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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO
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Relator : Des. José Ricardo Porto
Agravante : Município de Sapé
Advogada            : Nathalia Ferreira Teófilo
Agravado : Gerson Ricardo Ferreira da Silva
Advogado : Alberto Jorge Souto Ferreira

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL.  PLEITO  DE REDUÇÃO DE JORNADA 
DE TRABALHO. FUNCIONÁRIO MATRICULADO EM 
CURSO  DE  ESPECIALIZAÇÃO  VIRTUAL. 
DEFERIMENTO  DA  LIMINAR  PELO  MAGISTRADO 
DE  BASE.  IRRESIGNAÇÃO.  ATRIBUIÇÃO  DE 
EFEITO  SUSPENSIVO.  PODER  DISCRICIONÁRIO 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  DESPROVIMENTO 
DO RECURSO.

− O §2.º  do  artigo  36  da  Lei  n.º  1.157/2013  reza: 
“Para realização dos Cursos de que trata o parágrafo 
anterior,  a  administração  municipal poderá reduzir  a 
carga  horária  do  servidor  em  no  máximo  50%  , 
dependendo do tipo de curso, mediante requerimento 
dirigido  ao  Secretário  de  Administração,  ficando  o 
servidor  liberado  nos  dias  referentes  às  aulas 
presenciais sem prejuízo da sua remuneração.”

− A licença para capacitação, de que trata o §2.º do 
art.  36,  da  lei  n.º1.157/2013,  submete-se  à 
conveniência e oportunidade da Administração Pública 
Municipal, não cabendo ao judiciário apreciar o mérito 
do ato administrativo.

LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO.  
PODER  JUDICIÁRIO.  MÉRITO  ADMINISTRATIVO.  1.  A  
concessão  de  licença  para  qualificação  se  submete  à 
conveniência  e  oportunidade  da  Administração  Pública 
municipal. 2. É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito  
do ato administrativo, cabendo-lhe unicamente examinar a 
sua  legalidade.  3.  Apelo  conhecido  e  improvido.  
Unanimidade. (TJMA; Rec 0006584-47.2011.8.10.0001; Ac.
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 141944/2014;  Quarta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Paulo  Sérgio  
Velten Pereira; Julg. 11/02/2014; DJEMA 19/02/2014) 

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

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Sapé  em 

desfavor da decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela 

antecipada, deferiu pedido liminar para reduzir a carga horária do servidor Gerson Ricardo 

Fernandes da Silva em 40% (quarenta por cento) até deslinde final da lide.

Em suas razões, aduz que “indubitável se mostra a necessidade de reforma  

da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, vez que reconheceu a presença de  

fumus  boni  juris  que  não  foi  sequer  demonstrado  pelo  agravado,  haja  vista  que  

fundamentou seu pleito em mero projeto de lei, não se desincumbindo do ônus do art.  

337  do  CPC,  bem  como  por  ser  o  ato  de  redução  de  carga  horária  de  natureza  

discricionária da administração, para os casos de curso na modalidade à distância (...)”  

(fls. 12)

Ao final, requer o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento; no 

mérito,  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  a  fim  de  que  seja  reformada  a  decisão 

interlocutória de modo a afastar a ordem ora questionada.

Juntou documentos (fls.18/30).

Decisão liminar, concedendo-se o efeito suspensivo (fls. 34/35).

Informações prestadas às fls. 41.

Contrarrazões apresentadas (fls. 43/46)
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Manifestação da Procuradoria de Justiça (fls. 81/82), sem análise meritória.

É o breve relatório.  

VOTO

Na hipótese, o autor pleiteia a redução de carga horária, alegando que a lei 

municipal n.º 38/2013, em seu art. 36,§2.º, assegura-lhe esse benefício.

Vejamos:
“Art. 36 - (...)
§1.º A licença de que trata o caput do artigo não se aplica para  
realização de cursos de capacitação ou de formação realizados  
através de recursos de Educação à Distância.
§2.º Para realização dos Cursos de que trata o parágrafo anterior,  
a  administração  municipal  poderá reduzir  a  carga  horária  do 
servidor  em  no  máximo  50%,  dependendo  do  tipo  de  curso,  
mediante  requerimento  dirigido ao Secretário  da Administração,  
ficando  o  servidor  liberado  nos  dias  referentes  às  aulas  
presenciais sem prejuízo de sua remuneração.” (destaque nosso)

A magistrada de base deferiu a liminar, às fls. 18/19, para reduzir a carga 

horária do servidor para 40% (quarenta por cento) até deslinde final da lide.

Após agravo da municipalidade, este relator concedeu efeito suspensivo ao 

recurso, uma vez que foi demonstrada a relevância do fundamento esposado (existência 

apenas  de  projeto  de  lei),  bem como possibilidade  de  danos  irreparáveis  aos  cofres 

públicos. 

Além  disso,  a  Administração  Municipal  teria  o  poder  discricionário  para 

conceder ou não o benefício requerido.

Vale lembrar, com relação aos limites da discricionariedade e controle pelo 

Poder Judiciário, o ensinamento da doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, pág. 271:
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“Com  relação  aos  atos  discricionários,  o  controle  judicial  é  
possível  mas  terá  que  respeitar  a  discricionariedade  
administrativa  nos  limites  em  que  ela  é  assegurada  à  
Administração Pública pela lei.
Isto ocorre precisamente pelo ato de ser a discricionariedade um 
poder  delimitado  previamente  pelo  legislador;  este,  ao  decidir  
determinado  ato,  intencionalmente  deixa  um espaço  para  livre  
decisão da Administração Pública, legitimando previamente a sua 
opção; qualquer delas será legal. Daí por que não pode o Poder  
Judiciário  invadir  esse  espaço  reservado,  pela  lei,  ao  
administrador, pois, caso contrário, estaria substituindo , por seus  
próprios  critérios  de  escolha,  a  opção  legítima  feita  pela  
autoridade competente com base em razões de oportunidade e  
conveniência  que  ela,  melhor  do  que  ninguém,  pode  decidir  
diante de cada caso concreto.”

Assim, tenho que compete a agravante decidir a conveniência de reduzir a 

carga horária do agravado.

Observa-se que após as contrarrazões, o agravado colacionou aos autos 

uma cópia da  lei municipal 1.157/2013, para rebater a alegação do agravante de existia 

apenas um projeto de lei.

Contudo,  tal  comando  normativo  apenas  reforça  a  tese  defendida  pelo 

recorrente quanto a discricionariedade da licença, senão vejamos:

“Art. 36. (…)
§2.º Para realização dos Cursos de que trata o parágrafo anterior,  
a  administração  poderá reduzir  a  carga horária  do servidor...)”  
(destaque nosso)

Se se tratasse de um direito incondicional do servidor, o legislador teria  dito:  

“ a administração reduzirá a carga horária do servidor”.

Nesse contexto,  a licença para capacitação, de que trata o §2.º do art. 36, 

somente será concedida se a edilidade julgar conveniente e oportuna, uma vez que se 

trata de um ato discricionário, conforme jurisprudência que segue:

LICENÇA  PARA  QUALIFICAÇÃO.  ATO  DISCRICIONÁRIO.  
PODER  JUDICIÁRIO.  MÉRITO  ADMINISTRATIVO.  1.  A  
concessão  de  licença  para  qualificação  se  submete  à 
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conveniência e oportunidade da Administração Pública municipal.  
2.  É  defeso  ao  Poder  Judiciário  apreciar  o  mérito  do  ato 
administrativo,  cabendo-lhe  unicamente  examinar  a  sua  
legalidade. 3. Apelo conhecido e improvido. Unanimidade. (TJMA;  
Rec  0006584-47.2011.8.10.0001;  Ac.  141944/2014;  Quarta 
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Paulo  Sérgio  Velten  Pereira;  Julg.  
11/02/2014; DJEMA 19/02/2014) 

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ORDINÁRIO  EM 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.  
INDEFERIMENTO  ADMINISTRATIVO  DE  LICENÇA 
REMUNERADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. O indeferimento  
do pedido de licença remunerada formulado por servidor público,  
valendo-se a autoridade, dentro de sua esfera de atribuições, de  
seu  juízo  de  conveniência  e  oportunidade,  e  observando  o  
interesse do serviço público, não se considera ilegal. Precedentes  
deste  e.  STJ.  Agravo  regimental  desprovido.  (AgRg  no  RMS  
25072/RN,  Rel.:  Min.  Felix  Fischer,  T-5  –  quinta  turma,  D.J.:  
19/02/2009)

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

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

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

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 07 de abril de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
  RELATOR    

J07/J11
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