada a promoção de servidor:
I-

em estágio probatório;

II -

que tenha sofrido penalidade disciplinar até dois anos
antes da mudança de classe pretendida;

III -

que não esteja em efetivo exercício em órgão ou entidade
da administração estadual;

IV -

quando afastado para exercício de mandato eletivo.

Parágrafo único - Considera-se como de efetivo exercício, para efeito da
promoção prevista no art. 10 desta Lei, o afastamento do servidor em virtude de
disponibilidade para exercício de mandato eletivo em entidade sindical
Parágrafo único acrescido ao Art. 12 de acordo com o Art. 1º da Lei nº 10.856, de 10 de
dezembro de 2007.

Art. 13 - As promoções, quando cabíveis, acontecerão no último
quadrimestre de cada ano e serão formalizadas por ato do Secretário da Fazenda.
Redação do art. 13 de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.827, de 16 de novembro de 2005.
Redação original: "Art. 13 - As promoções, quando cabíveis, acontecerão no primeiro trimestre
de cada ano e serão formalizadas por ato do Secretário da Fazenda."

CAPÍTULO V DOS CARGOS DE PROVIMENTO TEMPORÁRIO
Art. 14 - A nomeação para os cargos de provimento temporário de Direção e
Assessoramento Superior da Secretaria da Fazenda ficará condicionada ao atendimento dos
requisitos previstos no Anexo II desta Lei.
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CAPÍTULO VI DO VENCIMENTO
Art. 15 - O vencimento dos servidores ocupantes dos cargos integrantes do
Grupo Ocupacional Fisco será constituído de:
I-

uma parte fixa, correspondente ao padrão de vencimento
fixado para o respectivo cargo;

II -

uma parte variável, correspondente à Gratificação de
Atividade Fiscal.

Art. 16 - Os padrões de vencimento dos cargos das carreiras de Auditor
Fiscal e de Agente de Tributos Estaduais são os fixados no Anexo III desta Lei.
Art. 17 - Fica extinta a Gratificação de Produção instituída pela Lei nº 2.932,
de 11 de maio de 1971, e modificada pelas Leis nos 4.455/85, 4.794/88 e 4.964/89.
Art. 18 - Fica criada a Gratificação de Atividade Fiscal, devida
exclusivamente aos ocupantes de cargos do Grupo Ocupacional Fisco pela apuração dos
seus trabalhos, mediante aplicação de pontos.
Art. 19 - Os limites máximos de pontos de Gratificação de Atividade Fiscal
são os constantes do Anexo IV desta Lei, vinculados à atividade desempenhada no mês ou
trimestre imediatamente anterior ao do pagamento, conforme dispuser o Decreto que a
regulamentar.
Gratificação de Atividade Fiscal - Regulamentada pelo Decreto nº 8.869, 05 de janeiro de 2004.

§ 1º - O valor unitário do ponto será calculado sobre o vencimento básico do
cargo, na classe ocupada pelo servidor, observados os seguintes percentuais:
I-

3,485% (três inteiros e quatrocentos e oitenta e cinco por
cento), a partir de 1º de março de 2009;

II -

3,8% (três inteiros e oito por cento), a partir de 1º de
março de 2010;

III -

4,0 % (quatro por cento), a partir de 1º de março de 2011.

§ 2º - Para estimular a produtividade fiscal em regiões com carência de
servidores poderão ser estabelecidos pontos adicionais de Gratificação de Atividade Fiscal
até o limite de 20.
Parágrafo único - A aplicação do disposto nos incisos I e II do caput deste
artigo dar-se-á a partir de 1º de julho de 2009.
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Redação de acordo com o art. 2º da Lei nº 11.470, de 08 de abril de 2009.
Redações anteriores de acordo com o art. 3º da Lei nº 9.512, de 06 de junho de 2005 e art. 30 da
Lei
nº
10.962,
de
16
de
abril
de
2008.
Redação original: "Art. 19 - Os limites máximos de pontos de Gratificação de Atividade Fiscal
são os constantes do Anexo IV desta Lei, vinculados à atividade desempenhada no mês ou
trimestre imediatamente anterior ao do pagamento, conforme dispuser o Decreto que a
regulamentar.
Parágrafo único - O valor unitário do ponto corresponde a 3 % (três por cento) do padrão de
vencimento do cargo na classe ocupada pelo servidor."

Art. 20 - A Gratificação de Atividade Fiscal será devida durante os
afastamentos decorrentes de:
I-

férias;

II -

exercício de cargo de provimento temporário ou
equivalente, em órgão ou entidade do próprio Estado;

III -

exercício de cargo de provimento temporário ou
equivalente, em órgão ou entidade da Federação, com
autorização expressa do Governador do Estado para
pagamento;

IV -

participação em programa de treinamento regularmente
instituído;

V-

missão ou estudos em outros pontos do território nacional
ou exterior, quando o afastamento houver sido autorizado
pela autoridade competente;

VI -

licença à gestante, à adotante e licença-paternidade;

VII - licença para tratamento da própria saúde;
VIII - licença para tratamento de parentes de primeiro grau,
observado o disposto nos artigos 100 e 101 da Lei nº
6.677, de 26 de setembro de 1994;
IX -

licença por motivo de acidente em serviço ou por doença
profissional;

X-

licença prêmio por assiduidade;

XI -

disponibilidade para o exercício de mandato eletivo em
diretoria de entidade sindical.

Parágrafo único - Nas hipóteses relacionadas neste artigo, o pagamento da
Gratificação de Atividade Fiscal será efetuado com base na média das quantidades de
pontos recebidos nos 6 (seis) meses imediatamente anteriores ao afastamento.
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Redação do Parágrafo único do art. 20 de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.827, de 16 de
novembro
de
2005.
Redação original: "Parágrafo único - Nas hipóteses relacionadas neste artigo, o pagamento da
Gratificação de Atividade Fiscal será efetuado com base na média dos percentuais obtidos nos
seis meses imediatamente anteriores ao afastamento, aplicada sobre o limite máximo de pontos
previstos para a atividade desempenhada pelo servidor."

Art. 21 - A Gratificação de Atividade Fiscal sofrerá os descontos previstos
em lei e será incorporada aos proventos de aposentadoria, integral ou proporcionalmente,
quando o servidor a tiver recebido durante 5 (cinco) anos ininterruptos ou 10 (dez) anos
interpolados.
§ 1º - A incorporação de que trata este artigo far-se-á pela média das
quantidades de pontos recebidos durante os 12 (doze) meses imediatamente anteriores:
Redação do § 1º do art. 21 de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.827, de 16 de novembro de 2005.
Redação original: "§ 1º - A incorporação de que trata este artigo far-se-á pela média dos
percentuais obtidos sobre o limite máximo de pontos previstos para a atividade, conforme o
Anexo IV desta Lei, durante os 12 (doze) meses anteriores:"

I-

ao ingresso de pedido de aposentadoria voluntária;

II -

à data de implemento da idade limite para a permanência
em atividade;

III -

à data do laudo médico para aposentadoria por invalidez

§ 2º - É vedada a incorporação de percentual de Gratificação de Atividade
Fiscal superior a 100 % (cem por cento) do limite máximo previsto para a atividade de
fiscalização de estabelecimentos.
§ 3º - Para fins de incorporação aos proventos, somam-se indistintamente os
períodos de percepção da Gratificação de Produção instituída pela Lei nº 2.932, de 11 de
maio de 1971, e da Gratificação de Atividade Fiscal.
§ 4º - O percentual de Gratificação de Produção a que fazem jus os
servidores inativos e pensionistas será convertido em percentual de Gratificação de
Atividade Fiscal, aplicado sobre o limite máximo previsto no § 2º deste artigo.
Art. 22 - O Poder Executivo regulamentará a Gratificação de Atividade
Fiscal, caracterizando os diferentes níveis de atividades internas previstas no Anexo IV
desta Lei, suas respectivas jornadas de trabalho e quantidades máximas de servidores
alocados, regimes de plantão, quando cabíveis, nas diversas atividades de fiscalização, além
de prever as regras de conversão dos saldos de pontos de Gratificação de Produção
existentes.
Redação do caput do art. 22 de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.827, de 16 de novembro de 2005.
Redação original: "Art. 22 - O Poder Executivo regulamentará a Gratificação de Atividade
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Fiscal, caracterizando os diferentes níveis de atividades internas previstas no Anexo IV desta Lei,
suas respectivas jornadas de trabalho e quantidades máximas de servidores alocados, além de
prever as regras de conversão dos saldos de pontos de Gratificação de Produção existentes."

§ 1º - A Gratificação de Atividade Fiscal, enquanto não regulamentada, será
devida com base nos limites máximos estabelecidos para a atividade desempenhada pelo
servidor.
§ 2º - A alocação dos servidores nas diferentes atividades internas,
relacionadas no Anexo IV desta Lei, será feita por ato do Secretário da Fazenda.
§ 3º - É assegurada a percepção do percentual mínimo de 80 % (oitenta por
cento) do limite máximo de pontos correspondentes à atividade desempenhada pelo
servidor, nos termos do Anexo IV desta Lei, pelo cumprimento integral de plantões, tarefas
e ordens de serviço, na forma que dispuser o regulamento.
Art. 23 - É vedado o pagamento de gratificação por Regime de Tempo
Integral - RTI a servidores do Grupo Ocupacional Fisco.
CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 24 - O enquadramento dos Auditores Fiscais e Agentes de Tributos
Estaduais nas novas classes em que passam a escalonar-se os cargos que ocupam, a partir
da data de início dos efeitos desta Lei, far-se-á diretamente, observada a correlação prevista
no Anexo V.
Parágrafo único Aplica-se a correlação prevista neste artigo aos
servidores inativos e aos pensionistas.
Art. 25 - Noventa dias após o enquadramento de que trata o artigo anterior
poderá o servidor ativo iniciar seu desenvolvimento, mediante promoção para a primeira
ou, exclusivamente nesta oportunidade, segunda classe imediatamente superior, limitada à
de número 6 (seis), observados apenas os critérios de tempo de exercício no Grupo
Ocupacional Fisco e formação acadêmica, nos termos do Anexo VI desta Lei.
§ 1º - Serão promovidos apenas os servidores que, ao termo final do prazo
previsto no caput deste artigo, já atendam aos requisitos exigidos.
§ 2º - Para efeito de contagem do tempo mínimo de exercício no Grupo
Ocupacional Fisco, nos termos da coluna "A", do Anexo VI, desta Lei, aplica-se o disposto
no § 4º, do art. 10, desta Lei.
§ 3º - A formação mínima exigida na coluna "B", do Anexo VI, desta Lei
poderá ser objeto de compensação, admitindo-se a substituição:
I-

de um curso de especialização com, no mínimo, 360
(trezentos e sessenta) horas por um segundo curso
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superior em área de interesse da Secretaria da Fazenda ou
pelo excesso de, no mínimo, 9 (nove) anos sobre a
exigência prevista na coluna "A" do mesmo Anexo;
II -

de um curso de extensão com, no mínimo, 240 (duzentos
e quarenta) horas por um segundo curso superior em área
de interesse da Secretaria da Fazenda ou pelo excesso de
no mínimo 6 (seis) anos sobre a exigência prevista na
coluna "A" do mesmo Anexo.

Art. 26 - Dois anos após o enquadramento de que trata o art. 24, desta Lei,
poderá o servidor ativo iniciar ou dar continuidade ao seu desenvolvimento, mediante
promoção, nos termos do Capítulo IV desta Lei, sendo reduzida para 18 (dezoito) meses,
nesta oportunidade, a exigência de tempo mínimo de exercício na classe anterior contida no
inciso III, do § 1º, do art. 10, desta Lei.
Art. 27 - O serviço noturno prestado pelo servidor fiscal nos termos do art.
91, da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, não poderá exceder a 30 (trinta) horas por
mês.
Art. 28 - Aos atuais ocupantes dos cargos em comissão de Direção e
Assessoramento Superior da Secretaria da Fazenda, e enquanto perdurar sua investidura,
não se aplica a previsão do art. 14 desta Lei.
Art. 29 - Passam a vigorar com a seguinte redação o art. 2º e seu parágrafo
único, da Lei nº 7.800, de 13 de fevereiro de 2001:
"Art. 2º - O prêmio de que trata esta Lei terá como limite
máximo individual o percentual de 35 % (trinta e cinco por
cento) calculado, sobre a soma das vantagens creditadas ao
servidor no trimestre imediatamente anterior ao seu pagamento, a
título de:
I - vencimento;
II -

gratificação de atividade fiscal;

III gratificação pelo exercício de cargo de provimento
temporário;
IV -

hora extra incorporada.

Parágrafo único - O limite previsto neste artigo deverá ser
multiplicado por até 1,5 (um inteiro e cinco décimos), de forma
escalonada, na proporção do grau de responsabilidade da função
desempenhada pelo servidor, conforme dispuser o regulamento,
não cabendo diferenciação vinculada às demais regras do sistema
de cálculo, inclusive no que diz respeito à relação entre
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percentuais de atingimento de metas e percentuais de pagamento
do prêmio."
Art. 30 - A majoração de 5 % (cinco por cento) a partir de 1º de julho de
2002, prevista no art. 1º, da Lei nº 7.975, de 22 de novembro de 2001, se aplica sobre os
valores fixados no Anexo III desta Lei.
Art. 31 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta
dos recursos consignados no orçamento.
Art. 32 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 1º de janeiro de 2002.
Art. 33 - Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 22 de março de 2002.
CÉSAR BORGES
Governador
Sérgio Ferreira
Secretário de Governo
Albérico Mascarenhas
Secretário da Fazenda
Ana Benvinda Teixeira Lage
Secretária da Administração

Ver também:
Art. 2º da Lei nº 9.827, de 16 de novembro de 2005: "Fica substituída a expressão “AUDITORIA GERAL
DO ESTADO” por “AUDITORIA GERAL DO ESTADO E CORREGEDORIA” na coluna “UNIDADE”,
do Anexo II, da Lei nº 8.210, de 22 de março de 2002."
Art. 3º da Lei nº 9.827, de 16 de novembro de 2005: "Ficam substituídas as seguintes expressões na coluna
“CARGO”, do Anexo II, da Lei nº 8.210, de 22 de março de 2002:
I - “Auditor Geral” por “Auditor Geral e Corregedor”;
II - “Assessor Técnico, Assessor de Comunicação Social, Coordenador II e Secretário de Gabinete” por
“Coordenador Técnico, Assessor Técnico, Assessor de Comunicação Social, Coordenador II e Secretário
de Gabinete”;
III - “Assessor Especial e Coordenador I” por “Secretário Executivo, Assessor Especial e Coordenador I”;
IV - “Chefe de Gabinete” por “Subsecretário e Chefe de Gabinete”;
V – “Coordenador I” por “Coordenador II” nas Unidades Auditoria Geral do Estado e Corregedoria.”
Art. 4º da Lei nº 9.827, de 16 de novembro de 2005: "Ficam substituídas as seguintes expressões na coluna
“ATIVIDADE”, do Anexo IV, da Lei nº 8.210, de 22 de março de 2002:
I - “DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE
ESTABELECIMENTOS, DE REVISÃO E PERÍCIA FISCAL E CONTÁBIL” por “DE FISCALIZAÇÃO
DE ESTABELECIMENTOS E DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS”;
II - “DE INTELIGÊNCIA FISCAL” por “DE INTELIGÊNCIA FISCAL, DE CORREIÇÃO E DE
REVISÃO E PERÍCIA FISCAL E CONTÁBIL”;
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III - “DE COORDENAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO E DE POSTO FISCAL” por “DE
COORDENAÇÃO DE POSTO FISCAL”;
IV - “DE COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO, ADMINISTRATIVA, DE LEILÕES E DE
COBRANÇA NO ÂMBITO DAS DIRETORIAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA” por “DE
COORDENAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO, DE ATENDIMENTO, ADMINISTRATIVA, DE
LEILÕES E DE COBRANÇA”;
V - “DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - SÍMBOLOS DAS-2C, DAS-2B E DAS-2A” por
“DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - SÍMBOLOS DAS-2C, DAS-2B, DAS-2A E DAS1”."
Art. 5º da Lei Lei nº 9.827, de 16 de novembro de 2005: "Ficam alterados para 100 (cem) e 105 (cento e
cinco), respectivamente, os limites máximos de pontos previstos no Anexo IV da Lei nº 8.210, de 22 de
março de 2002, para as atividades “INTERNA NÍVEL D” e “INTERNA NÍVEL D COM GESTÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO”.
Art. 6º da Lei nº 9.827, de 16 de novembro de 2005: "Fica alterado o título do Anexo VI da Lei nº 8.210, de
22 de março de 2002, que passa a se chamar “REQUISITOS PARA PROMOÇÃO NOS TERMOS DO
ARTIGO 25."
ANEXO I
REQUISITOS PARA PROMOÇÃO

TEMPO MÍNIMO DE
EXERCÍCIO NA
CLASSE ANTERIOR

NÍVEL MÍNIMO DE
CAPACITAÇÃO

RESULTADO MÍNIMO
EM AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO

AUDITOR FISCAL 8

24

MESES

AF

10

80%

7

24

MESES

AF

08

80%

6

24

MESES

AF

06

80%

5

24

MESES

AF

05

75%

4

24

MESES

AF

04

75%

3

24

MESES

AF

03

70%

2

36

MESES

AF

02

70%

1

----

8

24

MESES

AT

10

80%

7

24

MESES

AT

08

80%

6

24

MESES

AT

06

80%

5

24

MESES

AT

05

75%

4

24

MESES

AT

04

75%

3

24

MESES

AT

03

70%

2

36

MESES

AT

02

70%

1

----

CARGO

AGENTE DE
TRIBUTOS
ESTADUAIS

CLASSE

----

----

----

----
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ANEXO II

Redação do Anexo II de acordo com o art. 4º da Lei nº 11.470, de 08 de abril de 2009.
REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DE CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR

UNIDADE

SUPERINTENDÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENV. DA
GESTÃO FAZENDÁRIA

AUDITORIA GERAL DO ESTADO E
CORREGEDORIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

CARGO

TEMPO MÍNIMO DE EXERCÍCIO
NO GRUPO OCUPACIONAL FISCO
DA BAHIA

NÍVEL
MÍNIMO DE
CAPACITAÇÃ
O

CARGO PRIVATIVO
DE

SERVIDO
R DO
FISCO

AUDITO
R
FISCAL

Gerente e
Coordenador II

3

ANOS

AT02

SIM

NÃO

Inspetor
Fazendário

4

ANOS

AF03

SIM

SIM

Diretor

5

ANOS

AF04

SIM

SIM

Superintendente

5

ANOS

AF05

SIM

SIM

Gerente e
Coordenador II

3

ANOS

-----

SIM

NÃO

Diretor

5

ANOS

-----

SIM

NÃO

Superintendente

5

ANOS

-----

SIM

SIM

-----

NÃO

NÃO

-----

SIM

NÃO

-----

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

Coordenador II

-----

Gerente

3

Diretor

-----

Diretor de TI

5

ANOS

Superintendente

5

ANOS

-----

SIM

SIM

4

ANOS

-----

SIM

SIM

Coordenador II

3

ANOS

-----

SIM

SIM

Auditor Geral e
Corregedor

5

ANOS

-----

SIM

SIM

Coordenador
Técnico,
Assessor
Técnico,
Assessor de
Comunicação
Social,
Coordenador II e
Secretário de
Gabinete

-----

-----

NÃO

NÃO

Secretário
Executivo,
Assessor
Especial e

-----

-----

NÃO

NÃO

Coordenador I

ANOS
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Coordenador I

DIRETORIA GERAL E CONSEF

Subsecretário e
Chefe de
Gabinete

-----

-----

NÃO

NÃO

Coordenador II

-----

-----

NÃO

NÃO

Diretor

-----

-----

NÃO

NÃO

Assistente do
Conselho

3

ANOS

AF02

SIM

SIM

Presidente do
Conselho

5

ANOS

AF04

SIM

SIM

Diretor Geral

-----

-----

NÃO

NÃO

ANEXO III
PADRÕES DE VENCIMENTO

CARGO

CLASSE

PADRÃO DE VENCIMENTO

AUDITOR FISCAL

8

1.262,35

7

1.185,86

6

1.114,01

5

1.046,51

4

983,10

3

923,53

2

900,00

1

815,00

8

896,27

7

841,96

6

802,09

5

753,49

4

707,83

3

664,94

2

630,00

AGENTE DE TRIBUTOS
ESTADUAIS
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1

554,20

ANEXO IV

Redação do Anexo II de acordo com o art. 4º da Lei nº 11.470, de 08 de abril de 2009.
LIMITES MÁXIMOS DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL – GF
ATIVIDADE

LIMITE MÁXIMO DE
PONTOS DE GAF

Interna de Apoio

35

Interna Nível A

60

Interna Nível B

75

Interna Nível C

85

Interna Nível D

100

INTERNA DE ALTA COMPLEXIDADE

120

GESTÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO
INSPEÇÃO E CONTROLE INTERNO
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO
CORREIÇÃO
DILIGENCIA E PERÍCIA FISCAL E CONTÁBIL
INTELIGENCIA FISCAL

115

CONTROLE DA DIVIDA PÚBLICA, ENCARGOS GERAIS, MOVIMENTAÇÃO E PROGRAMAÇÃO
FINANCEIRA
ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E
CONTÁBIL
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS FISCAIS, NORMAS E PARECERES SOBRE A EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
ELABORAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
PLANEJAMENTO DA FISCALIZAÇÃO
GESTÃO, NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DO CADASTRO, ARRECADAÇÃO, COBRANÇA E
INFORMAÇÕES ECONOMICO-FISCAIS
ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PADRÕES DOS PROCESSOS DE TRABALHO
FAZENDÁRIOS
FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS E DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS
FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO E DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE
MERCADORIAS EM TRÂNSITO
FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS E DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS
CONCOMITANTE COM OPERAÇÃO ESPECIAL

110

115

FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO E DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE
MERCADORIAS EM TRÂNSITO CONCOMITANTE COM OPERAÇÃO ESPECIAL
FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE GRANDE PORTE E DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE
ESTABELECIMENTOS DE GRANDE PORTE

115

FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE GRANDE PORTE E DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE
ESTABELECIMENTOS DE GRANDE PORTE CONCOMITANTE COM OPERAÇÃO ESPECIAL

120
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FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRODUTORES, IMPORTADORES E DISTRIBUIDORES DE
COMBUSTIVEIS, DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DAS RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES
DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E
DE RECURSOS MINERAIS, INCLUSIVE PETRÓLEO E GÁS NATURAL E DE APOIO A ESTAS
ATIVIDADES

115

FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRODUTORES, IMPORTADORES E DISTRIBUIDORES DE
COMBUSTIVEIS, DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DAS RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES
DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E
DE RECURSOS MINERAIS, INCLUSIVE PETRÓLEO E GÁS NATURAL E DE APOIO A ESTAS
ATIVIDADES CONCOMITANTE COM OPERAÇÃO ESPECIAL

120

COORDENAÇÃO DE POSTO FISCAL

118

COORDENAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO, DE ATENDIMENTO, ADMINISTRATIVA, DE LEILÕES E
DE COBRANÇA

120

SUPERVISÃO

130

DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO

125

DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - SÍMBOLO DAS-3 E DAS-2D

135

DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - SÍMBOLOS DAS-2C, DAS-2B DAS-2A E DAS-1

140

ANEXO V

CORRELAÇÃO PARA ENQUADRAMENTO DIRETO

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO APÓS
ENQUADRAMENTO

CARGO

CLASSE

CLASSE

CARGO

AUDITOR FISCAL

ESPECIAL

6

AUDITOR
FISCAL

III

5

II

4

I

3

ESPECIAL

6

III

5

II

4

I

3

AGENTE DE TRIBUTOS
ESTADUAIS

AGENTE DE
TRIBUTOS
ESTADUAIS

ANEXO VI
REQUISITOS PARA PROMOÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 26
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CARGO

AUDITOR FISCAL

CLASSE ANTERIOR À
PROMOÇÃO

NOVA CLASSE

A

B

TEMPO MÍNIMO DE
EXERCÍCIO NO GRUPO
OCUPACIONAL FISCO DA
BAHIA

FORMAÇÃO MÍNIMA

-------

Superior

4

12 anos

Superior com Especialização*
( com no mínimo 360 horas de duração )

5

12 anos

Superior com Especialização*
( com no mínimo 360 horas de duração )

5

18 anos

Superior com Especialização*
( com no mínimo 360 horas de duração )

6

5

18 anos

Superior com Especialização*
( com no mínimo 360 horas de duração )

6

3

-------

Superior

4

12 anos

Superior com Extensão*
( com no mínimo 240 horas de duração )

5

12 anos

Superior com Extensão*
( com no mínimo 240 horas de duração )

5

18 anos

Superior com Extensão*
( com no mínimo 240 horas de duração )

6

18 anos

Superior com Extensão*
( com no mínimo 240 horas de duração )

6

3

4

AGENTE DE
TRIBUTOS
ESTADUAIS

REQUISITOS

4

5

* Em área de interesse da Sefaz, conforme dispuser Programa Permanente de Capacitação e Desenvolvimento.
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09/10/2019

Portal de Legislação do Estado da Bahia | Casa Civil

"Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado"

Categoria: Emendas Constitucionais
Número do Ato: 22
Data do Ato: segunda-feira, 28 de Dezembro de 2015
Ementa: Modifica o regime de concessão da vantagem pessoal em razão do exercício de cargo de
provimento temporário e revoga o art. 39, o inciso XXVIII do art. 41 e o § 2º do art. 140, todos da
Constituição Estadual, e dá outras providências.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 22 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015
Modifica O Regime De Concessão Da Vantagem Pessoal
Em Razão Do Exercício De Cargo De Provimento
Temporário E Revoga O Art. 39, O Inciso XXVIII Do Art.
41 E O § 2º Do Art. 140, Todos Da Constituição Estadual,
E Dá Outras Providências.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA,
no uso da atribuição prevista no § 3º do art. 74 da Constituição Estadual, promulga a
seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O art. 140 da Constituição Estadual passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 140 - A representação judicial e extrajudicial, a
consultoria e o assessoramento jurídico do Estado, de suas
autarquias e fundações públicas competem à Procuradoria
Geral do Estado, órgão diretamente subordinado ao
Governador. (NR)
....................................................................................."
§ 2º - (Revogado).
Art. 2º - A assunção das atividades das Procuradorias Jurídicas das
autarquias e fundações do Estado pela Procuradoria Geral do Estado se dará na forma a
ser estabelecida em Lei.
§ 1º - As Procuradorias Jurídicas continuarão exercendo as suas
competências até a assunção das atividades de representação judicial e extrajudicial, de
consultoria e assessoramento jurídico das autarquias e fundações públicas, pela
Procuradoria Geral do Estado.
§ 2º - Respeitado o disposto nesta Emenda Constitucional e as
competências da Procuradoria Geral do Estado, na forma da Lei, fica mantido o regime
jurídico aplicável aos integrantes da carreira de Procurador Jurídico, assegurados os
direitos, deveres e vantagens, bem como a sua lotação em autarquias e fundações
públicas, observado, neste caso, o interesse do serviço público.
Art. 3º - Ao servidor ocupante de cargo público efetivo e ao empregado
público que tenha ingressado no serviço público estadual até a data da publicação desta
Emenda Constitucional, e que exercer cargos em comissão, funções de confiança ou
mandato eletivo estadual, fica assegurado o direito de continuar a perceber, no caso de
www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/emenda-constitucional-no-22-de-28122015
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exoneração, dispensa ou término do mandato eletivo, vantagem pessoal a ser calculada na
forma da Lei, observados os critérios da tabela a seguir:
Período de exercício,
contínuo ou não, de
cargos em comissão,
funções de confiança ou
mandato eletivo estadual
completado até a data de
publicação desta Emenda
Constitucional (em anos)

Período
exigido
de
exercício contínuo de
cargo ou mandato eletivo
estadual no qual se dará
a fixação da vantagem
pessoal (em anos)

Período
total
de
exercício de cargos em
comissão, funções de
confiança ou mandato
eletivo
estadual
necessário
para
a
concessão da vantagem
pessoal (em anos)

acima de 09

2,5

10,5

de 08 a 09

3

11

de 07 a 08

3,5

11,5

de 06 a 07

4

12

de 05 a 06

4,5

12,5

de 04 a 05

5

13

de 03 a 04

5,5

13,5

de 0 a 03

6

14

Parágrafo único - Para efeito de integralização do tempo necessário à
fixação da vantagem pessoal de que trata o caput deste artigo, é permitida aos militares
estaduais a soma de 02 (dois) períodos de exercício em cargos sucessivos, fixando-se,
nesta hipótese, a vantagem pelo menor valor.
Art. 4º - Ao servidor ocupante de cargo público efetivo estadual e ao
empregado público que, até a data de publicação desta Emenda Constitucional, tenha
cumprido o requisito temporal de exercício, por 10 (dez) anos, contínuos ou não, de
cargos em comissão, funções de confiança ou mandato eletivo estadual, é assegurado,
independente de exoneração, dispensa ou término do mandato, o direito de continuar a
perceber, como vantagem pessoal, o valor do vencimento ou subsídio correspondente ao
mandato ou cargo de maior hierarquia que, até aquela data, já tenha exercido por mais de
02 (dois) anos contínuos, obedecido para o cálculo o disposto na Lei até então vigente.
Art. 5º - Ao servidor que tenha sido investido em cargo público efetivo
estadual até a data da publicação desta Emenda Constitucional fica assegurado, na forma
da Lei, o direito a licença prêmio de 03 (três) meses por quinquênio de serviços prestados
à Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional, mantido o
recebimento integral das gratificações percebidas, ininterruptamente, há mais de 06 (seis)
meses, salvo as relativas ao exercício de cargo em comissão ou função de confiança.
Art. 6º - Ficam revogados:
I - o art. 39 da Constituição Estadual;
II - o inciso XXVIII do art. 41 da Constituição Estadual;
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III - o § 2º do art. 140 da Constituição Estadual, observado o
disposto no art. 2º desta Emenda Constitucional.
Art. 7º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
publicação.
MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA,
EM 28 DE DEZEMBRO DE 2015.
Deputado MARCELO NILO
Presidente
Deputado LEUR LOMANTO JÚNIOR
1º Secretário
Deputado ADERBAL FULCO CALDAS
2º Secretário
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Seção Cível de Direito Público

Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8001567-22.2017.8.05.0000
Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público
IMPETRANTE: FEDERACAO DOS TRABALHADORES PUBLICOS DO ESTADO DA
BAHIA
Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS
IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
Advogado(s):
ACORDÃO
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. DIREITO À
CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA
QUANDO
DA
PASSAGEM
À
INATIVIDADE.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E
AUSÊNCIA
DE
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA
REJEITADAS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA EXAMINADA EM CONJUNTO COM O
MÉRITO. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA POR
ENTIDADE
SINDICAL.
LEGITIMIDADE
EXTRAORDINÁRIA AMPLA. COISA JULGADA
EXTENSIVA A TODA A CATEGORIA. DIREITO DO
SERVIDOR À CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS
LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS E NÃO
UTILIZADAS PARA CONTAGEM DO TEMPO DE
SERVIÇO, QUANDO DA PASSAGEM À INATIVIDADE.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO
ESTADO. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE
CONVERSÃO PELO ESTADO E OMISSÃO PELA NÃO
APRECIAÇÃO DOS PLEITOS. ILEGALIDADE E
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
DEMONSTRADAS. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS
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PARA AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO, FIXAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, INCIDÊNCIA
DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA E
SUJEIÇÃO
AO
RITO
DOS
PRECATÓRIOS.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
A FETRAB – Federação dos Trabalhadores Públicos do
Estado da Bahia detém legitimidade ativa para pleitear
direitos dos membros da classe que representa e possui
natureza de entidade sindical, nos termos do seu Estatuto
Social, a ela se aplicando o regramento próprio dos
sindicatos, dentre eles a previsão constitucional que lhe
confere legitimação extraordinária ampla para representar os
interesses da categoria. Por conseguinte, a coisa julgada
formada no mandado de segurança coletivo se estenderá a
toda a categoria dos servidores públicos do Estado da Bahia
que se enquadram na situação tratada nos autos,
independentemente de filiação, tendo em vista a natureza da
entidade Impetrante e da ação por ela ajuizada. Preliminar de
ilegitimidade ativa rejeitada.
Não há que se falar em ausência de prova pré-constituída
quando, no mandado de segurança coletivo, a Impetrante
utiliza caso paradigma comprovando a aquisição de diversos
períodos de licença-prêmio por servidor e apresenta
contracheques emitidos após a sua aposentadoria, sem que
deles conste a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não
fruídas e não utilizadas para contagem de tempo de serviço.
Preliminar rejeitada.
O servidor tem direito à conversão em pecúnia das licençasprêmio não gozadas e não utilizadas para contagem do tempo
de serviço, quando passa à inatividade sem utilizar os
períodos de licença adquiridos, independentemente de
comprovação de que a não fruição se deu por inércia sua ou
por óbice imposto pela Administração, não se exigindo
tampouco que o titular do direito tenha requerido
administrativamente o gozo da vantagem, sob pena de
configurar-se enriquecimento sem causa da Administração,
não se reconhecendo qualquer violação ao princípio da
legalidade que decorra de tal posicionamento, tampouco
afronta às Súmulas nº 269 e 271 do STF.
Embora a legislação atual (EC Estadual nº 22/2015 e Lei
Estadual nº 13.471/2015) preveja a obrigatoriedade da
fruição das licenças-prêmio até a aposentação do servidor e
que o requerimento de aposentadoria voluntária ou de
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exoneração implica renúncia ao direito, no caso de eventual
passagem à inatividade com saldo de licenças-prêmio não
usufruídas a conversão em pecúnia continua a ser devida,
independentemente dos motivos que causaram a não fruição,
tanto mais quando o próprio Ente Estatal admite que impõe
condicionantes ao exercício do direito, dentre eles a
discricionariedade do Poder Público. Precedentes.
Tratando-se de demanda de natureza coletiva, incumbe a cada
servidor demonstrar, na fase de cumprimento individual, que
adquiriu as licenças-prêmio, que as mesmas não foram
utilizadas enquanto estava em atividade e que, portanto, faz
jus à conversão em pecúnia.
O cálculo da indenização deve considerar a última
remuneração percebida pelo servidor quando em atividade,
abrangidas, na base de cálculo, todas as vantagens de caráter
permanente, dentre elas o abono de permanência.
Precedentes.
A verba indenizatória não está sujeita a desconto de imposto
de renda. Inteligência da Súmula nº 136 do STJ. Precedentes.
Não incide contribuição previdenciária sobre a indenização.
Precedentes.
A prescrição da pretensão de conversão da licença-prêmio em
pecúnia tem como termo inicial a data em que o ato
concessivo da aposentadoria do servidor foi homologado pelo
Tribunal de Contas do Estado, interrompendo-se o prazo
prescricional com a impetração do mandado de segurança
coletivo até o trânsito em julgado do acórdão coletivo.
Precedentes obrigatórios do STJ firmados no julgamento do
REsp 1254456/PE e REsp 1.388.000/PR.
Tratando-se de débito da Fazenda Pública, o pagamento da
verba indenizatória deve observar o rito dos precatórios
previsto no art. 100 da CF, não sendo viável o pagamento
diretamente em folha face à disciplina constitucional
específica que orienta a satisfação de crédito contra a
Fazenda Pública. Precedentes.
É inaplicável o teto remuneratório constitucional ao montante
devido a título de conversão da licença-prêmio em pecúnia,
por se tratar de verba indenizatória. Precedente.
O termo inicial de incidência dos juros de mora é a data de
notificação da autoridade coatora no mandado de segurança
coletivo. Precedente.
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Os juros de mora devem incidir segundo os índices oficiais
utilizados para a remuneração das cadernetas de poupança e a
correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-e.
Precedente obrigatório firmado pelo STF no julgamento do
RE 870.947 e precedentes do STJ.
Ilegalidade e violação a direito líquido e certo demonstradas.
Segurança parcialmente concedida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 800156722.2017.8.05.0000, sendo Impetrante FETRAB – Federação dos Trabalhadores Públicos do
Estado da Bahia e Impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder parcialmente a
segurança impetrada.
Sala das Sessões, em

de

de 2019.

____________________Presidente
____________________Relatora
____________________Procurador de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO

DECISÃO PROCLAMADA
Preliminares rejeitadas, segurança parcialmente concedida.Unânime. E por maioria decidiu-se pela aplicação do
índice de correção monetária após o julgamento no Supremo Tribunal Federal.
Salvador, 22 de Agosto de 2019.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Seção Cível de Direito Público

Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8001567-22.2017.8.05.0000
Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público
IMPETRANTE: FEDERACAO DOS TRABALHADORES PUBLICOS DO ESTADO DA
BAHIA
Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS
IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
Advogado(s):
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pela FETRAB – Federação dos
Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia contra atos comissivo e omissivo atribuídos ao
Secretário da Administração do Estado da Bahia, consubstanciados na não apreciação ou no
indeferimento dos pedidos de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas e não
averbadas como tempo de serviço, formulados por servidores quando passam à inatividade.
A Impetrante destaca, de logo, estar atuando como legitimada extraordinária, na
qualidade de substituta processual da categoria dos servidores públicos do Estado da Bahia,
nos termos do art. 5º, LXX, b, da Constituição Federal e art. 22 da Lei nº 12.016/2009,
defendendo, por tal razão, a desnecessidade de apresentar relação nominal e endereço dos
substituídos, bem como de que estes sejam filiados à entidade.
Afirma, ainda, a legitimidade do Secretário Estadual da Administração para figurar
como Impetrado em face de demanda que versa sobre direitos funcionais inerentes à condição
de servidores públicos do Estado da Bahia.
Para demonstrar a ocorrência do ato coator, toma como paradigma a situação de
servidor que, aposentado em setembro de 2017, não obteve o pagamento de valores a título de
conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não gozados e não utilizados para
contagem do tempo de serviço (períodos aquisitivos de 2002 a 2007 e 2012 a 2017).
Defende o direito dos servidores de serem indenizados pelos meses das licenças que,
por diversos fatores, não foram usufruídas quando em atividade e que também não foram
utilizadas como tempo de serviço, devendo a verba ser apurada em sede de liquidação de
sentença.
Sustenta que, “a despeito da ausência de previsão legal acerca da conversão em pecúnia da
licença prêmio não gozada, entende-se devida essa assertiva, em face da responsabilidade objetiva do
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Estado, além da vedação ao enriquecimento sem causa” (ID 600209, fl. 07), destacando que o direito

à licença-prêmio surge em contrapartida ao desempenho de uma função pelo servidor e à
ausência de fruição do direito correspondente.
Invoca a regra do art. 37, § 6º, da CF para respaldar as suas alegações e acrescenta que,
“... em face da responsabilidade objetiva da Administração, a referida conversão prescinde da análise da
existência ou não de culpa do Órgão acerca do não exercício do direito pelo servidor...” (ID 600209, fl.
07).
Destaca que, em que pese não produzir efeitos patrimoniais no período anterior, a
impetração induz litispendência em relação às ações de cobrança que versam sobre o mesmo
direito e a decisão proferida nestes autos repercutirá nas aludidas demandas, bem como
naquelas que forem movidas após o ajuizamento do writ.
Além disso, afirma que, uma vez certificado o direito com a concessão da segurança,
os efeitos do julgamento retroagirão e surtirão efeitos na aferição da prescrição, que deverá ter
como termo inicial a data do registro e homologação do ato concessivo da aposentadoria do
servidor junto ao Tribunal de Contas do Estado, interrompendo-se a contagem do prazo
prescricional em razão da impetração e da notificação da Autoridade Coatora; e na fixação do
termo inicial dos juros de mora, os quais deverão incidir, tanto no caso de substituídos já
inativos quando da impetração deste mandamus, quanto daqueles que passarem à inatividade
no curso do processo, a partir da notificação do Impetrado.
Defende que a indenização devida a cada servidor deve ser calculada tomando-se como
parâmetro a sua última remuneração em atividade e deve compreender todas as vantagens
pecuniárias permanentes, dentre elas o abono de permanência.
Alude à regra do art. 118, XI, d, da Lei nº 6.677/94, que preceitua que os afastamentos
em virtude de licença-prêmio por assiduidade são considerados como de efetivo exercício; ao
art. 93, que garante ao servidor o gozo de férias após cada período de 12 meses de efetivo
exercício; e ao entendimento jurisprudencial que tem reconhecido “... o direito ao reflexo das
férias, décimo terceiro e demais vantagens recebidos pelos servidores da ativa, aos servidores afastados
considerados de efetivo exercício...” (ID 600209, fl. 11), para concluir que, “... nos meses que ficou
sem gozar a licença prêmio anteriormente à aposentadoria, o servidor experimenta não somente o prejuízo
de recebimento do valor mensal, mas dos reflexos destes meses em férias, décimo terceiro e abono de
permanência, projetando ao período posterior a aposentadoria, como se tivesse permanecido em serviço e
gozando a licença prêmio” (ID 600209, fl. 11).

Defende a utilização do IPCA para correção monetária das diferenças devidas que,
assim como os juros de mora, deverá ocorrer até a data do efetivo pagamento do precatório ou
requisição de pequeno valor, nos termos do quanto decidido pelo STF no julgamento do RE
579.431.
Requer, diante de tais razões, a concessão da segurança, para determinar que o
Impetrado se abstenha de se omitir quanto ao pagamento da indenização pelas licenças-prêmio
não usufruídas e não utilizadas para contagem do tempo de serviço aos substituídos que
passarem à inatividade a partir do protocolo da petição inicial do mandado de segurança;
sucessivamente, para declarar o direito dos substituídos ao recebimento de indenização destas
licenças-prêmio quando da passagem à inatividade, devendo o cálculo ser feito sobre a última
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remuneração percebida em atividade, compreendendo todas as vantagens permanentes insertas
em contracheque, inclusive o abono de permanência; para assegurar o pagamento dos valores
vindicados eventualmente não pagos após a impetração da demanda, diretamente por meio da
folha de pagamento, dispensando-se a formação de precatório por se tratar de obrigação de
fazer; a fixação de juros de mora desde a notificação da autoridade coatora, incidentes sobre os
valores apurados no curso do mandamus e nas ações de cobrança de valores devidos antes da
impetração; e para declarar a interrupção da prescrição desde a data de impetração do
mandamus, considerando-se, ainda, para a cobrança dos valores anteriores à impetração, a data
do ato de homologação da aposentadoria pelo TCE como início da contagem do prazo
prescricional.
Não houve pedido de providências preliminares.
O Estado da Bahia interveio no feito (ID 916941), suscitando, preliminarmente, a
ilegitimidade ativa da Impetrante, por não ter comprovado que está autorizada a atuar
judicialmente em favor dos seus associados, seja por autorização expressa, segundo decidiu o
STF no RE 573.232/SC, por deliberação em assembleia geral ou por dispositivo do estatuto
social, que afirma não ter sido acostado aos autos.
Requer que sejam fixados os limites subjetivos da coisa julgada, somente se aplicando
aos servidores que autorizaram expressamente o ajuizamento da demanda e que ostentem a
condição de associados no momento da impetração.
Alega a inadequação da via eleita, face à impossibilidade de utilização do mandado de
segurança para pedir condenação em indenização substitutiva (Súmulas nº 269 e 271 do STF).
Aduz, ademais, inexistir prova pré-constituída de que houve requerimento da
concessão da licença-prêmio e de que a mesma foi inviabilizada pela Administração,
descumprindo o Impetrante a obrigação processual de apresentação da prova junto com a
petição inicial, requerendo a extinção do processo, sem resolução do mérito.
No mérito, sustenta que a Impetrante não comprovou, ao impetrar o mandado de
segurança, que os servidores substituídos, quando em atividade, adquiriram a licença-prêmio
cuja indenização postula no presente feito, à vista das hipóteses elencadas no art. 108 da Lei nº
6.677/94, que obstam a concessão da vantagem; tampouco demonstrou a existência de pedido
administrativo de fruição das licenças, formulado quando os servidores ainda estavam em
atividade, deixando, propositalmente, para requerer a conversão da licença em pecúnia após
passarem à inatividade, quando não era mais possível a fruição, operando-se, nos termos do
art. 109, a perda do momento oportuno para o exercício do direito.
Reafirma que, “... uma vez aposentada, deixa de existir para a servidora uma das condições
essenciais à fruição da licença prêmio, que é justamente estar ela em efetiva atividade (sic)” (ID
916941), sendo impossível obrigar o Estado ao pagamento de indenização quando houve
inércia dos titulares do direito, que não formularam o pedido de gozo no momento oportuno,
não podendo a Administração obrigá-los a fruir a licença-prêmio.
Sustenta que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e que,
embora o direito à licença-prêmio estivesse previsto na Constituição Estadual até dezembro de
2015, inexiste previsão constitucional ou legal de indenização das licenças-prêmio não
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gozadas, “... restringindo-se à garantia da possibilidade de fruição oportuna do período respectivo, desde
que haja pedido do servidor e desde que o período requerido para a sua fruição seja conveniente e
oportuno aos interesses da Administração” (ID 916941).

Sustenta que, para efeito de aposentadoria, assegura-se a conversão dos períodos não
fruídos em tempo de serviço, a serem computados em dobro, desde que referentes a
quinquênios adquiridos até 15/12/1998, quando promulgada a EC nº 20, que vedou a contagem
do tempo de serviço ficto.
Defende, diante disso e em observância ao princípio da legalidade, ser vedado ao
administrador conferir benesse mediante despesa pública não autorizada ou determinada em
lei, sob pena de responsabilização, e a consequente improcedência dos pedidos formulados na
inicial.
Pontua, por fim, que, desde o advento da Lei nº 13.471/2015, a fruição da licençaprêmio passou a ser obrigatória até a data da aposentação do servidor.
Requer, por tais razões, a extinção do processo sem resolução do mérito e,
subsidiariamente, a denegação da segurança ou, ainda, que os valores a serem eventualmente
pagos aos servidores sejam sujeitos ao teto remuneratório e calculados considerando a média
remuneratória dos últimos 12 meses e não a última remuneração. Por fim, prequestiona os
dispositivos invocados na intervenção.
O Secretário Estadual da Administração prestou informações no ID 1454687,
defendendo a legalidade do ato impugnado e acrescentando que, na forma do art. 6º, § 5º, da
Lei nº 13.471/2015, há perda do direito à licença-prêmio por renúncia expressada no
requerimento de aposentadoria.
A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da segurança (ID 1564123).
Instada a se manifestar sobre as preliminares arguídas pelo Ente Estatal, a Acionante
peticionou no ID 1608276, citando o opinativo ministerial para pleitear a rejeição das
prefaciais.
Com este sucinto relato, nos termos do art. 931 do CPC/2015, encaminhem-se os autos
à Secretaria para inclusão em pauta de julgamento, observada a faculdade das partes de
realizarem sustentação oral (art. 937, VI).
Salvador/BA, 3 de abril de 2019.
Telma Laura Silva Britto
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
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Seção Cível de Direito Público

Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8001567-22.2017.8.05.0000
Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público
IMPETRANTE: FEDERACAO DOS TRABALHADORES PUBLICOS DO ESTADO DA
BAHIA
Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS
IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
Advogado(s):
VOTO
Consoante relatado, trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado contra atos
comissivo e omissivo atribuídos ao Secretário da Administração do Estado da Bahia,
consubstanciados na não apreciação ou no indeferimento dos pedidos formulados por
servidores quando passam à inatividade, de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não
usufruídas e não utilizadas como tempo de contribuição.
Registro, de início, no que concerne à preliminar de ilegitimidade ativa e aos limites
subjetivos da coisa julgada a ser formada nos presentes autos, que esta se estenderá a toda a
categoria dos servidores públicos do Estado da Bahia que se enquadram na situação tratada nos
presentes autos, tendo em vista a natureza da entidade Impetrante e da ação por ela ajuizada.
Com efeito, o Estatuto Social acostado pela Impetrante no ID 600212 dispõe, em seu
art. 1º, que a Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia – FETRAB é “...
constituída por entidades sindicais, e associações de classe, democráticas e legalmente constituídas, por
representantes das áreas e categorias profissionais dos trabalhadores da administração pública estadual,
centralizada, e descentralizadas, autarquias, fundações, empresas públicas e de capital misto, no âmbito
dos poderes executivo, legislativo, judiciário, bem como tribunal de contas, (…) abrangendo os membros
das categorias...”. E, mais, a Acionante tem como um dos seus objetivos representar as

categorias profissionais indicadas (art. 4º, a) e consta do Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas – CNPJ como entidade sindical (ID 600212, fl. 26).
Conclui-se, diante de tais circunstâncias, que a FETRAB detém legitimidade ativa para
pleitear direitos dos membros da classe que representa, possuindo natureza de entidade
sindical, e não de associação, a ela se aplicando o regramento próprio dos sindicatos, dentre
eles a previsão constitucional que lhes confere legitimação extraordinária ampla para
representar os interesses da categoria:
"Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
(...)
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; (...)”
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Pela mesma razão, não incide no caso dos autos o precedente firmado pelo STF no
julgamento do RE nº 573.232/SC, invocado pelo Estado interveniente, uma vez que diz
respeito à amplitude da atuação das associações:
“REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da
Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica
do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas
subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é
definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização
expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” (RE 573232, Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182
DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001)
(destaque aposto)

Posteriormente ao julgamento do RE 573.232/SC, a Suprema Corte reafirmou a
legitimação extraordinária ampla das entidades sindicais, de modo que as demandas por elas
propostas beneficiam toda a categoria, independentemente de os servidores estarem ou não
filiados à entidade e de terem ou não autorizado a propositura da demanda:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI
MAIOR.
SINDICATO.
LEGITIMIDADE.
SUBSTITUTO
PROCESSUAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
REAFIRMAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade
extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses
coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive
nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos
substituídos.” (RE 883642 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado
em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015) (destaque aposto)

Rejeito, assim, a preliminar de ilegitimidade ativa e esclareço a amplitude subjetiva da
coisa julgada a ser formada nestes autos, nos termos acima delineados.
A preliminar de ausência de prova pré-constituída de que houve requerimento da
concessão da licença-prêmio e de que a mesma foi inviabilizada pela Administração não se
sustenta, uma vez que, para lastrear as suas alegações, a Impetrante utilizou caso paradigma e
acostou, no ID 600218, histórico funcional de servidor comprovando a aquisição de diversos
períodos de licença-prêmio e, no ID 600214, contracheques emitidos após a sua aposentadoria,
sem que deles constasse a conversão em pecúnia das licenças-prêmio dos períodos aquisitivos
de 2002 a 2007 e 2011 a 2016, não fruídas e não utilizadas para contagem de tempo de serviço.
Ademais, por tratar o presente feito de processo coletivo,
“(...) seu âmbito de cognição está centrado apenas naquilo que os direitos individuais
tutelados têm em comum, ou seja, no seu conteúdo uniforme, no seu núcleo de
homogeneidade. Em consequência, os fatos sujeitos a prova pré-constituída são
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unicamente os que dizem respeito à ameaça ou à lesão aos direitos visualizados em seu
conjunto e considerada apenas a essência homogênea que lhes é comum.
(…)
As situações individuais, as condições pessoais e particulares dos titulares do direito
subjetivo abrangido no mandado de segurança coletivo poderão, se for o caso, ser
objeto de exame específico por ocasião do cumprimento da sentença mandamental.”
(ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo [livro eletrônico]: tutela de direitos
coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2017.
1. ed. em e-book baseada na 7. ed. impressa)

A preliminar de inadequação da via eleita se confunde com o mérito e com ele será
analisada.
No mérito, tem-se que a segurança impetrada deve ser parcialmente concedida.
Sabe-se que a licença-prêmio é um dos direitos dos servidores públicos civis elencados
no art. 41 da Constituição Estadual, e que a sua previsão permaneceu até o advento da EC nº
22/2015, que revogou o inciso correspondente, assegurando, contudo, a continuidade da
percepção da vantagem aos servidores que tivessem sido investidos em cargo público efetivo
estadual até a data da publicação da mencionada emenda constitucional:
“Art. 41, da Constituição Estadual - São direitos dos servidores públicos civis, além dos
previstos na Constituição Federal:
(…)
XXVIII - licença prêmio de três meses por quinqüênio de serviços prestados à
Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional, assegurado o
recebimento integral das gratificações percebidas, ininterruptamente, há mais de seis
meses, salvo as relativas ao exercício de cargo em comissão ou função de confiança;"
(redação de acordo com a EC nº 07/1999; revogado pela EC nº 22/2015)”
“Art. 5º da EC 22/2015 - Ao servidor que tenha sido investido em cargo público efetivo
estadual até a data da publicação desta Emenda Constitucional fica assegurado, na
forma da Lei, o direito a licença prêmio de 03 (três) meses por quinquênio de serviços
prestados à Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional, mantido o
recebimento integral das gratificações percebidas, ininterruptamente, há mais de 06
(seis) meses, salvo as relativas ao exercício de cargo em comissão ou função de
confiança."

E, embora não haja, na Lei Estadual nº 6.677/94, previsão expressa de conversão em
pecúnia da licença-prêmio não usufruída, o entendimento da jurisprudência pátria é pacífico no
sentido de que tem o servidor o direito à aludida conversão quando passa à inatividade sem
utilizar os períodos de licença adquiridos, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa
da Administração, não se reconhecendo qualquer violação ao princípio da legalidade que
decorra de tal posicionamento.
O direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas e não utilizadas
para contagem do tempo de serviço é reconhecido independentemente de comprovação de que
a não fruição se deu por inércia do servidor ou por óbice imposto pela Administração, não se
exigindo tampouco que o titular do direito tenha requerido administrativamente o gozo da
vantagem, uma vez que a vedação ao enriquecimento sem causa do Estado, no caso específico,
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decorre da responsabilidade objetiva da Administração, prevista no art. 35, § 6º, da
Constituição Federal.
Nesse sentido, julgados do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça
e desta Corte:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO
GOZADAS. RESSARCIMENTO PECUNIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO ARE 721.001-RG.
REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 279/STF. 1. As licenças-prêmio, bem como outros direitos de
natureza remuneratória, não gozadas por aqueles que não mais podem delas
usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela
inatividade, deverão ser convertidas em indenização pecuniária, tendo em vista a
vedação do enriquecimento sem causa pela Administração, conforme reafirmação
da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário Virtual nos autos do ARE
721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe de 7/3/2013. 2. A
licença-prêmio, quando sub judice a controvérsia sobre os requisitos para sua
concessão, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a
incidência da Súmula 279/STF que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe
recurso extraordinário.” 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões
que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à
análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido
assentou: “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVIDADE. CONVERSÃO DA
LICENÇA-PRÊMIO
EM
PECÚNIA.
POSSIBILIDADE.
SENTENÇA
REFORMADA”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 833590 AgR,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)
“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3.
Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza
remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem
delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da
Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta
Corte.” (ARE 721001 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em
28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013 )
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO
GOZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021,
§ 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente
Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo
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Civil de 1973. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta
Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não
gozada e não contada em dobro para a aposentadoria, independentemente de
requerimento administrativo, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito
da Administração Pública. III - Não apresentação de argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista
no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração
da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1634468/RS,
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
15/05/2018, DJe 18/05/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA.
PROFESSORA. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR LICENÇAS-PRÊMIO NÃO
GOZADAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO INDEFERIDO POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 2º
DA LEI ESTADUAL Nº 7.937/2001. INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO MATERIAL
NA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PROFUNDIDADE DO EFEITO
DEVOLUTIVO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. As licenças-prêmio
adquiridas e não gozadas, e que não tenham sido utilizadas para contagem de
tempo de serviço para fins de aposentadoria, devem ser indenizadas quando do
ingresso do servidor na inatividade, porquanto não lhe será mais possível delas
usufruir, ao passo em que o exercício do labor pelo servidor público sem a
respectiva contraprestação pecuniária conduz ao enriquecimento sem causa do
Estado. 2. Tal direito deve ser assegurado ainda que não haja previsão legal para a
indenização das licenças-prêmio, porquanto decorre tanto da vedação ao
enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do CC, como da responsabilidade
objetiva do Estado prevista no art. 37, §6º, da CF. 3. Segundo o STJ, é
desnecessária a comprovação de que o benefício foi requerido administrativamente
e não foi usufruído por necessidade do serviço, tendo em vista que a ausência de
afastamento do servidor, abrindo mão de um direito, estabelece presunção em seu
favor. (...)” (Apelação nº 0001701-06.2014.8.05.0223,1ª Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, Publicado
em: 18/02/2019)
“DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO
EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.” (Mandado de Segurança nº 001631018.2013.8.05.0000, Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, Publicado em: 15/02/2019
) (destaques apostos)

Tal posicionamento não foi modificado com o advento da EC Estadual nº 22/2015,
tampouco da Lei Estadual nº 13.471/2015, eis que, embora a legislação atual preveja a
obrigatoriedade da fruição das licenças-prêmio até a aposentação do servidor e preceitue que o
requerimento de aposentadoria voluntária ou de exoneração implica renúncia ao direito, no
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caso de eventual passagem à inatividade com saldo de licenças-prêmio não usufruídas a
conversão em pecúnia continua a ser devida, nos termos dos julgados acima transcritos e
independentemente dos motivos que causaram a não fruição, tanto mais quando o próprio Ente
Estatal admite que impõe condicionantes ao exercício do direito, dentre eles a
discricionariedade do Poder Público, ao afirmar, na petição de intervenção, que o art. 41,
XXVIII, da Constituição Estadual, conferia aos servidores tão somente a “... garantia da
possibilidade de fruição oportuna do período respectivo, desde que haja pedido do servidor e desde que o
período requerido para a sua fruição seja conveniente e oportuno aos interesses da Administração”

(ID 916941, destaque aposto). É o que se extrai dos julgamentos proferidos em datas mais
recentes por esta Corte, dos quais não consta qualquer ressalva ao direito de conversão:
"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINSTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015.
PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA LEI EM TESE E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
REJEITADAS.
LICENÇA-PRÊMIO.
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA." (Mandado de Segurança nº 002496741.2016.8.05.0000, Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, Publicado
em: 14/03/2019 )
“MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DA CONCESSÃO DE LICENÇA
PRÊMIO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. INTELIGÊNCIA DA
REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 41, XXVIII DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DA BAHIA. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (Mandado de
Segurança nº 0006126-95.2016.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, Relator(a): GESIVALDO NASCIMENTO BRITTO,
Publicado em: 18/09/2018)

Nesse último caso, a segurança foi concedida para “... garantir a percepção das licençasprêmio referentes aos quinquênios 1979; 1984; 1989; 1994 ou a sua dobra e reversão em pecúnia, no caso
da aposentação do Impetrante antes do gozo do benefício”.

Diante de tal panorama, é forçoso concluir que a Administração Pública Estadual
pratica ato ilegal quando indefere os pedidos de conversão em pecúnia das licenças-prêmio
não fruídas nem utilizadas para contagem de tempo de serviço, formulados por servidores
quando passam à inatividade. Do mesmo modo, incorre em ilegalidade, por omissão, quando
não aprecia tais requerimentos, restando evidente, por conseguinte, o direito dos servidores
públicos do Estado da Bahia de receberem o valor em pecúnia referente às licenças-prêmio não
fruídas e não utilizadas como tempo de contribuição, quando passarem para a inatividade.
Registro, por oportuno, que o reconhecimento deste direito não implica afronta às
Súmulas nº 269 e 271 do STF, que vedam a utilização do mandado de segurança como
substitutivo da ação de cobrança e obstam os efeitos patrimoniais em relação a período anterior
à impetração.
Isto porque é da natureza da licença-prêmio que a vantagem se refira a momento
pretérito, já que a própria aquisição do direito demanda, dentre outros requisitos, o transcurso
do prazo de 05 anos. Assim, o fato de se assegurar ao servidor a indenização pelas licençasprêmio não gozadas, reconhecendo-se a ilegalidade do ato coator comissivo e omissivo que
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obsta o exercício do direito, não implica utilização do mandado de segurança como sucedâneo
de ação de cobrança.
A jurisprudência do STJ corrobora este entendimento:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO À
CONVERSÃO DE FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. CABIMENTO
DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I.
Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisão
publicada na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se Mandado de Segurança
impetrado por Jeromildo Rodrigues Alves contra ato da Procuradora Geral de Justiça do
Ministério Público do Estado do Piauí, que deferiu parcialmente seu requerimento de
pagamento de verbas indenizatórias oriundas da conversão em pecúnia de valores
referentes a 11 (onze) períodos de férias não gozadas e de 04 (quatro) períodos de
licença-prêmio igualmente não usufruídas. III. A jurisprudência desta Corte é
uniforme no sentido de que "não configura substituto de ação de cobrança a
impetração de mandamus cujo objetivo é desconstituir ato administrativo que
nega conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias não gozadas por
necessidade de serviço, pois o que se busca é a restauração de situação jurídica em
razão do suposto ato ilegal, cujos efeitos patrimoniais são mera consequência do
reconhecimento da ilegalidade, não se aplicando as Súmulas 269 e 271 do STF"
(STJ, REsp 1.363.383/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 13/03/2013). No mesmo sentido: STJ, RMS 39.867/CE, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2014; AgRg no REsp
1.090.572/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 1º/06/2009.
(...)” (AgInt no AREsp 1138412/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 27/08/2018) (destaques apostos)

Reafirmo, por oportuno, que a presente demanda tem natureza coletiva e, por tal
motivo, cada servidor deverá demonstrar, na fase de cumprimento individual, que adquiriu as
licenças-prêmio, que as mesmas não foram utilizadas enquanto estava em atividade e que,
portanto, faz jus à conversão em pecúnia.
Registro, ainda, que o Ente Estatal não apresentou qualquer fundamento para o pedido
de que a indenização fosse calculada sobre a média remuneratória dos últimos 12 meses, de
modo que deve prevalecer o entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que, para o
cálculo, deve-se considerar a última remuneração percebida pelo servidor quando em
atividade, abrangidas, na base de cálculo, todas as vantagens de caráter permanente, dentre
elas o abono de permanência, que tem caráter remuneratório:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO DO ABONO DE
PERMANÊNCIA E DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA
REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO.
AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. 1. O acórdão
recorrido encontra-se em consonância com o entendimento adotado por esta Corte
de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas
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na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o
auxílio-alimentação, o abono de permanência e a saúde suplementar. Nesse sentido:
REsp. 1.489.904/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 25.11.2014, DJe 4.12.2014. 2. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL
desprovido.” (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO EM
PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. ABONO DE
PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. 1. Inicialmente, na linha do precedente
REsp. 1.489.430/RS, nota-se que houve o cancelamento da matéria objeto da discussão,
qual seja, possibilidade de inclusão do abono de permanência na base de cálculo da
indenização pelo não gozo de licença-prêmio. 2. Extrai-se do acórdão vergastado que
o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do
Superior Tribunal de Justiça de que a base de cálculo da licença-prêmio é a
remuneração do servidor e de que o abono de permanência tem caráter
remuneratório, razão pela qual é possível a inclusão do abono de permanência na
base de cálculo da indenização pelo não gozo de licença-prêmio. 3. Recurso Especial
não provido.” (REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018)
“Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ESTADO DA BAHIA.
Acórdão proferido em Mandado de Segurança impetrado por MARILDA MOURA
VALENÇA DE OLIVEIRA, ora impugnada, em que fora concedida a segurança
pleiteada para determinar a conversão do período de licença-prêmio não usufruídos pela
impetrante em pecúnia. Da análise dos autos, verifica-se que razão assiste à exequente,
ora impugnada, quanto à base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia,
qual seja, a remuneração do servidor à época da aposentadoria, incluídas vantagens de
natureza permanente e excluídas as de caráter precário/transitório. Portanto, deve-se
considerar o contracheque de novembro de 2014, mês da concessão da aposentadoria da
servidora. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ. (...) (Cumprimento de
Sentença nº 0014919-57.2015.8.05.0000/50001,Seção Cível de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO,
Publicado em: 10/05/2018) (destaques apostos)

Destaco, ainda, que a verba indenizatória não está sujeita a desconto de imposto de
renda, como se dessume da Súmula nº 136, editada pelo STJ em 1995, e dos recentes julgados
em que o referido órgão estende o entendimento inclusive aos casos em que não comprovada a
necessidade do serviço:
“Súmula nº 136, STJ: O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do
serviço não está sujeito ao imposto de renda.”
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE
LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À luz do entendimento sedimentado na Súmula
136 do STJ, tem-se entendido que as verbas recebidas pelas licenças-prêmio
convertidas em pecúnia por opção do próprio servidor não constituem acréscimo
patrimonial e possuem natureza indenizatória, razão pela qual sobre elas não pode
incidir o imposto de renda (REsp 1.385.683/SP, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe
10.12.2013). Precedente: AgRg no AREsp 620.750/RS, Rel. Min. BENEDITO
https://pje2g.tjba.jus.br/pje-web/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=eb5e86b06609dfa18…

Assinado eletronicamente por: VICTOR COSTA CAMPELO - 10/10/2019 18:54:20
https://pje2g.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19101018541965100000004801753
Número do documento: 19101018541965100000004801753

16/23

Num. 4887385 - Pág. 16

09/10/2019

· Processo Judicial Eletrônico

GONÇALVES, DJe 12.5.2015. 2. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 156.858/RS, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015,
DJe 16/11/2015) (destaque aposto)

Também não incide contribuição previdenciária sobre a verba:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ABONO ASSIDUIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
"É firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não incide
Contribuição Previdenciária sobre abono-assiduidade e licença-prêmio não gozada
convertida em pecúnia." (AgRg no AREsp 464.314/SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/5/2014, DJe 18/6/2014.) Agravo
regimental improvido.” (AgRg no REsp 1560219/MG, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016) (destaque
aposto)

A prescrição da pretensão de conversão da licença-prêmio em pecúnia, por seu turno,
tem como termo inicial a data em que o ato concessivo da aposentadoria do servidor foi
homologado pelo Tribunal de Contas do Estado – regra que se dessume do precedente
obrigatório firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.254.456/PE,
analisado em conjunto com o julgamento do MS 17.406/DF pela Corte Especial do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO
GOZADA E NEM UTILIZADA COMO TEMPO PARA APOSENTADORIA.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA A SUA
POSTULAÇÃO. DATA DO REGISTRO DO JUBILAMENTO NO TRIBUNAL DE
CONTAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO
CONCRETO. 1. A Primeira Seção do STJ, em sede de recurso repetitivo, entendeu
que "... a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de
licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a
aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do
servidor público" (REsp 1.254.456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 02/05/2012). 2. Já por sua Corte Especial, firmou o STJ
a compreensão de que, "... sendo o ato de aposentadoria um ato complexo, do qual
se origina o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio, a prescrição
somente se inicia a partir da integração de vontades da Administração. Assim, o
início do cômputo prescricional do direito à conversão em pecúnia da licençaprêmio coincide com o dia posterior ao qual o ato de aposentadoria ganhou
eficácia com o registro de vontade da Corte de Contas" (MS 17.406/DF, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe
26/09/2012). 3. Da interpretação conjunta desses precedentes se extrai que o marco
inicial para a contagem do prazo prescricional das ações que intentam converter
em pecúnia a licença-prêmio não gozada e nem utilizada para a contagem do
tempo de aposentação é a data do registro do ato da jubilação pela Corte de
Contas. 4. No recurso ordinário em mandado de segurança não cabe ao STJ se
pronunciar sobre as questões de mérito não tratadas na Corte de origem, sob pena de
indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Recurso ordinário em mandado de
segurança parcialmente provido, em ordem a afastar a prescrição e determinar o retorno
do feito à origem.” (RMS 47.331/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)
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E, com o ajuizamento do presente mandado de segurança coletivo, restou interrompido
o prazo prescricional para o requerimento judicial individual de pagamento das verbas,
somente voltando a transcorrer após o trânsito em julgado do acórdão coletivo, consoante
decidiu o STJ no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos
repetitivos:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÍCIO DA
FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA
COLETIVA. DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 94
DO CDC. TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II,
do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões
postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre julgado contrário aos
interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional. 2. O Ministério Público do
Estado do Paraná ajuizou ação civil pública ao propósito de assegurar a revisão de
pensões por morte em favor de pessoas hipossuficientes, saindo-se vencedor na
demanda. Após a divulgação da sentença na mídia, em 13/4/2010, Elsa Pipino Maciel
promoveu ação de execução contra o Estado. 3. O acórdão recorrido declarou prescrita
a execução individual da sentença coletiva, proposta em maio de 2010, assentando que
o termo inicial do prazo de prescrição de 5 (cinco) anos seria a data da publicação dos
editais em 10 e 11 de abril de 2002, a fim de viabilizar a habilitação dos interessados no
procedimento executivo. 4. A exequente alega a existência de contrariedade ao art. 94
do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o marco inicial da
prescrição deve ser contado a partir da publicidade efetiva da sentença, sob pena de
tornar inócua a finalidade da ação civil pública. 5. Também o Ministério Público
Estadual assevera a necessidade de aplicação do art. 94 do CDC ao caso, ressaltando
que o instrumento para se dar amplo conhecimento da decisão coletiva não é o diário
oficial - como estabelecido pelo Tribunal paranaense -, mas a divulgação pelos meios de
comunicação de massa. 6. O art. 94 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a
hipótese de divulgação da notícia da propositura da ação coletiva, para que eventuais
interessados possam intervir no processo ou acompanhar seu trâmite, nada
estabelecendo, porém, quanto à divulgação do resultado do julgamento. Logo, a
invocação do dispositivo em tela não tem pertinência com a definição do início do
prazo prescricional para o ajuizamento da execução singular. 7. Note-se, ainda, que o
art. 96 do CDC - cujo teor original era "Transitada em julgado a sentença condenatória,
será publicado edital, observado o disposto no art. 93" - foi objeto de veto pela
Presidência da República, o que torna infrutífero o esforço de interpretação analógica
realizado pela Corte estadual, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário, qual
legislador ordinário, derrubar o veto presidencial ou, eventualmente, corrigir erro
formal porventura existente na norma. 8. Em que pese o caráter social que se busca
tutelar nas ações coletivas, não se afigura possível suprir a ausência de previsão legal de
ampla divulgação midiática do teor da sentença, sem romper a harmonia entre os
Poderes. 9. Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, deve-se firmar a tese
repetitiva no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é
contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a
providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. 10. Embora não tenha sido o
tema repetitivo definido no REsp 1.273.643/PR, essa foi a premissa do julgamento do
caso concreto naquele feito. 11. Em outros julgados do STJ, encontram-se, também,
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pronunciamentos na direção de que o termo a quo da prescrição para que se possa aforar
execução individual de sentença coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer ressalva
à necessidade de efetivar medida análoga à do art. 94 do CDC: AgRg no AgRg no REsp
1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/2/2015; AgRg no
REsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/7/2014;
AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
4/2/2014; EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira
Turma, DJe 5/9/2013. 12. Considerando o lapso transcorrido entre abril de 2002 (data
dos editais publicados no diário oficial, dando ciência do trânsito em julgado da
sentença aos interessados na execução) e maio de 2010 (data do ajuizamento do feito
executivo) é imperativo reconhecer, no caso concreto, a prescrição. 13. Incidência da
Súmula 83/STJ, que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 14.
Recursos especiais não providos. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543C do CPC e Resolução STJ 8/2008.” (REsp 1388000/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 12/04/2016)

Tratando-se de débito da Fazenda Pública, o pagamento do valor deve observar o rito
dos precatórios previsto no art. 100 da CF, não sendo viável o pagamento diretamente em
folha, como postulou a Impetrante em relação às quantias surgidas após a impetração, face à
disciplina constitucional específica que orienta a satisfação de crédito contra a Fazenda
Pública.
Confira-se:
"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SENTENÇA CONCESSIVA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OBEDIÊNCIA AO
REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada
no sentido de que a satisfação de crédito contra a Fazenda Pública decorrente de
sentença concessiva de segurança, referente a prestações devidas desde a
impetração até o deferimento da ordem, deve seguir a sistemática dos precatórios.
2. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 14505 AgR / DF - DISTRITO
FEDERAL, AG.REG. NA RECLAMAÇÃO, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Julgado
em 19/06/2013, Órgão Julgador: Tribunal Pleno)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA
EM PECÚNIA. NATUREZA ALIMENTAR. PAGAMENTO POR MEIO DE
PRECATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.” (RE 597157 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira
Turma, julgado em 14/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 05-032012 PUBLIC 06-03-2012)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE
LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. SUBMISSÃO AO
REGIME DE PRECATÓRIO. 1. Quanto à alegada violação dos arts. 5º, XXXV e 93,
IX, da CF, em virtude da negativa prestação jurisdicional, esta não pode ser analisada
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O Tribunal de
origem se manifestou sobre a norma contida no art. 730 do CPC/1973. Configurado o
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devido prequestionamento, afasta-se a irresignação da ora agravante quanto à incidência
da Súmula 211 do STJ como óbice ao conhecimento do Recurso Especial do Ministério
Público do Estado da Bahia. 3. Por fim, o STJ possui entendimento de que, nos casos
em que o impetrante almeja a conversão da licença-prêmio não gozada em
pecúnia, referente a período anterior à impetração, a execução deve obedecer ao
regime de precatórios previsto nos arts. 730 do CPC/73 e 100 da CF/88. 4. Agravo
Interno não provido.” (AgInt no REsp 1601846/BA, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)
(destaques apostos)

No que concerne à pretensão do Estado da Bahia de que o montante devido a título de
conversão da licença-prêmio em pecúnia se submeta ao teto remuneratório constitucional,
registro a existência de processo pendente de julgamento no STF, em que reconhecida a
repercussão geral da matéria atinente à “possibilidade de aplicação do teto constitucional à verba
decorrente da conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída” (Tema nº 975):
“Recurso extraordinário. 2. Servidor público estadual. Agente Fiscal de Rendas. 3.
Conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia. Exclusão da verba, por lei, do
teto remuneratório constitucional. 4. Discussão quanto à constitucionalidade formal e
material do art. 43, caput e § 1º, da Lei Complementar do Estado de São Paulo
1.059/2008. 5. Repercussão geral reconhecida.” (ARE 946410 RG, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, julgado em 09/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122
DIVULG 19-06-2018 PUBLIC 20-06-2018)

Contudo, ao contrário do que defende o Ente Estatal, a jurisprudência atualmente
predominante está consolidada no sentido de ser inaplicável o teto remuneratório aos referidos
valores, por se tratar, no caso sob exame, de verba indenizatória:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
SUSPENSÃO
DE
SEGURANÇA.
TETO
CONSTITUCIONAL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA.
INCIDE O ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA BASE DE
CÁLCULO DE VERBA INDENIZATÓRIA, E NÃO NO VALOR TOTAL
DEVIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I – No caso da licença-prêmio não usufruída, paga em pecúnia ao
servidor aposentado, a conclusão pela natureza indenizatória é válida apenas no
que se refere ao seu valor total (§ 11 do art. 37 da Constituição, na redação da EC
47/2005). II – O caráter indenizatório da parcela não se estende à remuneração do
servidor, ainda que para o fim específico de cálculo da licença-prêmio, sob pena de
violação do inciso XI do art. 37 da Constituição, na redação da EC 41/2003. III –
Entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que afronta a ordem
pública a decisão que afasta a aplicação do teto constitucional. IV – Agravo regimental
a que se nega provimento.” (SS 4404 AgR, Relator(a):
Min. RICARDO
LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 16-09-2016 PUBLIC 19-09-2016) (destaque aposto)

No que respeita à incidência de correção monetária e de juros, há que se ter em mente o
julgamento do Supremo Tribunal Federal que, em 20.09.2017, apreciando o RE 870.947 sob a
sistemática de Repercussão Geral (Tema 810), concluiu, nas dívidas não-tributárias da Fazenda
Pública, pela constitucionalidade da incidência dos juros moratórios segundo os índices
oficiais utilizados para a remuneração das cadernetas de poupança e pela inconstitucionalidade
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desse mesmo critério (segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança) para a
correção monetária:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux,
apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada
(Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o
IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio,
e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar
Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes
teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação
dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei
nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017
(http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?
incidente=4723934&numeroProcesso=870947&classeProcesso=RE&numeroTema=810
) (grifos e destaques apostos)

Em que pesem os efeitos do referido precedente obrigatório estarem suspensos por
força da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, em embargos de declaração, em
24/09/2018, especificamente quanto ao índice de correção monetária, na esteira das decisões
do STJ, entendo que deve ser utilizado aquele que melhor reflete a inflação – o IPCA-E:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. ADIN DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 11.960/2009. NORMA DE
CARÁTER
PROCESSUAL.
APLICAÇÃO
IMEDIATA.
INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL
POR
ARRASTAMENTO.
PRECEDENTES: RESP. 1.270.439/PR, REL. MIN. CASTRO MEIRA, DJE 2.8.2011 E
STF-AI 842.63/RS, REPERCUSSÃO GERAL, REL. MIN. CEZAR PELUSO, DJE
2.9.2011. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS NA ADIN 4.357/DF COM EFICÁCIA PROSPECTIVA. APLICAÇÃO DO
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ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE
POUPANÇA (TR), NOS TERMOS DA EC 62/09 PARA O PAGAMENTO OU
EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS ATÉ 25.03.2015. O SOBRESTAMENTO DO
JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART.
543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA PÚBLICA DESPROVIDO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No REsp. 1.205.946/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, pela Corte
Especial do STJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, determinou-se que a incidência
dos juros e da correção monetária havida no período anterior à vigência da Lei
11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o.-F da Lei 9.494/97, deve seguir os
parâmetros definidos pela legislação então vigente, em consonância ao princípio do
tempus regit actum. Sendo uma norma de natureza eminentemente processual, deve ser
aplicada de imediato aos processos pendentes, a partir de sua vigência.
2. No entanto, o colendo Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão por meio
da ADI 4.357/DF (Rel. Min. AYRES BRITTO), declarou a inconstitucionalidade
parcial, por arrastamento, do art. 5o. da Lei 11.960/09.
3. Assim, nessa linha de entendimento da Suprema Corte, a 1a. Seção do STJ, nos
autos do REsp. 1.270.439/PR, julgado pelo rito dos Recursos Repetitivos, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, firmou o entendimento de que a partir da declaração de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o. da Lei 11.960/09: (a) a correção monetária das
dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período,
a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b)
os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e
juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza
tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas.
4. No caso em apreço, como a matéria aqui tratada não ostenta natureza tributária, os
juros moratórios devem ser calculados com base nos juros que recaem sobre a caderneta
de poupança, nos termos da regra do art. 1o.-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei 11.960/09, sendo que a correção monetária deverá ser calculada com base no
IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.
5. O Supremo Tribunal Federal conferiu eficácia prospectiva à ADI 4.357/DF, fixando
como marco inicial a data de conclusão do julgamento da questão de ordem, em
25.03.2015, e manteve válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, logo
referente à manutenção da correção monetária com base no índice da TR, não há
como prevalecer tal entendimento, porquanto sequer houve a expedição de
precatório ou seu pagamento, estando a ação ainda em curso.
6. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o
comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos em face de
recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais
de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ.
7. Agravo Regimental da Fazenda Pública desprovido” (STJ, 1ª T., AgRg no REsp
1289090/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 19/05/2015, DJe
28/05/2015) (grifos e destaques apostos)

Desta forma e considerando, ainda, que, até o momento, não há qualquer limitação
temporal à aplicação do precedente obrigatório firmado pelo STF, devem os juros de mora e a
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correção monetária ser calculados nos termos dos julgados acima referidos.
O termo inicial de incidência dos juros de mora, por seu turno, é a data de notificação
da autoridade coatora no mandado de segurança coletivo:
“PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
DATA DA NOTIFICAÇÃO AUTORIDADE COATORA NO MANDADO DE
SEGURANÇA. 1. A jurisprudência do STJ é firme que o termo inicial para a
incidência dos juros de mora deverá ser a data da notificação da autoridade
coatora no mandado de segurança coletivo, porque é neste momento que o devedor
é constituído em mora. 3. O Tribunal de origem decidiu em dissonância do
entendimento dominante no STJ, razão pela qual deve ser reformado o acórdão do
Tribunal a quo. 4. Recurso Especial provido.” (REsp 1773922/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe
19/12/2018) (destaque aposto)

Isto posto, afasto as preliminares, e, no mérito, CONCEDO PARCIALMENTE A
SEGURANÇA impetrada, para determinar que a Autoridade Coatora cesse a omissão quanto
ao pagamento da indenização pelas licenças-prêmio não usufruídas e não utilizadas para
contagem do tempo de serviço aos servidores substituídos inativos, bem como para reconhecer
o direito dos substituídos ao recebimento de indenização das licenças-prêmio não gozadas
quando em atividade quando passarem à inatividade, observado o regramento acima delineado
quanto à extensão da coisa julgada, prescrição, base de cálculo da indenização, incidência de
juros de mora e correção monetária e sujeição ao rito dos precatórios.
Sem condenação em honorários advocatícios, por expresso não-cabimento (LMS, art.
25).
É como voto.
Salvador/BA,

de

de 2019.

Telma Laura Silva Britto
Relatora

Assinado eletronicamente por: TELMA LAURA SILVA BRITTO
06/09/2019 08:41:02
https://pje2g.tjba.jus.br:443/pjeweb/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

19090608410180000000004443488
IMPRIMIR

GERAR PDF

https://pje2g.tjba.jus.br/pje-web/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=eb5e86b06609dfa18…

Assinado eletronicamente por: VICTOR COSTA CAMPELO - 10/10/2019 18:54:20
https://pje2g.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19101018541965100000004801753
Número do documento: 19101018541965100000004801753

23/23

Num. 4887385 - Pág. 23

Supremo Tribunal Federal
Decisão sobre Repercussão Geral

Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 14

28/02/2013

PLENÁRIO

REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
721.001 RIO DE JANEIRO
RELATOR
RECTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
RECDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. GILMAR MENDES
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
: ECIO TADEU DE OLIVEIRA
: LEANDRO SILVEIRA NUNES

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor
Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos
de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que
não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do
enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral
reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a
questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por
maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o
Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Joaquim
Barbosa e Cármen Lúcia.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3463665.
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PLENÁRIO

REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
721.001 RIO DE JANEIRO
MANIFESTAÇÃO:
Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade
de recurso extraordinário interposto em face de
acórdão da Primeira Turma Recursal de Fazenda Pública
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
que, em sede de recurso inominado, manteve a sentença
para reconhecer o direito do ora recorrido à conversão
em pecúnia de férias não gozadas, a bem do interesse
da
Administração,
a
título
indenizatório
e
em
observância ao princípio da vedação ao enriquecimento
sem causa (fls. 181-183).
O
apelo
extremo
apresenta
preliminar
formal
e
fundamentada de repercussão geral, na forma do art.
543-A, § 2º, do Código de Processo Civil.
Aponta-se violação aos artigos 2º e 37, caput, da
Constituição Federal, ao argumento de que não existe
previsão legal que autorize a conversão de férias não
gozadas em pecúnia.
Sustenta-se, ademais, que o Plenário desta Corte, no
julgamento da ADI 227, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ
18.5.2001, declarou a inconstitucionalidade do art.
77, XVII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro,
que assegura ao servidor a conversão em pecúnia das
férias não gozadas, segundo sua opção.
Observados os demais requisitos de admissibilidade do
recurso extraordinário, passo à análise da existência
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de repercussão geral da questão constitucional.
Discute-se nos autos se é devida a conversão em
pecúnia de férias não gozadas pelo servidor público, a
bem do interesse da Administração Pública.
Cumpre registrar, inicialmente, a inaplicabilidade da
ADI
227
ao
caso,
pois
a
inconstitucionalidade
declarada nessa assentada referia-se a dispositivo
artigo 77, XVII, da Constituição Estadual do Rio de
Janeiro que atribuía ao servidor público a faculdade
de optar pelo gozo das férias ou por sua transformação
em pecúnia indenizatória, deixando ao seu arbítrio a
criação de despesa para o erário. A propósito, leia-se
a ementa do referido julgado:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 77, XVII DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FACULDADE DO
SERVIDOR DE TRANSFORMAR EM PECÚNIA INDENIZATÓRIA A
LICENÇA ESPECIAL E FÉRIAS NÃO GOZADAS. AFRONTA AOS
ARTS. 61, § 1º, II, A E 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A Constituição Federal, ao conferir aos Estados a
capacidade de auto-organização e de autogoverno, impõe
a obrigatória observância aos seus princípios, entre
os quais o pertinente ao processo legislativo, de modo
que o legislador constituinte estadual não pode
validamente dispor sobre as matérias reservadas à
iniciativa privativa do Chefe do Executivo.
2. O princípio da iniciativa reservada implica
limitação ao poder do Estado-Membro de criar como ao
de revisar sua Constituição e, quando no trato da
reformulação constitucional local, o legislador não
pode se investir da competência para matéria que a
Carta da República tenha reservado à exclusiva
2
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iniciativa do Governador.
3. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade
do servidor de transformar em pecúnia indenizatória a
licença especial e férias não gozadas. Concessão de
vantagens.
Matéria
estranha
à
Carta
Estadual.
Conversão
que
implica
aumento
de
despesa.
Inconstitucionalidade.
Ação direta de inconstitucionalidade procedente.
No caso dos autos, diferentemente, o acórdão recorrido
assegurou ao servidor público a conversão de férias
não gozadas em pecúnia, em razão da vedação ao
locupletamento ilícito por parte da Administração, uma
vez que as férias devidas não foram gozadas no momento
oportuno, quando o servidor ainda se encontrava em
atividade.
Assim, com o advento da inatividade, há que se
assegurar a conversão em pecúnia de férias
ou de
quaisquer outros direitos de natureza remuneratória,
entre eles a licença-prêmio
não gozadas, em face da
vedação ao enriquecimento sem causa.
Assim, a fundamentação adotada encontra amparo em
pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
que se firmou no sentido de que é assegurada ao
servidor público a conversão de férias não gozadas ou
de outros direitos de natureza remuneratória
em
indenização
pecuniária,
dada
a
responsabilidade
objetiva da Administração Pública em virtude da
vedação ao enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, o ARE-AgR 662.624, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 13.11.2012; AI-AgR 768.313, Rel.
3
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Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 18.12.2009; RE
197.640, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ
18.6.1999; e RE-AgR 324.880, Rel. Min. Ayres Britto,
Primeira Turma, DJ 10.3.2006, este último com acórdão
assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS. PERÍODOS NÃO GOZADOS EM
ATIVIDADE. RECEBIMENTO EM PECÚNIA. ACRÉSCIMO DO TERÇO
CONSTITUCIONAL. INCISO XVII DO ART. 7º DA MAGNA CARTA.
ADMISSIBILIDADE.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao
acolher o pedido do autor, apenas conferiu efetividade
ao disposto no inciso XVII do art. 7º da Lei das Leis.
Com efeito, se o benefício não é usufruído, porque a
Administração indeferiu requerimento tempestivo do
servidor, ao argumento de absoluta necessidade do
serviço,
impõe-se
a
indenização
correspondente,
acrescida do terço constitucional.
De outra parte, o fato de o servidor não haver
usufruído o direito, não lhe acarreta punição ainda
maior; qual seja, a de deixar de receber a indenização
devida, com o acréscimo constitucional.
Procedimento
esse
que
acarretaria,
ainda,
enriquecimento ilícito do Estado. Agravo regimental a
que se nega provimento.
Ante o exposto, manifesto-me pelo reconhecimento da
repercussão geral da matéria debatida nos presentes
autos para reafirmar a jurisprudência desta Corte, no
sentido de que é devida a conversão de férias não
gozadas
bem como de outros direitos de natureza
remuneratória
em indenização pecuniária por aqueles
que não mais podem delas usufruir, seja por conta do
4
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rompimento do vínculo com a Administração, seja pela
inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento
sem causa da Administração; consequentemente, conheço
do agravo, desde já, para negar provimento ao recurso
extraordinário (art. 544, § 4º, II, b, do CPC).
Brasília, 6 de fevereiro de 2013.

Ministro Gilmar Ferreira Mendes
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REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
721.001 RIO DE JANEIRO

PRONUNCIAMENTO
FÉRIAS
NÃO
GOZADAS
–
APOSENTADORIA – INDENIZAÇÃO
ADMITIDA
NA
ORIGEM
–
REPERCUSSÃO
GERAL
CONFIGURADA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
JULGAMENTO – PLENÁRIO.

–

1. O Gabinete prestou as seguintes informações:
Eis a síntese do que discutido no Recurso Extraordinário
com Agravo nº 721.001/RJ, da relatoria do ministro Gilmar
Mendes, inserido no sistema eletrônico da repercussão geral às
23 horas e 59 minutos do dia 8 de fevereiro de 2012.
A Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao negar provimento ao
Agravo no Processo nº 0289104-31.2011.8.19.0001, assentou o
direito do servidor à conversão em pecúnia das férias não
gozadas, em face do interesse do serviço público, sob pena de
enriquecimento sem causa da Administração. Consignou
iniciar-se com a aposentadoria o transcurso do prazo
prescricional para postular indenização referente às férias não
gozadas.
Os embargos
desprovidos.

de

declaração

interpostos

foram

No extraordinário, protocolado com alegada base na
alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado do Rio de
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Janeiro argui ofensa aos artigos 2º, 37, cabeça, 61, § 1º, inciso II,
alínea “a”, e 169 da Carta da República. Sustenta estar o
pronunciamento do Colegiado de origem fundamentado no
artigo 77, inciso XVII, da Constituição do Estado do Rio de
Janeiro, o qual assegura ao servidor a conversão em pecúnia
das férias não gozadas, de acordo com a opção pessoal, cuja
incompatibilidade com o Diploma Maior teria sido declarada
pelo Supremo na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2279/RJ. Conforme aduz, em virtude dessa decisão, não haveria
mais previsão legal autorizando o mencionado procedimento.
Sob o ângulo da repercussão geral, afirma ultrapassar o
tema o interesse subjetivo das partes, mostrando-se relevante
do ponto de vista jurídico e econômico, ante a existência de
diversas ações sobre a mesma questão em curso no Tribunal de
origem e o possível impacto a ser causado nos cofres públicos.
O recorrido, em contrarrazões, diz da ofensa indireta aos
dispositivos
constitucionais
evocados,
da
falta
de
prequestionamento e do intuito protelatório por parte do
Estado do Rio de Janeiro. Em relação ao mérito, ressalta ter
direito à conversão pleiteada.
O extraordinário não foi admitido na origem.
O recorrente interpôs agravo. Articulou com o cabimento
do extraordinário e reiterou os argumentos constantes do
recurso.
O recorrido não apresentou contraminuta.
Eis o pronunciamento do ministro Gilmar Mendes:
Trata-se de agravo contra decisão de
inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em
face de acórdão da Primeira Turma Recursal de Fazenda
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Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
que, em sede de recurso inominado, manteve a sentença
para reconhecer o direito do ora recorrido à conversão em
pecúnia de férias não gozadas, a bem do interesse da
Administração, a título indenizatório e em observância ao
princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (fls.
181-183).
O apelo extremo apresenta preliminar formal e
fundamentada de repercussão geral, na forma do art. 543A, § 2º, do Código de Processo Civil.
Aponta-se violação aos artigos 2º e 37, caput, da
Constituição Federal, ao argumento de que não existe
previsão legal que autorize a conversão de férias não
gozadas em pecúnia.
Sustenta-se, ademais, que o Plenário desta Corte, no
julgamento da ADI 227, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ
18.5.2001, declarou a inconstitucionalidade do art. 77,
XVII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que
assegura ao servidor a conversão em pecúnia das férias
não gozadas, segundo sua opção.
Observados os demais requisitos de admissibilidade
do recurso extraordinário, passo à análise da existência de
repercussão geral da questão constitucional.
Discute-se nos autos se é devida a conversão em
pecúnia de férias não gozadas pelo servidor público, a
bem do interesse da Administração Pública.
Cumpre registrar, inicialmente, a inaplicabilidade da
ADI 227 ao caso, pois a inconstitucionalidade declarada
nessa assentada referia-se a dispositivo artigo 77, XVII, da
Constituição Estadual do Rio de Janeiro que atribuía ao
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servidor público a faculdade de optar pelo gozo das férias
ou por sua transformação em pecúnia indenizatória,
deixando ao seu arbítrio a criação de despesa para o
erário. A propósito, leia-se a ementa do referido julgado:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ART. 77, XVII DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO. FACULDADE DO SERVIDOR DE
TRANSFORMAR EM PECÚNIA INDENIZATÓRIA A
LICENÇA ESPECIAL E FÉRIAS NÃO GOZADAS.
AFRONTA AOS ARTS. 61, § 1º, II, A E 169 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A Constituição Federal, ao conferir aos Estados a
capacidade de auto-organização e de autogoverno, impõe
a obrigatória observância aos seus princípios, entre os
quais o pertinente ao processo legislativo, de modo que o
legislador constituinte estadual não pode validamente
dispor sobre as matérias reservadas à iniciativa privativa
do Chefe do Executivo.
2. O princípio da iniciativa reservada implica
limitação ao poder do Estado-Membro de criar como ao de
revisar sua Constituição e, quando no trato da
reformulação constitucional local, o legislador não pode se
investir da competência para matéria que a Carta da
República tenha reservado à exclusiva iniciativa do
Governador.
3. Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
Faculdade do servidor de transformar em pecúnia
indenizatória a licença especial e férias não gozadas.
Concessão de vantagens. Matéria estranha à Carta
Estadual. Conversão que implica aumento de despesa.
Inconstitucionalidade.
Ação direta de inconstitucionalidade procedente.
No caso dos autos, diferentemente, o acórdão
recorrido assegurou ao servidor público a conversão de
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férias não gozadas em pecúnia, em razão da vedação ao
locupletamento ilícito por parte da Administração, uma
vez que as férias devidas não foram gozadas no momento
oportuno, quando o servidor ainda se encontrava em
atividade.
Assim, com o advento da inatividade, há que se
assegurar a conversão em pecúnia de férias ou de
quaisquer outros direitos de natureza remuneratória, entre
eles a licença-prêmio não gozadas, em face da vedação ao
enriquecimento sem causa.
Assim, a fundamentação adotada encontra amparo
em pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
que se firmou no sentido de que é assegurada ao servidor
público a conversão de férias não gozadas ou de outros
direitos de natureza remuneratória em indenização
pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da
Administração Pública em virtude da vedação ao
enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, o ARE-AgR 662.624, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 13.11.2012; AI-AgR 768.313, Rel.
Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 18.12.2009; RE
197.640, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ
18.6.1999; e RE-AgR 324.880, Rel. Min. Ayres Britto,
Primeira Turma, DJ 10.3.2006, este último com acórdão
assim ementado:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
FÉRIAS. PERÍODOS NÃO GOZADOS EM ATIVIDADE.
RECEBIMENTO EM PECÚNIA. ACRÉSCIMO DO
TERÇO CONSTITUCIONAL. INCISO XVII DO ART. 7º
DA MAGNA CARTA. ADMISSIBILIDADE.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao
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acolher o pedido do autor, apenas conferiu efetividade ao
disposto no inciso XVII do art. 7º da Lei das Leis.
Com efeito, se o benefício não é usufruído, porque a
Administração indeferiu requerimento tempestivo do
servidor, ao argumento de absoluta necessidade do
serviço, impõe-se a indenização correspondente, acrescida
do terço constitucional.
De outra parte, o fato de o servidor não haver
usufruído o direito, não lhe acarreta punição ainda maior;
qual seja, a de deixar de receber a indenização devida,
com o acréscimo constitucional.
Procedimento
esse
que
acarretaria,
ainda,
enriquecimento ilícito do Estado. Agravo regimental a que
se nega provimento.
Ante o exposto, manifesto-me pelo reconhecimento
da repercussão geral da matéria debatida nos presentes
autos para reafirmar a jurisprudência desta Corte, no
sentido de que é devida a conversão de férias não
gozadas
bem como de outros direitos de natureza
remuneratória
em indenização pecuniária por aqueles
que não mais podem delas usufruir, seja por conta do
rompimento do vínculo com a Administração, seja pela
inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento
sem causa da Administração; consequentemente, conheço
do agravo, desde já, para negar provimento ao recurso
extraordinário (art. 544, § 4º, II, b, do CPC).
Brasília, 6 de fevereiro de 2013.

Ministro Gilmar Ferreira Mendes
Destaco constar da presente repercussão geral questão
relativa à reafirmação da jurisprudência do Supremo, tendo o
relator conhecido do agravo e negado provimento ao
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extraordinário.

2. O tema enseja a manifestação do Supremo. Aliás, no Mandado de
Segurança nº 28.286/DF, ainda pendente de conclusão de julgamento,
implementei medida acauteladora viabilizando a conversão admitida na
origem.
O único aspecto que entendo inadequado diz respeito a apreciar o
extraordinário no denominado Plenário Virtual. Trata-se não de
deliberação sobre o incidente, a repercussão geral, mas ligada ao mérito
do conflito de interesses. Sob esse ângulo, a atuação do Colegiado deve se
fazer mediante a reunião dos integrantes em sessão do Plenário
propriamente dito.
3. Admito a repercussão geral. Deixo de me pronunciar, por ora,
quanto à matéria de fundo, muito embora relativamente a mera
confirmação da jurisprudência. Com isso, levo em conta a organicidade e
a dinâmica inerentes ao Direito instrumental, homenageando, sob a
minha óptica, a almejada segurança jurídica.
4. Ao Gabinete, para acompanhar a tramitação do incidente.
5. Publiquem.
Brasília – residência –, 20 de fevereiro de 2013, às 10h05.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Substitutivo da Câmara dos Deputados
ao Projeto de Lei nº 6.726 de 2016 do
Senado Federal (PLS nº 449/16 na Casa
de origem), que “Regulamenta o limite
remuneratório de que tratam o inciso
XI e os §§ 9º e 11 do art. 37 da
Constituição Federal”.
Dê-se ao projeto a seguinte redação:
Identifica, nos termos do § 11 do art.
37
da
Constituição
Federal,
as
parcelas não sujeitas ao limite
remuneratório previsto no inciso XI
do caput e nos §§ 9º e 12 do art. 37
da Constituição Federal; e dá outras
providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei identifica, nos termos do § 11 do
art.

37

da

Constituição

Federal,

as

parcelas

de

caráter

indenizatório que não se sujeitam ao limite remuneratório
previsto no inciso XI do caput e nos §§ 9º e 12 do art. 37 da
Constituição Federal.
destinatários
administração

de

pagamentos

pública

promovidos

direta,

autárquica

no
e

âmbito

fundacional

da
da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
I

-

Presidente

da

República,

Vice-Presidente

República e Ministros de Estado;
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§ 1º O disposto nesta Lei aplica-se aos seguintes

II

-

Governadores,

Vice-Governadores,

Prefeitos,
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Vice-Prefeitos e Secretários de Estado, do Distrito Federal e
de Municípios;
III - membros da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa
e das Câmaras Municipais;
IV - membros dos Tribunais e Conselhos de Contas,
inclusive substitutos;
V - membros da magistratura;
VI - membros do Ministério Público;
VII - membros da Defensoria Pública;
VIII

-

pessoal

civil

da

administração

pública

direta, das autarquias, das fundações públicas de direito
público e de direito privado, do Poder Judiciário, do Poder
Legislativo, dos Tribunais e Conselhos de Contas, do Ministério
Público e da Defensoria Pública, inclusive quando contratados
temporariamente, nos termos do inciso IX do caput do art. 37
da Constituição Federal;
IX - militares das Forças Armadas, das Polícias
Militares

e

dos

Corpos

de

Bombeiros

Militares,

inclusive

durante a reserva remunerada;
de sociedades de economia mista que recebam recursos dos
Tesouros

Nacional,

Estadual,

Distrital

ou

Municipal,

para

pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral;
XI - servidores públicos ou empregados de consórcios
públicos de que a União, os Estados, o Distrito Federal ou os
Municípios participem;
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X - empregados e dirigentes de empresas públicas e

XII
vinculada

a

-

beneficiários

plano

de

aposentadoria,

previdenciário

extinto,

ainda

decorrente

que
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de

quaisquer das funções públicas relacionadas nos incisos I a IX
deste parágrafo, inclusive as exercidas por meio de mandato
eletivo;
XIII

-

beneficiários

de

pensão

instituída

por

quaisquer dos agentes de que tratam os incisos I a IX deste
parágrafo.
§ 2º A aplicação do disposto nesta Lei:
I - independe da natureza do vínculo mantido com o
poder público e do regime jurídico aplicável;
II - será efetivada por todos os órgãos e entidades
incumbidos do pagamento ao agente, nos casos de cessão ou
requisição.
Art. 2º Não se sujeitam à incidência do limite
remuneratório previsto no inciso XI do caput e nos §§ 9º e 12
do art. 37 da Constituição Federal, nos termos do § 11 do
referido artigo:
I - auxílio-alimentação, limitada a exclusão a valor
correspondente a 3% (três por cento) do limite remuneratório
aplicável à retribuição do agente;
saúde,

até

5%

(cinco

por

cento)

do

limite

remuneratório

aplicável à retribuição do agente;
III - adicional de férias, em valor não superior a
1/3 (um terço) da remuneração do agente, desde que não decorra
de período de férias superior a 30 (trinta) dias por exercício;
IV - pagamentos decorrentes de férias não gozadas:
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II - ressarcimentos de mensalidade de planos de

a) durante a atividade, limitados a 30 (trinta) dias
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por exercício, em virtude da impossibilidade de gozo tempestivo
por

necessidade

administrativo

do

serviço,

eletrônico

comprovada

específico,

em

processo

disponibilizado

para

acesso por parte de qualquer interessado em portal mantido na
rede mundial de computadores pelo órgão ou entidade;
b) após a demissão, a exoneração, a passagem para a
inatividade ou o falecimento;
V – pagamentos decorrentes de licença-prêmio não
usufruída, nas condições referidas na alínea b do inciso IV do
caput deste artigo;
VI - décimo terceiro salário, adicional noturno e
serviço extraordinário, desde que pagos nos termos previstos
nos incisos VIII, IX e XVI do caput do art. 7º da Constituição
Federal;
VII - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço;
VIII

-

adicional

de

remuneração

para

atividades

penosas, insalubres e perigosas;
IX - auxílio-creche, relativo a filhos e dependentes
até 5 (cinco) anos de idade, em valor, por dependente, não
superior

a

3%

(três

por

cento)

do

limite

remuneratório

X - auxílio ou indenização de transporte, observada
a estrita e efetiva necessidade do serviço, em valor não
superior

a

3%

(três

por

cento)

do

limite

remuneratório

aplicável à retribuição do agente;
XI - indenização decorrente do uso de veículo próprio
em serviço, em valor não superior a 7% (sete por cento) do
limite remuneratório aplicável à retribuição do agente;
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aplicável à retribuição do agente;

XII - auxílio-moradia:
a)

concedido

em

razão

de

mudança

do

local
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de

residência, por força de ato de ofício, enquanto permanecer o
vínculo do agente com a origem ou se o beneficiário for
ocupante

exclusivamente

de

cargo

de

livre

provimento

e

exoneração, respeitado o disposto nos incisos I, II e III do
§ 3º deste artigo;
b) para custeio de residência em localidade distinta
do domicílio eleitoral, em virtude do exercício de mandato
eletivo, respeitado o disposto nos incisos I e II do § 3º deste
artigo;
c) no exterior, conforme previsão legal, respeitado
o disposto nos incisos I e II do § 3º deste artigo;
XIII - diárias e indenização devidas em virtude do
afastamento do local de trabalho para execução de trabalhos de
campo

sem

direito

à

percepção

de

diária,

até

valor

correspondente, por dia, a 2% (dois por cento) do limite
remuneratório aplicável à retribuição do agente, exceto quando
se tratar de moeda estrangeira;
XIV - ajuda de custo para mudança e transporte, até
o valor correspondente ao preço médio cobrado no domicílio de
trimestralmente pelo órgão ou entidade;
XV - abono decorrente de opção pela permanência em
serviço após a aquisição do direito de passagem à inatividade,
até

o

valor

correspondente

à

contribuição

previdenciária

vertida pelo servidor;
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origem para prestação de serviços dessa natureza, atualizado

XVI

-

contribuições

pagas

pela

pessoa

jurídica
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relativas a programa de previdência complementar, aberto ou
fechado;
XVII

-

indenização

de

despesas

destinadas

a

viabilizar o exercício de mandato eletivo;
XVIII

-

gratificação

pelo

exercício

de

função

eleitoral, prevista na Lei nº 8.350, de 28 de dezembro de 1991;
XIX

-

indenização

de

representação

no

exterior,

auxílio familiar, ajuda de custo, diárias e auxílio-funeral
previstos nas alíneas a a e do inciso III do caput do art. 8º
da Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972;
XX - adicional ou auxílio-funeral, até o limite
máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de
Previdência Social;
XXI

-

restituição

de

valores

indevidamente

descontados da retribuição do agente, inclusive em relação à
respectiva correção monetária e juros de mora;
XXII - correção monetária e juros de mora incidentes
sobre parcelas em atraso, observado, na respectiva base de
cálculo, a cada mês de competência, o limite remuneratório
sobre o total devido, considerado o somatório dos pagamentos
XXIII - Indenização Financeira Mensal para Tropa no
Exterior

e

Indenização

Financeira

Mensal

para

Funções

de

Comando no Exterior, previstas no caput e nos §§ 1º e 2º do
art. 3º da Lei nº 10.937, de 12 de agosto de 2004, bem como o
auxílio destinado a atender a despesas com deslocamento e
instalação, previsto no art. 4º da referida Lei;
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em atraso e dos anteriormente efetivados;

XXIV - ajuda de custo devida ao militar por ocasião
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de transferência para a inatividade remunerada, prevista na
alínea b do inciso XI do caput do art. 3º da Medida Provisória
nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, e na legislação aplicável
aos militares dos Estados e do Distrito Federal, até 4 (quatro)
vezes a remuneração mensal do militar;
XXV
temporário

-

das

compensação
Forças

pecuniária

Armadas,

por

devida

ao

ocasião

militar
de

seu

licenciamento, prevista na Lei nº 7.963, de 21 de dezembro de
1989;
XXVI - auxílio-fardamento;
XXVII - auxílio-invalidez;
XXVIII - adicional de compensação orgânica, previsto
no inciso V do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.21510, de 31 de agosto de 2001, ou parcela equivalente prevista
na legislação aplicável aos militares dos Estados e do Distrito
Federal, até 20% (vinte por cento) do valor do soldo;
XXIX - gratificação de representação prevista nas
alíneas b, c e d do inciso II do caput do art. 10 da Lei nº
13.954, de 16 de dezembro de 2019, devida ao militar pela
participação em viagem de representação, instrução, emprego
no

País,

ou

parcela

equivalente

prevista

na

legislação

aplicável aos militares dos Estados e do Distrito Federal,
limitada a exclusão, em ambos os casos, a valor correspondente,
por dia, a 2% (dois por cento) do soldo;
XXX - pagamentos correspondentes à licença especial
a que se refere o art. 33 da Medida Provisória nº 2.215-10, de
31 de agosto de 2001, após a demissão, a passagem para a
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operacional ou por estar às ordens de autoridade estrangeira

inatividade ou o falecimento, ou, nas mesmas circunstâncias,
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de licença equivalente prevista na legislação aplicável aos
militares dos Estados e do Distrito Federal;
XXXI - participação na organização ou na realização
de

concurso

capacitação

público
mantido

ou
por

como
órgão

instrutor
ou

em

entidade

processo

de

integrantes

da

administração pública direta e indireta, desde que não exceda
valor

correspondente

a

10%

(dez

por

cento)

do

limite

remuneratório aplicável ao agente;
XXXII - gratificação por exercício cumulativo de
ofícios dos membros do Ministério Público da União, de que
trata a Lei nº 13.024, de 26 de agosto de 2014, e gratificação
por exercício cumulativo de jurisdição, a que se referem as
Leis nºs 13.093, 13.094, 13.095 e 13.096, todas de 12 de
janeiro de 2015, assim como parcela de idêntica finalidade
destinada

aos

membros

da

magistratura

estadual,

dos

Ministérios Públicos dos Estados e das Defensorias Públicas da
União, dos Estados e do Distrito Federal, observados o limite
de 1/3 (um terço) do limite remuneratório aplicável ao agente
e o disposto no § 4º deste artigo.
§ 1º Para os fins deste artigo, a atribuição de
indenizatório

somente

se

aplica

ao

montante

das

parcelas de que trata o caput deste artigo cuja base de cálculo
observe o limite remuneratório previsto no inciso XI do caput
e nos §§ 9º e 12 do art. 37 da Constituição Federal.
§ 2º A exclusão da incidência do limite remuneratório
previsto no inciso XI do caput e nos §§ 9º e 12 do art. 37 da
Constituição Federal sobre as parcelas de que tratam os incisos
VI e VIII do caput deste artigo ficará restrita aos valores

Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Rubens Bueno
Para verificar a assinatura, acesse https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD212232860900

*CD212232860900*
LexEdit

caráter
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das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943.
§ 3º A exclusão da incidência do limite remuneratório
previsto no inciso XI do caput e nos §§ 9º e 12 do art. 37 da
Constituição Federal sobre auxílio-moradia observará, na forma
do disposto no inciso XII do caput deste artigo, as seguintes
condições:
I - o pagamento da parcela deverá decorrer da falta
de imóvel funcional em condições de uso na localidade;
II - o agente não poderá residir com outra pessoa
que ocupe imóvel funcional ou receba parcela de idêntica
finalidade;
III - o agente não poderá ter residido ou sido
domiciliado na localidade onde exercer o cargo, função ou
emprego por mais de 60 (sessenta) dias nos 12 (doze) meses
anteriores ao início do exercício no novo local.
§ 4º A exclusão da incidência do limite remuneratório
previsto no inciso XI do caput e nos §§ 9º e 12 do art. 37 da
Constituição Federal sobre as parcelas de que trata o inciso
XXXII do caput deste artigo será condicionada à comprovação do
membros dos Ministérios Públicos e dos membros das Defensorias
Públicas

aos

quais

se

destinem,

conforme

critérios

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho
Nacional do Ministério Público e pelo Conselho Superior da
respectiva Defensoria Pública.
§ 5º A exclusão de parcelas para efeito da aplicação
do limite remuneratório previsto no inciso XI do caput e nos
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incremento da produtividade individual dos magistrados, dos

§§ 9º e 12 do art. 37 da Constituição Federal, em virtude do
disposto

nesta

Lei,

não

acarreta

atribuição

de
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caráter

indenizatório para outras finalidades, o qual será definido de
acordo com a legislação específica, inclusive a de natureza
tributária.
§ 6º Observado o disposto no § 7º deste artigo, será
submetido ao limite remuneratório previsto no inciso XI do
caput e nos §§ 9º e 12 do art. 37 da Constituição Federal
qualquer pagamento efetivado no âmbito do § 1º do art. 1º desta
Lei que não esteja compreendido no caput deste artigo, ainda
que se revista de natureza indenizatória, inclusive o realizado
a herdeiros ou a beneficiários de adicional ou auxílio-funeral,
ou proveniente de fundo contábil.
§ 7º Os pagamentos feitos em moeda estrangeira a
agentes

públicos

em

serviço

no

exterior

que

não

sejam

classificados como indenizatórios, nos termos do caput deste
artigo, serão submetidos ao limite remuneratório previsto no
inciso XI do caput e nos §§ 9º e 12 do art. 37 da Constituição
Federal pela utilização do critério de paridade do poder de
compra entre a moeda nacional e a moeda-padrão utilizada nas
transações financeiras internacionais do governo brasileiro,
Art. 3º Não poderá ser invocado sigilo para negar o
fornecimento

de

informações

referentes

aos

pagamentos

previstos no § 1º do art. 1º desta Lei a órgão ou entidade
públicos que delas necessitar para aferir o cumprimento do
disposto nesta Lei.
Art.

4º

Constitui

crime

excluir

ou

autorizar

a

exclusão da incidência do limite remuneratório previsto no
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nos termos de regulamento.

inciso XI do caput e nos §§ 9º e 12 do art. 37 da Constituição
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Federal sobre pagamentos feitos no âmbito do § 1º do art. 1º
desta Lei, de forma que não atenda ao disposto nesta Lei,
punível com pena de detenção, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.
Parágrafo

único.

Estende-se

o

disposto

no

caput

deste artigo à omissão e à prestação de informações falsas que
resultarem

na

exclusão

de

parcelas

remuneratórias

da

incidência do limite remuneratório previsto no inciso XI do
caput e nos §§ 9º e 12 do art. 37 da Constituição Federal em
desacordo com o disposto nesta Lei.
Art. 5º As condutas previstas no art. 4º desta Lei
configurarão

ato

de

improbidade

administrativa,

punido

na

forma do inciso I do caput do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de
junho de 1992, quando praticadas pelos agentes referidos no
art. 2º da mesma Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor após decorridos 120
(cento e vinte) dias de sua publicação oficial.
Sala das Sessões, em 13 de julho de 2021.
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