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DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

A N T E C I P A Ç Ã O  D E  T U T E L A .  L I C E N Ç A  P A R A

ACOMPANHAR CÔNJUGE. INDEFERIMENTO. SERVIDORA

EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.

1. ALei Complementar Distrital n. 840/2011, que dispõe acerca

do regime jurídico dos servidores públicos distritais, estabelece

que é "vedado à administração pública conceder licença não

remunerada ou autorizar afastamento sem remuneração ao

servidor em estágio probatório".

2. No caso em exame,a autora, ora agravada, ainda se

encontra em estágio probatório, fato que obsta a pretensão

liminar deduzida nos autos de origem.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 3ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÍDIA CORRÊA LIMA -

Relatora, GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - 1º Vogal, SILVA LEMOS - 2º Vogal,

sob a presidência do Senhor Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO,  em proferir

a seguinte decisão: CONHECER. DAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.,

de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 12 de Março de 2014.

Documento Assinado Eletronicamente

NÍDIA CORRÊA LIMA

Relatora
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Na referida ação mandamental, a impetrante, ora agravada,

requereu liminarmente que o Distrito Federal lhe concedesse licença, sem

vencimentos, para acompanhar cônjuge, a despeito de se encontrar em estágio

probatório.

Pela decisão recorrida (fls. 68/73), o MM. Juiz a quo deferiu o pedido

liminar, "para conceder a licença, sem vencimentos, a fim de possibilitar à impetrante

que acompanhe o seu marido, a título provisório, até o julgamento do mérito do

presente mandamus".

Inconformado, o Distrito Federal pugnou pela concessão de efeito

suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão de primeiro grau. Em

provimento definitivo, postulou pela reforma do decisum recorrido.

Para tanto, o Distr i to Federal sustentou, em síntese, a

impossibilidade da concessão da referida licença, uma vez que a servidora encontra-

se em estágio probatório, fato que impede a pretensão por ela deduzida nos autos

de origem, nos termos do art. 133 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.

Por fim, o Distrito Federal discorreu acerca do Princípio da

Legalidade, que rege a atuação da Administração Pública, e destacou a presença

dos requisitos para o deferimento do provimento liminar.

Às fls. 83/84v., esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo

ao recurso.

As informações do Juízo a quo vieram às fls. 89/93.

A parte agravada interpôs Agravo Regimental, o qual foi recebido

como pedido de reconsideração, que, por sua vez, foi indeferido (fls. 137/137v.).

Pelo parecer de fls. 141/144, a d. Procuradoria de Justiça oficiou

pelo provimento do recurso.

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito

suspensivo, interposto pelo distrito federalcontra decisão proferida pelo MM. Juiz de

Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado

de Segurança impetrado por EDILAMAR BARBOSA RODRIGUES.
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o distrito federalinterpôs Agravo de Instrumento contra decisão

proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal,

nos autos do Mandado de Segurança impetrado por EDILAMAR BARBOSA

RODRIGUES.

Na referida ação mandamental, a impetrante, ora agravada,

requereu liminarmente que o Distrito Federal lhe concedesse licença, sem

vencimentos, para acompanhar cônjuge, a despeito de se encontrar em estágio

probatório.

Pela decisão recorrida (fls. 68/73), o MM. Juiz a quo deferiu o pedido

liminar, "para conceder a licença, sem vencimentos, a fim de possibilitar à impetrante

que acompanhe o seu marido, a título provisório, até o julgamento do mérito do

presente mandamus".

Inconformado, o Distrito Federal pugnou pela concessão de efeito

suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão de primeiro grau. Em

provimento definitivo, postulou pela reforma do decisum recorrido.

Para tanto, o Distr i to Federal sustentou, em síntese, a

impossibilidade da concessão da referida licença, uma vez que a servidora encontra-

se em estágio probatório, fato que impede a pretensão por ela deduzida nos autos

de origem, nos termos do art. 133 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.

Por fim, o Distrito Federal discorreu acerca do Princípio da

Legalidade, que rege a atuação da Administração Pública, e destacou a presença

dos requisitos para o deferimento do provimento liminar.

Da análise detida dos autos, impõe-se acolher a pretensão recursal.

Considerando que a questão foi devidamente apreciada por ocasião

do deferimento do provimento liminar, cumpre-me reiterar o entendimento ali

firmado, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os fundamentos expendidos

na referida decisão, que ora transcrevo, in verbis:

 

"O Distrito Federal pugnou pelo deferimento do efeito

suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar os efeitos

V O T O S

A Senhora Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA - Relatora

Conheço do recurso, uma vez que presentes os requisitos de

admissibilidade.
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da decisão recorrida, que concedeu licença à impetrante, ora

agravada, para acompanhar seu cônjuge. 

De partida, cumpre consignar que o agravo de instrumento é

cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido

de liminar, em sede de Mandado de Segurança, cuja natureza

é incompatível com a sistemática do agravo retido.

Além de cabível, o recurso preenche os requisitos para o

deferimento do provimento liminar, porquanto a decisão de

primeiro grau, de fato, é suscetível de causar ao agravante uma

lesão grave e de difícil reparação, uma vez que foi compelido a

conceder uma licença sem amparo legal.

De igual modo, sobressai a relevância da fundamentação

trazida pelo agravante, na medida em que não se vislumbra, ao

menos neste juízo de cognição sumária, a ilegalidade no ato

impugnado na ação mandamental.

Com efeito, a concessão da licença para acompanhar cônjuge

encontra-se regulada no art. 133 da Lei Complementar Distrital

n. 840/2011, que assim dispõe, verbis:

'Art. 133. Pode ser concedida licença ao servidor estável para

acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para:

I - trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de

Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno -

RIDE;

II - exercer mandato eletivo em Estado ou Município não

compreendido na RIDE.' (grifos nossos).

 

Note-se que a licença capacitação somente poderá ser

concedida ao "servidor estável". In casu, a impetrante, ora

agravada, tomou posse em abril do ano em curso, isto é, ainda

está no primeiro ano, dos três previstos na legislação distrital,

para cumprimento do estágio probatório.

Tal fato, per se, justifica o indeferimento da licença. Ainda

sobre o estágio probatório, a referida LC 840/11 dispõe que

"vedado à administração pública conceder licença não

remunerada ou autorizar afastamento sem remuneração ao

servidor em estágio probatório".

As disposições acima referidas não são, em absoluto,
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contrárias aos postulados inseridos no texto constitucional,

mormente quanto à proteção à família (art. 226, CF), na medida

em que apenas impede que as licenças sem vencimentos,

dentre elas aquela para acompanhar cônjuge, seja concedida

aos servidores ainda em estágio probatório.

De fato, antes que o servidor público adquira a denominada

estabilidade, a Administração precisa avaliar a "aptidão, a

capacidade e a eficiência do servidor para o desempenho do

cargo". Por esta razão, não são autorizadas as licenças sem

que estejam presentes os requisitos previstos na legislação que

dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do

Distrito Federal.

Nesse diapasão, não há como manter a decisão de primeiro

grau, uma vez que, ainda que se considere a proteção à

família, esta tutela prevista na Constituição Federal não impede

que a Administração Pública estabeleça regramentos mínimos

para regular as licenças de servidores públicos, sobretudo

quando esta regulação decorre dos princípios constitucionais

inseridos no art. 37 da CF.

Pelo exposto, e diante da presença dos requisitos inerentes ao

provimento liminar, conforme preceitua o art. 558 do Código de

Processo Civil, defiro o efeito suspensivo ao Agravo de

Instrumento, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, até

o julgamento do presente recurso."

 

Cumpre manter o entendimento acima transcrito, porquanto não há,

prima facie, ilegalidade na negativa da Administração Pública quanto à concessão

da licença para acompanhar cônjuge, uma vez que a servidora pública distrital, ora

agravante, ainda se encontra em estágio probatório.

Pelo exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E

DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. decisão de primeiro grau, indeferindo,

por conseguinte, o pedido liminar deduzido pela autora, ora agravada.

É como voto.
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O Senhor Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - Vogal

Com o relator

O Senhor Desembargador SILVA LEMOS - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

CONHECER. DAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
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