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ADMINISTRATIVO -  Apelação  cível  –
Mandado  de  segurança –  Denegação  -
Servidora pública municipal – Licença para
tratar de interesse particular – Interrupção –
Ato  administrativo  discricionário  –
Motivação  suficiente  –  Legalidade  –
Manutenção  da  sentença  -  Recurso  em
patente  confronto  com  jurisprudência
dominante  de  Tribunal  Superior  –  Artigo
557,  “caput”,  do  CPC  –  Seguimento
negado.

− Consoante já decidiu o Supremo Tribunal
Federal,  a  licença  para  tratamento  de
interesses  particulares  “é  concedida  a
critério  da  administração  e  pelo  prazo
fixado  em  lei,  podendo,  inclusive,  ser
interrompida,  a  qualquer  tempo,  no
interesse  do  serviço  ou  a  pedido  do
servidor1”.

-  Se  mostra  suficiente  a  motivação
apresentada, qual seja, de que  “em razão

1RE 180597, Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 18/11/1997, DJ 27-02-1998 PP-
00018 EMENT VOL-01900-03 PP-00621

1



Apelação Cível nº 0000639-45.2013.815.0171

da aludida licença, a administração pública
municipal  deveria  contratar  profissional
para substituição da servidora licenciada, o
que se torna incabível diante da presença
de  servidores  efetivos  no  quadro  do
magistério municipal”.

− Exigindo  o  rito  da  ação  mandamental
prova  pré-constituída  do  direito  alegado,
dada  a  impossibilidade  de  dilação
probatória, não há como desconstituir, à luz
da documentação juntada pela impetrante,
a  premissa  utilizada  pela  Administração
para a revogação da licença para tratar de
interesse particular. 

-  “O relator  negará seguimento a  recurso
manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto
com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  tribunal,  do
Supremo Tribunal  Federal,  ou de Tribunal
Superior” (art. 557 do CPC).

Vistos, etc.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
ELIANE PORTO VERÍSSIMO, objetivando reformar a sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Esperança que, nos autos do
mandado de segurança, sob o nº. 0000639-45.2013.815.0171, impetrado pela
recorrente, em face do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTADAS, denegou
a ordem perseguida na exordial, sob o argumento de que  “o ato praticado
pela autoridade impetrada, em princípio, mostra-se legal, pois a decisão que
revogou a licença sem vencimento da impetrante tem por suporte a legislação
municipal”.

Nas razões recursais (fls. 41/45), a apelante
sustenta  que  faz  “jus”  à licença  para  tratar  de  interesse  particular,  com
supedâneo da legislação municipal e na Lei nº 8.112/90.

Sem contrarrazões (fl. 49).

2



Apelação Cível nº 0000639-45.2013.815.0171

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou pelo  desprovimento  da  apelação cível  (fls.
55/57).

É o relatório.

Decido.

Consoante  já  decidiu  o  Supremo Tribunal
Federal, a licença para tratamento de interesses particulares “é concedida a
critério da administração e pelo prazo fixado em lei, podendo, inclusive, ser
interrompida, a qualquer tempo, no interesse do serviço ou a pedido do
servidor2”. 

Cabe ressaltar, ademais,  que  é defeso ao
Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes,
o exame do mérito do ato administrativo discricionário, classificação na qual
se enquadra o ato que interrompe a licença concedida a servidor para tratar
de interesse particular. Ocorre que, a discricionariedade do ato não dispensa
a devida motivação. Nesse sentido, eis decisão do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA
PARA  TRATAR  DE  INTERESSE  PARTICULAR.
INTERRUPÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. MANIFESTA
ILEGALIDADE.
REVISÃO  DO  ATO  PELO  PODER  JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE.
1 -  Embora,  em regra,  não  seja  cabível  exame,  pelo
Poder  Judiciário,  do  mérito  do  ato  administrativo
discricionário, classificação na qual se enquadra o ato
que  interrompe  a  licença  concedida  a  servidor  para
tratar  de  interesse  particular,  não  se  exclui  do
magistrado a análise dos motivos e da finalidade do ato
sempre  que  verificado  abuso  por  parte  do
Administrador.
2 -  Diante  de  manifesta  ilegalidade,  não  há  falar  em
invasão do  Poder  Judiciário  na  esfera  Administrativa,
pois é de sua alçada o controle de qualquer ato abusivo,
não  se  podendo  admitir  a  permanência  de
comportamentos  administrativos  ilegais  sob  o  pretexto
de  estarem  acobertados  pela  discricionariedade
administrativa.
(...)
4 - Recurso especial a que se nega provimento.
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(REsp  1076011/DF,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE,  QUINTA TURMA,  julgado em 28/02/2012,
DJe 15/03/2012)” (grifei)

A  motivação  consiste  na  exposição  dos
motivos que determinaram a prática do ato, na exteriorização dos motivos que
levaram  a  Administração  Pública  a  praticar  o  ato,  na  declaração  escrita
desses  motivos.  O  fundamento  da  sua  exigência  são  os  princípios
constitucionais  da  publicidade,  do  amplo  acesso ao  Poder  Judiciário,  bem
como  a  garantia  do  contraditório  e  ampla  defesa.  A  motivação  do  ato
possibilitada um mais eficiente controle da atuação administrativa pela própria
Administração, por toda a sociedade, assim como é essencial para um melhor
controle de legalidade do ato pelo Judiciário.

Sobre  o  tema,  o  renomado  professor
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO3 assim se manifesta:

“Os atos administrativos praticados sem a tempestiva e
suficiente  motivação são ilegítimos  e  invalidáveis  pelo
Poder Judiciário toda vez que sua fundamentação tardia,
apresentada apenas depois de impugnados em juízo, não
possa oferecer  segurança e  certeza de que os  motivos
aduzidos  efetivamente  existiam  ou  foram  aqueles  que
embasaram a providência contestada.”

De outra banda, o não menos conceituado
JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO4 assevera:

“Sem  dúvida  nenhuma,  é  preciso  reconhecer  que  o
administrador, sempre que possa, deve mesmo expressar
as situações de fato que impeliram a emissão da vontade,
e  a  razão  não  é  difícil  de  conceber:  quanto  mais
transparente  o  ato  da  Administração,  maiores  as
possibilidades de seu controle pelos administrados.”   

Pois bem. No caso em comento, vê-se que,
de fato, não há que se falar em ilegalidade do ato que interrompeu a licença
para tratar de interesse particular concedida à impetrante. 

É  que  se  mostra  suficiente  a  motivação
apresentada, qual seja, de que “em razão da aludida licença, a administração
pública municipal deveria contratar profissional para substituição da servidora
licenciada, o que se torna incabível diante da presença de servidores efetivos
no quadro do magistério municipal” (fl. 31).

3MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.
4CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
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Caberia  à  impetrante,  diante  desse
contexto,  comprovar ser  inverossímil  a motivação dada pela Administração
Municipal,  vale dizer, demonstrar que há profissionais suficientes perante a
Edilidade para suprir a sua ausência. 

No  entanto,  exigindo  o  rito  da  ação
mandamental prova pré-constituída do direito alegado, dada a impossibilidade
de  dilação probatória,  não  há  como desconstituir,  à  luz  da  documentação
juntada  pela  impetrante,  a  premissa  utilizada  pela  Administração  para  a
revogação da licença para tratar de interesse particular. 

Nesse  tom,  segue  decisão  do  Superior
Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.
INDEFERIMENTO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO
DE  INTERESSES  PARTICULARES.  ATO
DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESENÇA
DE  MOTIVAÇÃO.  ILEGALIDADE  NÃO
RECONHECIDA.
1.  Mandado  de  segurança  contra  o  indeferimento  de
pedido de licença sem remuneração, para tratamento de
interesses  particulares,  formulado  por  servidor
reintegrado  a  cargo  público  em  razão  de  anistia
concedida a servidores demitidos do serviço público por
motivação política.
2.  O  ato  administrativo  discricionário  está  sujeito  a
controle judicial, sobretudo no que se refere à presença
de  motivação,  respeitados  os  limites  da
discricionariedade conferida à Administração.
3. Pedido de licença indeferido tendo como motivação a
demanda de profissionais da área de comunicação nos
órgãos  da  Administração  Direta  e  Indireta,  não  se
podendo confundir motivação sucinta com ausência de
fundamentação.
4.  Exigindo  o  rito  da  ação  mandamental  prova  pré-
constituída  do  direito  alegado,  não  é  possível
desconstituir  a  premissa  utilizada  pela  Administração
para  o  indeferimento  da  licença  requerida  pelo
impetrante.
5.  Recurso  ordinário  em  mandado  de  segurança  não
provido.
(RMS  40.769/PR,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  17/12/2013,  DJe
07/02/2014)” (grifei)
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Diante disso, dúvidas não há de que agiu
com acerto o magistrado de piso ao denegar a ordem mandamental, devendo,
assim, ser mantido “in totum o decisum a quo”.

Outrossim, se o recurso mostra-se contrário
à  jurisprudência  dominante  do respectivo tribunal,  do Colendo STF,  ou de
Tribunal  Superior,  é aplicável  o art.  557,  “caput”,  do CPC, numa forma de
privilegiar a efetividade da prestação jurisdicional. Diz o dispositivo:

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.”

Por  tais  razões, em  consonância  com  o
parecer ministerial e com fulcro no art. 557,  “caput”, do Código de Processo
Civil, nego seguimento à apelação cível. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 28 de janeiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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