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APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
LICENÇA  DE  SERVIDORA  MUNICIPAL  PARA
CURSAR  MESTRADO.  INDEFERIMENTO  PELA
AUTORIDADE COATORA. ATO ISENTO DE VÍCIOS.
PREVISÃO LEGAL A PERMITIR O AFASTAMENTO
DE  APENAS  DUAS  FUNCIONÁRIAS  POR   ANO.
DISCRICIONARIEDADE  ADMINISTRATIVA
RESPALDADA  EM  LEI  LOCAL  EDITADA
POSTERIORMENTE  AO  REQUERIMENTO,  MAS
COM  EFEITOS  RETROATIVOS  EXPRESSAMENTE
PREVISTOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA
HIPÓTESE.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  NÃO
DEMONSTRADO.  DENEGAÇÃO  DA  ORDEM
MANDAMENTAL  CORRETAMENTE  DETERMINADA
NA  INSTÂNCIA  ORIGINÁRIA.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO.

- “Art. 10 – Além das licenças estabelecidas na Lei
Complementar 01/97, que dispõe sobre o Estatuto
dos  Servidores  Públicos  Municipais,  poderão  ser
concedidas  ao profissional  do  magistério  licença
para:
I – Frequentar cursos de formação continuada (strictu
sensu);
(...)
Parágrafo Único – A liberação mencionada nos incisos
I,  II  e  III  deste  Artigo,  dependerá  sempre  das
conveniências do Sistema Municipal de Ensino e a
critério da Secretaria de Educação.” (Lei Complementar
Municipal nº 275/2009)

-  “Art.  11  –  A  licença  para  frequentar  cursos  de
formação (inicial e continuada) poderá ser concedida:
I – [...]
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V  –  Somente  poderão  se  afastar  com  licença
remunerada  para  ingresso  nos  cursos  de  formação
continuada  em  nível  de  pós  graduação:  02  (dois)
professores para os cursos de mestrado e 01 (um) para
o curso de doutorado, por vez, não sendo permitida a
concessão  de  licença  que  trata  o  caput,  antes  do
término daquela já concedida.” (Lei Complementar Municipal nº
275/2009, com a redação dada pelo Art. 1º da Lei Municipal 318/2013).

- “(...)Para que a nova lei produza efeitos retroativos é
necessária  a  previsão  expressa  nesse  sentido.  (…).
Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido
ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do
STJ.
(STJ  -  REsp:  1404796  SP  2013/0320211-4,  Relator:  Ministro  MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  Data  de  Julgamento:  26/03/2014,  S1  -  PRIMEIRA
SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/04/2014).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível,  interposta  por  Maria  Geane  Oliveira  Silva,

contra a sentença de fls. 52/55, proferida pela Juíza de Direito da Comarca de Remígio,

que  denegou  a  segurança  pleiteada  na  Ação  Mandamental  impetrada  contra  ato  do

Prefeito Constitucional do Município de Algodão de Jandaíra.

Em  suas  razões  (fls.  58/60),  a  recorrente  sustenta  que  o  ato  coator

denegatório  do  pedido  de  licença  da  requerente  para  a  participação  em  curso  de

mestrado não respeitou o seu direito adquirido, uma vez que a lei que alterou as regras

para a concessão da benesse foi  editada em momento posterior ao seu requerimento

administrativo.

Com base no exposto, pugna pelo provimento do recurso, de modo a ser

concedida a segurança.

Contrarrazões às fls. 67/71.
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O Ministério Público opinou pelo desprovimento da súplica (fls. 78/83).

É o relatório. 

VOTO

Primeiramente,  registro  ser  possível,  acaso  o  julgador  concorde  com os

fundamentos do Parecer Ministerial, utilizá-los também como razão de decidir. Sobre o

ponto, seguem entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.  OFENSA AO  ART.  535  DO  CPC  NÃO
CONFIGURADA. NULIDADE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM.
POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende possível a adoção,
pelo  julgador,  de  motivação  exarada  em  outra  peça
processual juntada aos autos como fundamento da decisão
(per relationem), desde que haja sua transcrição no acórdão.
3. Recurso Especial não provido.
(STJ  -  REsp  1314518/RS,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 17/05/2013).

“EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  CONDENAÇÃO.
TRANSCRIÇÃO  DAS  CONTRARRAZÕES  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO  INCORPORADAS  ÀS  RAZÕES  DE  DECIDIR.
ALEGADA OFENSA AO ART.  458,  INCISOS II  E III,  DO CPC.
INEXISTÊNCIA.  FUNDAMENTAÇÃO  VÁLIDA.  PRECEDENTES.
EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA,  EM  RELAÇÃO  À
COMPETÊNCIA DA CORTE  ESPECIAL,  CONHECIDOS,  MAS
REJEITADOS.
1.  A reprodução de fundamentos declinados pelas partes ou
pelo  órgão  do  Ministério  Público  ou  mesmo  de  outras
decisões  atendem  ao  comando  normativo,  e  também
constitucional, que impõe a necessidade de fundamentação
das decisões judiciais. O que não se tolera é a ausência de
fundamentação.  Precedentes  citados:  HC  163.547/RS,  5.ª
Turma,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  DJe  de  27/09/2010;  HC
92.479/RS,  5.ª  Turma,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO,  DJe  de  09/03/2009;  HC  92.177/RS,  6.ª  Turma,  Rel.
Ministro  HAROLDO RODRIGUES -  Desembargador  convocado
do TJCE -, DJe de 07/12/2009; HC 138.191/RS, 5.ª Turma, Rel.
Ministro  FELIX  FISCHER,  DJe  de  07/12/2009;  AgRg  no  REsp
1186078/RS,  5.ª  Turma,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  DJe  de
28/06/2011;  HC 98.282/RS,  5.ª  Turma,  Rel.  Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, DJe de 16/11/2009; RHC 15.448/AM, 5.ª Turma,
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Rel. Ministro GILSON DIPP, DJ de 14/06/2004; HC 27347/RJ, 6.ª
Turma,  Rel.  Ministro  HAMILTON  CARVALHIDO,  DJ  de
01/08/2005;  HC 192.107/TO,  5.ª  Turma,  Rel.  Ministro  GILSON
DIPP, DJe de 17/08/2011.
2. (...).”
(STJ  -  EREsp  1021851/SP,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  CORTE
ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 04/10/2012).

Ademais, acrescento que tal técnica foi recentemente utilizada na análise do

Conflito  de  Competência  nº  125.708/PB,  de  Relatoria  do  Ministro  Herman  Benjamin,

julgado em 07/12/2012.

Dito isso, e tendo por pertinentes as ponderações da Ilustre Procuradora

Janete Maria Ismael da Costa Macedo acerca da discussão em pauta, adoto como razões

de decidir o conteúdo  do parecer lançado às fls. 78/83, nos termos a seguir colacionados:

“O recurso não merece provimento.

Vislumbra-se dos autos que a presente demanda diz respeito a
Mandado de Segurança movido por  MARIA GEANE OLIVEIRA
SILVA,  em  face  do  Prefeito  Constitucional  do  Município  de
Algodão de Jandaíra, no qual fora negada a segurança requerida
na inicial.

Analisando os autos, verifica-se os documentos de fls. 08/11, nos
quais a autora/apelante, pelo fato de ser professora concursada
do Município em epígrafe,  requereu junto ao Prefeito Municipal
em  exercício  na  época,  uma  licença  remunerada  para  cursar
mestrado, conforme previsão legal expressa nos Art. 10 e 11, da
Lei Complementar Municipal 275/2009.

Tal pleito fora indeferido (fls. 10/11), sob a alegação de que com a
mudança  legislativa  operada  pela  Lei  Municipal  318/2013,  a
concessão  de  licença  para  qualificação  em  mestrado  ficou
limitada a 02 (dois) professores por vez, tendo esse limite já sido
atingido  quando  do  requerimento,  dando  ensejo  à  presente
demanda, ao passo que a segurança fora negada.

Por seu turno, a autora sustenta que formulou seu requerimento
em  14/02/2013  e  a  supracitada  Lei  só  foi  sancionada  em
04/03/2013, de maneira que o indeferimento do seu pleito feriu o
seu direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

Inicialmente devemos levar em consideração o disposto nos Art.
10 e Art. 11, ambos da Lei Complementar Municipal 275/2009 (fls.
12/26), que dispõe sobre o estatuto e o plano de cargos, carreira
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e vencimentos do magistério público do Município de Algodão de
Jandaíra:

Art. 10 – Além das licenças estabelecidas na Lei Complementar
01/97,  que  dispõe  sobre  o  Estatuto  dos  Servidores  Públicos
Municipais, poderão ser concedidas ao profissional do magistério
licença para:
I – Frequentar cursos de formação continuada (strictu sensu);
II  –  Participar  de  congressos,  simpósios  e  demais  encontros
técnicos ou científicos,  relacionados à sua área de atuação no
Sistema Municipal de Ensino;
III – Participar de congressos e eventos educacionais, de natureza
profissional ou sindical, para os quais houver sido indicado pela
categoria ou entidade sindical.

Parágrafo Único – A liberação mencionada nos incisos I, II e III
deste Artigo,  dependerá sempre das conveniências do Sistema
Municipal de Ensino e a critério da Secretaria de Educação.

Art. 11 – A licença para frequentar cursos de formação (inicial e
continuada) poderá ser concedida:
I – Fica garantido ao professor ainda que não possui licenciatura o
afastamento por 30 (trinta) dias das suas funções  na conclusão
do seu curso;
II – Para cursos de mestrado, por um prazo máximo de 02 (DOIS)
ANOS;
III – Para cursos de doutorado, por um prazo máximo de 03 (três)
anos;
IV  –  O professor  deverá  ser  aprovado  em seleção  pública  ou
apresentar  garantia  de  vaga  no  curso  que  deseja  ingressar,
mediante  comprovação  através  de  declaração  da  IES  que  o
aceitará.
V – A cada ano poderão se afastar com licença remunerada
para ingresso nos cursos de formação continuada em nível
de pós-graduação: 2 professores para os cursos de mestrado
e 1 para o curso de doutorado.

Parágrafo Único – A seleção de trata no inciso acima será através
de avaliação inscrita, desempenho e formação continuada.

Cumpre ressaltar que a redação do Inciso V, acima destacado foi
modificada pela Lei Municipal 318 de 04 de Março de 2013,  e
assim ficou disposto:

Art. 11 – A licença para frequentar cursos de formação (inicial e
continuada) poderá ser concedida:
I – [...]
V  –  Somente  poderão  se  afastar  com  licença  remunerada
para ingresso nos cursos de formação continuada em nível
de pós graduação: 02 (dois) professores para os cursos de
mestrado e 01 (um) para o curso de doutorado, por vez, não
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sendo permitida a concessão de licença que trata o caput,
antes do término daquela já concedida.  (Redação dada pelo
Art. 1º da Lei Municipal 318/2013)

Segundo  referência  encontrada  nos  autos  a  nova  legislação
entrou em vigor em 04 de março de 2013, mas com referência
expressa em seu Art. 2º sobre a retroatividade dos seus efeitos a
partir do dia 02 de janeiro de 2013.

Assim, muito embora o requerimento para concessão da licença
pleiteada pela impetrante tenha sido formulado em 14/02/2013,
em razão dos efeitos retroativos, expressos na lei, tal pleito fora
indeferido.  Resta  saber  se  o  referido  indeferimento  causou  à
apelante ofensa ao seu direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

Diante  do  caso  concreto,  entendemos  ser  inadmissível  a
pretensão a  requerente de querer  usufruir  de  sistema aplicado
antes da vigência da nova Lei. 

Explicamos.

Como regra geral, a interpretação de uma nova legislação deve
ser  feita  no  sentido  direcionado  para  o  futuro  e  não  para  o
pretérito, até porque caso assim fosse, poderia ferir os princípios
constitucionais de que a Lei não prejudicará o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito e a coisa julgada (Art. 5º, inciso XXXVI), e o
da  irredutibilidade  de  vencimento,  assegurado  a  todos  os
trabalhadores, quer sejam ativos ou inativos (Art.  7º,  inciso VI),
todos previstos na Constituição Federal.

Entretanto, existem exceções a essa regra, uma vez que a nova
norma, desde que expressamente previsto,  pode retroagir  para
alcançar feitos passados.

A perfeita compreensão da diferença entre efeito imediato e efeito
retroativo  da  legislação  leva  à  necessidade  de  isolamento  dos
atos jurídicos com a finalidade de que compreenda se a aplicação
da  nova  norma  legal  acarreta  resultado  imediato  ou  efeito
retroativo.  Tal  avaliação  ganha  em  importância  o  intento  do
aproveitamento  da  legislação  recente  a  situações  pendentes.
Interessa-nos é saber se do ato jurídico advém ou não direito para
qualquer  dos  interessados.  Ou  seja,  se  há  ou  não  direito
adquirido. Nesse caso, a lei nova teria que acatar a eficácia do ato
já praticado.

É sabido que a Administração Pública tem o livre-arbítrio de fixar
o  regime  jurídico  de  seus  servidores,  podendo  modifica-lo  a
qualquer tempo por meio de lei, observada a jurisdição de cada
ente de direito  público e respeitadas as normas constitucionais
admissíveis, com o fim de atender ao interesse público.
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Segundo o professor José Maria Pinheiro Madeira1:

“Com efeito,  não poderá se furtar o Poder Público de alterar  o
vínculo originário com o qual o servidor ingressou na sua relação
funcional  seassim o  exigir  o  interesse  público,  não  subsistindo
garantias seladas de manutenção do regime jurídico que originou
tal  relação,  sempre  respeitados  os  limites  constitucionalmente
assegurados.”

Não restam dúvidas de que a Constituição Federal  garantiu  os
direitos  e  garantias  fundamentais  do  indivíduo,  conferindo  um
limite na ação do Estado, impedindo que este possa abolir esses
direitos.

O vínculo  jurídico  que  a  Autora,  servidora  pública,  tem com a
Administração Pública é o estatutário, proveniente de lei, o que
admite a modificação de seu regime jurídico de maneira unilateral
e  a  qualquer  tempo,  de  acordo  com  a  conveniência  e
oportunidade, obedecendo a critérios discricionários, sempre com
intuito de se atingir o interesse público.

Nesse raciocínio continua o ilustre mestre:

“O  servidor  público  não  tem  direito  adquirido  a  um  dado
regime,  o  qual  pode  ser  alterado,  unilateralmente,  pela
Administração  Pública,  implementando  um  novo  Plano  de
Cargos  e  Salários,  efetuando  a  reclassificação  dos  cargos
existentes, modificando a sua denominação e reenquadrando os
servidores.  Tais alterações mostram-se legítimas.  Não há,  pois,
direito subjetivo a um dado conteúdo de regime. [...] 
Averbe-se,  por  mais,  que,  in  casu,  a  Administração  goze  de
poderes  ilimitados  nesse  sentido.  Da  mesma  forma  que  o
ordenamento jurídico constitucional permite que a Administração
Pública  promova  a  reestruturação  orgânica  de  seus  quadros
funcionais,  impõe  limites  a  essa  atuação,  qual  seja:  princípio
constitucional  da  irredutibilidade  de  vencimentos,  devendo  ser
respeitada  somente  a  manutenção  do  valor  total  da
remuneração.”

À  luz  desse  entendimento,  resta  claro  que  a  interpretação
extensiva e a aplicação retroativa da Lei Municipal 318/2013, foi
feita de forma correta em relação aos seus próprios e expressos
requisitos, sem ferir, assim, o princípio da legalidade, ao qual os
atos da Administração estão vinculados, não podendo se falar em
abuso de poder.

Acerca do tema, Hely Lopes Meirelles2 afirma:

"Poder vinculado ou regrado é aquele que o direito positivo – a lei
confere  à  administração  Pública  para  a  prática  de  ato  de  sua

1  Servidor Público na atualidade, 6º ed., Editora Lumen Juris, 2007, pág. 68.
2  Direito Administrativo Brasileiro - 16 ª Edição atualizada pela Constituição de 1988 – Editora – RT - p. 96
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competência,  determinando  os  elementos  e  requisitos
necessários à sua formalização. 

Nesses atos a norma legal condiciona a sua expedição aos dados
constantes de seu texto. Daí a dizer que tais atos são vinculados
ou regrados, significando que,  na sua prática, o agente público
fica inteiramente preso ao enunciado da lei,  em todas as suas
especificações.  Nessa  categoria  de  atos  administrativos,  a
liberdade de ação do administrador é mínima, pois terá que se
ater à enumeração minuciosa do direito positivo para realiza-los
eficazmente. Deixando de atender qualquer dado expresso na lei,
o ato é nulo, por desvinculado de seu tipo padrão. 

O princípio da legalidade impõe que o agente público observe,
fielmente todos os requisitos, expressos na lei como da essência
do ato vinculado. O seu poder administrativo restringe-se, em tais
casos,  o  de  praticar  o  ato,  mas  de  o  praticar  com  todas  as
minúcias especificadas na lei. Omitindo-as ou diversificando-as na
sua substância, nos motivos, na finalidade, no tempo, na forma ou
no  modo  indicados,  o  ato  é  inválido,  e  assim,  pode  ser
reconhecido pela própria Administração ou pelo Judiciário, se o
requerer o interessado."

No caso dos autos, em suma, o conjunto probatório colacionado
faz prevalecer os pressupostos de legitimidade e legalidade dos
atos administrativos atacados na presente demanda, visto que a
retroatividade dos efeitos da nova lei está prevista em seu texto,
de maneira que não restou alternativa ao Administrador Público
que não fosse aplicá-la e indeferir o pleito da impetrante.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
CONSELHO  DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL.  ART.  8º  DA
LEI 12.514/2011. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM TRÂMITE.
NORMA PROCESSUAL.  ART.  1.211  DO  CPC.  "TEORIA DOS
ATOS PROCESSUAIS ISOLADOS". PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
ACTUM. 
1. [...] 
4.  [...]  Seria a aplicação do Princípio tempus regit  actum. Com
base  neste  princípio,  temos  que  a  lei  processual  atinge  o
processo no estágio em que ele se encontra, onde a incidência da
lei  nova  não  gera  prejuízo  algum  às  parte,  respeitando-se  a
eficácia do ato processual já praticado. Dessa forma, a publicação
e  entrada  em vigor  de  nova  lei  só  atingem os  atos  ainda  por
praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar
em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de
processos em curso não serão atingidos. 
5.  Para  que  a  nova  lei  produza  efeitos  retroativos  é
necessária a previsão expressa nesse sentido. [...] 
6. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao
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regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.
(STJ  -  REsp:  1404796  SP  2013/0320211-4,  Relator:  Ministro
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  Data  de  Julgamento:
26/03/2014,  S1 -  PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:  DJe
09/04/2014)

Desse modo, ausente direito adquirido a amparar a pretensão da
apelante, de rigor a manutenção da r. Sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

Assim, por tais fundamentos e por todo o exposto, opinamos pelo
desprovimento do recurso,  para manter  inalterada  a  decisão
atacada em todos os seus termos.”- fls. 78/83.

Com base nas considerações delineadas, é de se concluir que o ato coator

ora questionado se mostra regular, posto ter sido exercido com base na discricionariedade

administrativa, respaldada em lei local válida.

Face ao exposto, DESPROVEJO O APELO.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/04 e J/11(R)
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