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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0001829-52.2013.815.0071.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Areia.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Município de Areia.
ADVOGADO: Johnson Gonçalves de Abrantes.
APELADO: Janaína de Castro Azevedo Silva.
ADVOGADO: Edinando Diniz.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  e  à  Remessa Necessária  n.º  0001829-52.2013.815.0071,  no  Mandado de
Segurança em que figuram como Apelante o Município de Areia e como Apelada
Janaína de Castro Azevedo Silva.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em  conhecer da Apelação e da
Remessa Necessária e dar-lhes provimento.

VOTO.

O Município de Areia interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo  da  Vara  Única  daquela  Comarca,  nos  autos  do  Mandado  de  Segurança
impetrado por  Janaína de Castro Azevedo Silva contra ato atribuído ao Prefeito
daquele  Município,  f.  252/255,  que  concedeu  parcialmente  a  segurança  para
condenar o Ente Federado a conceder à Impetrante licença remunerada durante o
ano de 2014, a fim de que ela conclua seu mestrado na Universidade Estadual da
Paraíba, ao fundamento de que há correlação entre a disciplina a ser estudada nesse
curso (Letras) e as funções do cargo de Professor Polivalente, estando preenchido o
requisito  estabelecido  pelos  arts.  8.º,  V,  e  12,  I  e  §  2.º,  da  Lei  Municipal  n.º
760/2009,  e  de  que  a  negativa  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  não  foi
motivada, julgando prejudicado o pleito de redução da jornada de trabalho durante o
ano  de  2013,  condenando  o  Município  ao  pagamento  das  custas  processuais  e
submetendo a Sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Em suas  Razões,  f.  261/271,  arguiu  a  preliminar  de  inépcia  da Inicial,
alegando que não foi indicada a pessoa jurídica a que está vinculada a Autoridade
Coatora e que, por essa razão, seu órgão de representação não foi cientificado deste
feito, tal como exigido pelo art. 7.º, da Lei Federal n.º 12.016/2009.

Sustentou, no mérito, que a licença do servidor para frequentar curso de
formação continuada é ato discricionário do Sistema Municipal de Ensino e afirmou
que, no caso, o afastamento foi negado à Impetrante em razão do quadro deficitário
de professores em sua rede de ensino e da ausência de correlação entre o Mestrado
em Letras e a função do Professor AI, habilitado a lecionar no Ensino Fundamental.

Requereu a reforma da Sentença para que a segurança seja denegada.



Contrarrazoando, f. 275/284, a Apelada argumentou, quanto à preliminar,
que o Município de Areia foi incluído no polo passivo desta demanda e que todas as
notificações ocorreram em conformidade com a Lei Federal n.º 12.016/2009, e, no
mérito,  alegou  que  o  argumento  da  deficiência  do  quadro  de  professores  do
Município não foi invocado anteriormente neste processo nem foi apresentado no
processo administrativo, que está fundado apenas na suposta ausência de relação
entre o Mestrado e o cargo de Professor de Ensino Fundamental.

Teceu  considerações  com  o  fim  de  demonstrar  a  pertinência  entre  a
pretendida formação acadêmica e  o exercício de suas  funções como Professora,
requerendo, ao final, o desprovimento do Apelo.

A  Procuradoria  de  Justiça,  f.  291/294,  pugnou  pelo  desprovimento  da
Apelação e da Remessa Necessária, ao argumento de que a licença remunerada para
participação  de  cursos  de  aperfeiçoamento  é  garantida  pela  Lei  de  Diretrizes  e
Bases da Educação Nacional e pela Constituição da República.

É o Relatório.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço da Apelação e  da
Remessa Necessária,  analisando-as conjuntamente, ante a indissociabilidade dos
seus fundamentos.

Nos termos do art.  295, parágrafo único, do Código de Processo Civil1,
considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, da
narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, o pedido for juridicamente
impossível ou contiver pedidos incompatíveis entre si.

A Inicial, no caso, não está eivada de quaisquer desses vícios, pelo que não
deve ser considerada inepta.

Ademais,  a  Apelada  apontou,  expressamente,  não  apenas  a  Autoridade
Coatora, mas também a pessoa jurídica a que ela está vinculada, e, posteriormente,
ambas foram notificadas, f. 234/235, restando observada a disciplina dos arts. 6.º,
caput, e 7.º incisos I e II, da Lei Federal n.º 12.016/20092.

Assim, rejeito a preliminar de inépcia da Inicial.

1 Art. 295. […] Parágrafo único. Considera-se inepta a petição inicial quando: I – lhe faltar pedido ou
causa de pedir; II – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; III – o pedido for
juridicamente impossível; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

2 Art. 6.º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será
apresentada  em  2  (duas)  vias  com  os  documentos  que  instruírem  a  primeira  reproduzidos  na
segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha
vinculada ou da qual exerce atribuições.

[…]

Art. 7.º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I – que se notifique o coator do conteúdo da petição
inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no
prazo  de  10  (dez)  dias,  preste  as  informações;  II  –  que  se  dê  ciência  do  feito  ao  órgão  de
representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos,
para que, querendo, ingresse no feito; […]



Passo ao mérito.

A Lei Municipal n.º 760/2009, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério
do Município de Areia, prevê, em seus arts. 8.º, inciso V, e 12, inciso I e § 2.º, como
direito  dos  profissionais  do magistério,  a  licença para participação de cursos  de
formação continuada,  condicionando-a, porém, à discricionariedade da Secretaria
de Educação e à necessária correlação entre o curso pretendido e a área de atuação
do profissional no Sistema Municipal de Ensino.

Eis a redação dos dispositivos:

Art.  8.º  –  São direitos  dos profissionais  do magistério:  […] V – Ter assegurada
oportunidade  de  frequentar  cursos  de  formação  inicial  e  continuada  profissional,
dentro da sua área de atuação, a critério da Secretaria de Educação; […]

Art.  12º  –  A licença  para frequentar  cursos  de  forção  continuada (stricto sensu)
poderá ser concedida: I  – Para cursos de mestrado, por um prazo máximo de 02
(dois) anos; […] § 2.º – A licença de que trata este Artigo somente será concedida
quando houver relação do curso com sua área de atuação no Sistema Municipal de
Ensino, a critério da Secretaria de Educação.

A concessão da licença, pelo que se extrai de sua regulamentação legal, é
ato discricionário da Administração Municipal, cabendo à Secretaria de Educação a
apreciação da conveniência e da oportunidade do afastamento do servidor.

Cuida-se, portanto, de mérito administrativo, de sindicabilidade pelo Poder
Judiciário restrita à regularidade do procedimento e à legalidade do ato, consoante
firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça3.

No caso, o único motivo da negativa da licença foi a suposta inexistência
de  correlação  entre  o  Mestrado  em Letras  e  a  área  de  atuação  da  Impetrante,
enquanto  Professora  do  Ensino  Fundamental,  f.  40/42,  e  os  fundamentos  deste
Mandado  de  Segurança  se  restringem  a  desconstruir  a  motivação  do  ato
administrativo impugnado, não podendo o Poder Judiciário analisar o acerto ou o
desacerto das razões invocadas pela Administração Municipal.

Posto isso, conhecidas a Apelação e a Remessa Necessária, rejeitada a
preliminar  de  Inépcia  da  Inicial,  dou-lhes  provimento  para,  reformando  a
Sentença, denegar a segurança, condenando a Impetrante ao pagamento das
custas  processuais,  deixando  de  condená-la  ao  pagamento  de  honorários

3 MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR.  PRESCRIÇÃO  ADMINISTRATIVA.  INOCORRÊNCIA.
PUBLICAÇÃO DA PORTARIA INAUGURAL EM BOLETIM DE SERVIÇO. ILEGALIDADE
INEXISTENTE.  DELEGAÇÃO  DE  COMPETÊNCIA  AO  MINISTRO  DE  ESTADO.
POSSIBILIDADE. ARTIGO 1º, I, DO DECRETO N. 3.035/99. ABANDONO DE CARGO. RITO
SUMÁRIO.  ART.  140,  I,  DA  LEI  N.  8.112/90.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  NÃO
CARACTERIZADO.  INDEFERIMENTO  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVAS  DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.  ANÁLISE  DO  MÉRITO  ADMINISTRATIVO.  IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS  ESPECÍFICO  DE  ABANDONO  DO  CARGO.  EXISTENTE  E  COMPROVADO.
SEGURANÇA DENEGADA. […] 9. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não
cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, mas somente aferir a regularidade do
procedimento e a legalidade do ato de demissão. […] (STJ, MS 9.120/DF, Rel. Ministro ERICSON
MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
28/10/2015, DJe 06/11/2015).



advocatícios em razão do disposto no art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias
Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado – Relator


