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Classe 126 – Mandado de Segurança 

Impetrante: A.T.L 

Impetrado: PRÓ-REITOR E REITOR DO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E 
TECNOLOGIA DE SERGIPE - IFS 

  

SENTENÇA TIPO “A”  

  

  

  

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LICENÇA PARA 
CAPACITAÇÃO. REQUERIMENTO INDEFERIDO 
ADMINISTRATIVAMENTE. SATISFAÇÃO DOS 
REQUISITOS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DA 
LICENÇA. ART. 87 DA LEI Nº 8.112/90. SOMA 
DOS EXERCÍCIOS EM CARGOS PÚBLICOS 
FEDERAIS QUE ULTRAPASSA 05 ANOS. 
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 

  

SENTENÇA  

  

RELATÓRIO 

1.                Adoto o relatório da decisão proferida em sede de 
liminar: 

“A.L.Simpetrou Mandado de Segurança contra o REITOR DE GESTÃO DE 

PESSOAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

SERGIPE - IFS e o PRÓ-REITOR INTERINO DE GESTÃO DE PESSOAS DO INSTITUTO 



FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE - IFS, objetivando a 

concessão de Licença para Capacitação pelo prazo de três meses. 

Narra que ingressou no serviço público no ano de 2004, como servidora da 

extinta Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão/SE e ocupou inicialmente o cargo de 

assistente de administração. 

Afirma que, no ano de 2008, foi aprovada em novo concurso público e passou 

a ocupar o cargo de Contadora no Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe (antigo 

CEFET), atualmente, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - IFS, 

permanecendo servidora pública federal. 

Diz que, em junho do ano corrente, solicitou junto ao IFS Licença para 

Capacitação, pelo período de três meses, para participar de curso de especialização em 

Auditoria Governamental, na UNICAMPROMINAS. Entretanto, o pedido foi negado, sob 

alegação de que a mesma não possuía cinco anos de efetivo exercício no cargo, requisito 

obrigatório para ter direito à Licença para Capacitação. 

Alega que o artigo 87 da Lei 8.112/90 dispõe que a licença para capacitação é 

concedida sob a égide de duas condições: possuir cinco anos de efetivo exercício na 

Administração, e tal capacitação estar de acordo com a conveniência e oportunidade do Poder 

Público. 

Em relação ao tempo no serviço público, afirma ser servidora pública federal 

desde 2004, sendo que não há na Lei dos Servidores qualquer exigência quanto à 

permanência no cargo, mas somente quanto ao exercício efetivo na Administração Pública, 

independente da sua lotação. 

Sobre o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, informa que a 

chefe imediata da impetrante já emitiu parecer alegando não se opor à concessão da licença, 

de acordo com o explicitado no verso do Memorando/CCF 09/13 anexado. 

Requer medida liminar, inaudita altera parte, "no sentido de determinar que a 

Autoridade Coatora seja impelida a conceder a licença para capacitação, posto que esta 

cumpriu com todos os requisitos previstos nos dispositivos legais e junto à Administração 

Pública". 

Juntou procuração e documentos.” 

2.                A liminar foi deferida. 

3.                A Procuradoria Federal manifestou interesse no feito. 

4.                 As autoridades coatoras prestaram informações, 
aduzindo que agiram nos ditames da lei, o que demonstra que o ato não 
foi ilegal ou abusivo, razão pela qual a segurança deve ser denegada. 

5.                A Procuradoria Federal agravou da decisão 
concessiva da liminar. 



6.                O Ministério Público Federal apresentou parecer 
pugnando pela concessão da segurança. 

7.                O Agravo de Instrumento nº 0801930-
87.2013.4.05.0000 foi julgado improcedente, cuja decisão transitou em 
julgado em 15/10/2013. 

8.                É o relatório. Passo a decidir. 

FUNDAMENTAÇÃO 

9.                O Mandado de Segurança é ação brotada da própria 
Constituição Federal, cujos requisitos são de observância obrigatória, 
para que se possa chegar a um pronunciamento pela concessão ou 
denegação da ordem. Eis o teor do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, 
onde tal remédio é abrigado: 

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus 

ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 

abuso de poder for autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público. 

  

10.           Entende-se que direito líquido e certo é o direito 
embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de 
plano por meio de prova pré-constituida[1]. 

11.           Alexandre de Moraes leciona: 

Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou 

seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por 

documentação inequívoca. Note-se que o direito é sempre 

líquido e certo. A caracterização de imprecisão e incerteza 

recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação. 

Importante notar que está englobado na conceituação de 

direito líquido e certo o fato que se torna incontroverso 

necessite somente de adequada interpretação do direito, 

não havendo possibilidade de o juiz denegá-lo, sob o 

pretexto de tratar-se de questão de grande complexidade 

jurídica[2]. 

12.           Por autoridade há de se ter todo agente público que 
possua poder de decisão e seja titular de uma esfera de competência. 
Importante frisar que, no caso concreto, nem sempre o sujeito que 
pratica a conduta ilegal ou abusiva será tido como autoridade coatora. 

13.           Feitas estas considerações necessárias, inicio a 
análise do caso sub examine. 

14.           No deferimento da liminar, assim me manifestei: 

https://pje.jfse.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam?idBin=50326&idProcessoDoc=50284#_ftn1
https://pje.jfse.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam?idBin=50326&idProcessoDoc=50284#_ftn2


“[...]A Lei nº 8.112/90 divide as ações de capacitação que contemplam os 

servidores públicos federais mediante política de iniciativa do órgão e também por 

iniciativa do servidor. 

Possibilitando a capacitação dos servidores, o referido diploma previu a 

"Licença para Capacitação" no art. 81, inciso V, combinado com o art. 87 da mesma lei, a 

qual consiste na fruição do período de três meses de afastamento do exercício do cargo 

para participação de cursos, após cinco anos de efetivo exercício, custeado a priori pelo 

servidor, mas condicionado ao interesse da Administração: 

Seção VI 

Da Licença para Capacitação 

Art. 87. Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no 

interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva 

remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação 

profissional. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput não são 

acumuláveis. 

Em relação à contagem do tempo de serviço público dos servidores federais, 

dispõe a Lei nº 8.112/90, em seu capítulo VII: 

Capítulo VII 

Do Tempo de Serviço 

Art. 100. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, 

inclusive o prestado às Forças Armadas. 

Art. 101. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão 

convertidos em anos, considerado o ano como de trezentos e sessenta e cinco dias. 

[...] 

Art. 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade: 

I - o tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito 

Federal; 

[...] 

As regras do Estatuto dos Servidores não permitem a contagem do tempo de 

serviço público estadual, distrital e municipal para todos os fins de direito, reservando tal 

produção de efeitos jurídicos apenas para o tempo de serviço público federal, sendo que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art87


o tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal é 

considerdo somente para efeito de aposentadoria e disponibilidade. 

Desse modo, quando a lei dispõe sobre "tempo de serviço público federal" 

refere-se ao exercício em cargo da Administração Pública Federal, direta ou indireta, não 

fazendo restrição quanto à necessidade de exercício no mesmo cargo público federal. 

Ressalto ainda que a própria compreensão do significado do termo "tempo de 

serviço público federal" tem sido ampliada, paulatinamente, pela jurisprudência. 

Inicialmente, compreendia-se, tão-somente, o serviço prestado à 

Administração Direta (União Federal) e às entidades autárquicas e fundacionais, haja 

vista que a Lei nº 8.112/90 disciplina o regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União, das autarquias e das fundações públicas federais. 

Todavia, a jurisprudência do STF (ADI - MC 1400, RE 195767) passou a 

enquadrar o tempo de serviço prestado para empresas públicas e sociedades de 

economia mista, integrantes da administração indireta, como tempo de serviço público 

federal: 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO 

PRESTADO À INICIATIVA PRIVADA E TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. SOMATÓRIO 

PARA FINS DE ADICIONAL E SEXTA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. 

1. O tempo de serviço de atividades essencialmente privadas não é 

computável, para fins de gratificação adicional e sexta parte, salvo quando integrantes da 

administração pública indireta. Precedente. 

2. Recurso extraordinário não conhecido. 

(STF. 2ª Turma. RE 195767 / SP. Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA. Julgamento: 

25/11/1997) 

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados do TRF-5ª Região: 

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CÔMPUTO DO 

TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 

PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, LICENÇA-PRÊMIO E PARA 

SATISFAZER OS REQUISITOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. 

POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 

1 - A Administração Federal, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 200/67, 

abrange a Administração Indireta, que compreende as sociedades de economia mista, 

como o Banco do Brasil, estando os seus servidores, embora sujeitos à legislação 

trabalhistas, submetidos às regras previstas na Constituição Federal concernentes aos 

servidores da Administração Pública (art. 37), como exigência de concurso público para 

ingresso; proibição de acumular cargos, empregos e funções, observadas as exceções 



ali previstas; estando, ainda, sujeitos às restrições do art. 169, parágrafo 1º, da 

Constituição; além de serem equiparados aos servidores da Administração Direta para 

outros fins, a exemplo do penal. 

2 - Em razão disso, os empregados dessas sociedades podem ser 

considerados servidores públicos em sentido amplo, devendo ser computado para todos 

os fins, nos termos do art. 100 da Lei 8.112/90, o tempo de serviço prestado ao Banco do 

Brasil pelo autor, agora submetido ao regime estatutário dos servidores públicos, por 

exercer cargo público na Receita Federal (Precedentes do TRF 4ª Região). 

3 - O Supremo Tribunal Federal (ADI - MC 1400, Pleno, rel. Min. ILMAR 

GALVÃO, DJ de 31.05.96; RE 195767, Relator Ministro MAURÍCIO CORRÊA, 

SEGUNDA TURMA, votação unânime, julgado em 25.11.1997, publicado em 

27.02.1998)) negou o direito ao reconhecimento de tempo de serviço para fins de 

gratificação adicional àqueles que tenham vínculo com atividade essencialmente privada, 

ressalvando, no entanto, aquele prestado por integrantes da administração indireta, 

empresas públicas e sociedades de economia mista. 

4 - O Conselho da Justiça Federal, através da Resolução nº 141, de 

28.02.2011, ao regulamentar a averbação de tempo de serviço dos seus servidores e dos 

da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, com amparo nas atribuições legais a ele 

definidas, decidiu nos autos do PA 2001.16.0767, fazerem jus ao cômputo do tempo de 

serviço prestado em sociedade de economia mista e empresa pública para fins de 

gratificação adicional, licença-prêmio por assiduidade e para efeito de licença para 

capacitação, bem como para fins de satisfazer os requisitos da Emenda Constitucional 

41/2003. 

5 - Provimento da apelação para assegurar ao apelante o direito ao cômputo 

do tempo de serviço prestado ao Banco do Brasil, no interstício de 20.12.82 a 09.01.94, 

para fins de adicional por tempo de serviço e licença-prêmio, bem como para reconhecer 

tratar-se de tempo de serviço público para fins de satisfazer os requisitos da Emenda 

Constitucional nº 41/2003. 

6 - Condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, fixados nos termos do art. 20, parágrafo 4º, do CPC, em R$ 2000,00 

(dois mil reais). 

(TRF-5ª Região. 4ª Turma. AC 200981000149006.Desembargador Federal 

Edílson Nobre. DJE - Data::27/10/2011 - Página::794.) 

 ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LICENÇA PARA 

CAPACITAÇÃO. DOUTORADO. REQUERIMENTO INDEFERIDO 

ADMINISTRATIVAMENTE. ILEGALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. 

SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DA LICENÇA. 

1. A impetrante, servidora pública federal, professora de Química do IFS, 

requereu a concessão de licença remunerada, para capacitação em Doutorado, na 



Universidade Federal da Bahia, que lhe fora negada em razão de ainda não ter cumprido 

4 (quatro) anos de exercício no órgão público a que é vinculada. 

2. A impetrante foi nomeada para o cargo de Professora, no então Centro 

Federal de Educação Tecnológica da Bahia (transformado em Instituto Federal da 

Bahia), em 05/02/2007, tendo entrado em exercício em 05/03/2007. Por meio da Portaria 

MEC nº 1.680, publicada no DOU de 30/12/2010, a servidora foi redistribuída do Instituto 

Federal da Bahia para o Instituto Federal de Sergipe, tendo se apresentado no dia 

31/12/2010. 

3. Em que pese o IFBA e o IFS serem entidades autônomas de ensino público 

federal, ambas são vinculadas ao Ministério da Educação e têm as mesmas 

competências na área de ensino. O fato de a impetrante ter sido redistribuída do IFBA 

para o IFS em nada altera o cômputo do seu tempo de serviço público, pois houve 

continuidade da prestação do serviço- magistério- não tendo a movimentação de um 

Instituto para outro o condão de ensejar uma nova contagem de tempo de serviço. 

4. Para efeito de cômputo do tempo de serviço, para integralização daquele 

necessário à carência para cursar o doutorado, deve ser considerado o tempo de serviço 

prestado ao IFBA e ao IFS, que já supera os quatro anos exigidos pela lei. 

5. Remessa Necessária improvida. 

(TRF-5ª Região. 3ª Turma. REO 00008064720124058501. Desembargador 

Federal Geraldo Apoliano. DJE - Data:: 01/04/2013 - Página:: 118) 

No caso em análise, a impetrante é servidora pública federal desde 

30.06.2004, quando ingressou no cargo de assistente de administração, passando a 

ocupar,  a partir de 30.12.2008, o cargo de Contadora do IFS. Portanto, possui nove anos 

no serviço público federal. 

Destarte, em relação ao tempo de serviço público federal a impetrante possui o 

período necessário para fruição da licença, estabelecido no art. 87 da Lei n. 8.112/90. 

Contudo, o momento de fruição deste direito fica, em princípio, a critério da 

Administração Pública, que de forma discricionária, segundo os critérios de conveniência 

e oportunidade, decidirá se é possível ou não a concessão do benefício no momento 

pleiteado pelo servidor. 

In casu, a Administração Pública, por meio da Gerência da Administração, já 

afirmou nos autos do processo administrativo nº 23060.002074/2013-02 a sua não 

oposição a Licença para Capacitação. 

Assim, assiste razão à impetrante quanto ao seu direito líquido e certo para 

fruir a Licença para Capacitação pretendida. ” 



12.           Após o deferimento da liminar não houve fato novo 
que mudasse o entendimento ali esposado, motivo pelo qual, o adoto 
como razão de decidir. 

DISPOSITIVO 

13.           Ante o exposto, concedo a segurança, extinguindo o 
processo com resolução de mérito (art. 269, inciso I, do 
CPC), confirmando a liminar antes deferida, para determinar ao IFS a 
concessão da licença para capacitação à impetrante pelo período de três 
meses.  

14.           Não há custas a serem excutidas, tendo em vista que 
o valor irrisório das mesmas sequer compensaria o gasto do erário para 
cobrá-las. 

15.           Sem honorários, nos termos das Súmulas n. 105 do 
STJ e 512 do STF e do artigo 25, da Lei nº 12.016/09. 

16.           Intimar do MPF, haja vista que este órgão realizou 
intervenção no presente feito.    

17.           Publicar. Registrar. Intimar. 

Aracaju, 14 de novembro de 2013. 

  

Telma Maria Santos Machado 

Juíza Federal 

 


