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DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO.
SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. TEMPO DE
AFASTAMENTO CONSIDERADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO PARA FINS
DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE.
Na mesma linha do posicionamento defendido no Parecer AGE/CJ nº
15.891/2017, opina-se pela viabilidade jurídica da contagem do tempo
de afastamento para gozo de licença maternidade como efetivo
exercício para fins de estágio probatório.
Tal compreensão busca garantir o gozo, de forma plena, do referido
direito, por se tratar de benesse consentânea com a proteção à
dignidade da mulher, à família, à criança e promoção da efetiva
igualdade de gênero.
Como consequência, sugere-se a não aplicação, à hipótese, da norma
contida no artigo 4º, §2º, do Decreto nº 45.851/2011.
 

Referências normativas: Artigo 41 da CR/88; artigo 35 da CE/89; artigos 87 e 88
da Lei nº 869/52; artigo 11 do Decreto nº 44.559/2007 (com a redação dada pelo
Decreto nº 47.869/2020); e Decreto nº 45.851/2011.
 

RELATÓRIO

 

1. Cuida-se de expediente oriundo da Diretoria Central de Gestão do Desempenho
e Desenvolvimento da SEPLAG (Ofício SEPLAG/DCGDD nº. 30/2021), em que se
solicita pronunciamento acerca da possibilidade de contagem do tempo de
afastamento em decorrência de licença maternidade como efetivo exercício para
fins de estágio probatório.

2. Para tanto, relata-se que, em virtude do entendimento consolidado no Parecer
AGE/CJ nº 15.891/2017, foram adotadas as providências necessárias para se
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AGE/CJ nº 15.891/2017, foram adotadas as providências necessárias para se
considerar a licença maternidade como efetivo exercício para fins de ADI, partir
do período avaliatório de 2017, tendo sido regularizada a situação das
servidoras prejudicadas, observada a prescrição. Com a superveniência do
Decreto nº 47.689/2020, a questão foi regulamentada de modo expresso.

3. Referida manifestação limitou-se à análise do ponto suscitado, qual seja, a
viabilidade de se considerar o tempo de afastamento em razão de gozo de
licença maternidade como efetivo exercício para fins de submissão à avaliação
de desempenho individual. Não foi debatido o tratamento a ser conferido ao
mesmo afastamento quando a servidora se encontra em estágio probatório.

4. Acrescenta que, embora tenha sido solicitada complementação, o tema ainda se
encontra pendente de exame, motivo pelo qual a SEPLAG tem orientado os
órgãos ao cumprimento literal do disposto no Decreto nº 45.851/2011.

5. Diante disso, e “tendo em vista a proteção garantida pela Constituição Federal
de 1988 à licença maternidade, e, por outro lado, a importância revestida pela
Carta Magna à submissão ao estágio probatório pela servidora pública recém
ingressa à Administração”, solicita à AGE análise do assunto.

6. O expediente não foi instruído com documentos.
7. É o relatório.

PARECER

 

8. Para melhor compreensão da temática apresentada, cabe lembrar que o
Parecer AGE/CJ nº 15.891/2017, elaborado em resposta a requerimento
administrativo formulado por Procuradora do Estado em vias de se afastar para
gozo de licença maternidade, foi assim ementado:

 

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO
PÚBLICO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. TEMPO
DE AFASTAMENTO CONSIDERADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO
PARA FINS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de direito assegurado constitucionalmente e em
razão de suas peculiaridades, à licença maternidade deve ser
atribuído tratamento diferenciado em relação às demais licenças,
não se aplicando à hipótese a norma contida no artigo 11, §4º, do
Decreto nº 44.559/2007. 
Diante disso, o afastamento para gozo de tal licença deve ser
considerado como tempo de efetivo exercício para fins de
Avaliação de Desempenho, o que implica na possibilidade de
avaliação da servidora.
Para os casos em que a avaliação já não tenha ocorrido, admite-se
a revisão da nota mediante apreciação de requerimento
administrativo formalizado pela servidora prejudicada, observada a
prescrição. Para regularização, a Administração poderá realizar a
ADI ou, não sendo possível, atribuir à requerente a mesma nota
obtida na avaliação realizada no exercício anterior ao afastamento.
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9. O posicionamento adotado partiu da compreensão segundo a qual a licença
maternidade, à vista de suas peculiaridades e por se tratar de direito
assegurado constitucionalmente, deve receber tratamento diferenciado em
relação aos outros afastamentos. Em razão disso, a argumentação
desenvolvida foi justamente no sentido de que a servidora afastada para gozo
de licença maternidade não deve sofrer prejuízos em sua vida funcional.

10. À época, o Decreto nº 44.559/2007, que regulamenta a Avaliação de
Desempenho Individual do servidor, estabelecia que:

Art. 11 – Para fins de ADI, o servidor deverá possuir no período
avaliatório, no mínimo, cento e cinquenta dias de efetivo exercício.
(...)
§ 4º – Para fins do disposto neste artigo não são considerados
como efetivo exercício os afastamentos, as faltas, as
licenças, as férias regulamentares, as férias-prêmio ou qualquer
interrupção do exercício das atribuições do cargo ou função
exercida. (grifei)

 

11. Na citada manifestação, opinou-se pela não aplicação do dispositivo transcrito à
licença em exame, por se revelar incompatível com as normas constitucionais
que garantem a proteção à maternidade e à infância. Por se tratar de
afastamento peculiar, justifica-se tratamento diferenciado em comparação às
outras licenças.

12. Em decorrência dessa orientação, atualmente, a questão tem disciplina diversa,
vindo a ser regulamentada pelo Decreto nº 47.869/2020, que alterou a redação
do §4º do artigo 11 do Decreto nº 44.559/2007, nos seguintes termos:

§ 4º – Para fins do disposto neste artigo, são considerados
como efetivo exercício os dias efetivamente trabalhados pelo
servidor, o descanso semanal remunerado, os feriados, os pontos
facultativos, o período de licença à funcionária gestante e as
folgas compensativas decorrentes de horas-extras, nos termos do
art. 3º do Decreto nº 43.650, de 12 de novembro de 2003.
 

13. Segundo afirmado pela autoridade consulente, essa alteração legislativa teve por
objetivo “sanar a ausência de amparo legal referente à situação das servidoras
gestantes, avaliadas em ADI”.

14. Conforme se observa do dispositivo transcrito, o novo regramento estabelece
que o período de licença à servidora gestante é considerado efetivo exercício,
para fins de ADI.

15. Assim, a servidora já estável que se afasta para gozo de licença maternidade
tem a possibilidade de ser avaliada, não sofrendo prejuízos no desenvolvimento
na carreira e no cálculo do Adicional de Desempenho.

16. De outro lado, pode ocorrer que a servidora, antes de preencher os requisitos
para aquisição da estabilidade, venha a se ausentar do trabalho, pelo mesmo
motivo.

17. À vista da proteção conferida à maternidade e, de outro lado, a natureza
diferenciada das avaliações a que o servidor está sujeito durante o estágio
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probatório, indaga-se sobre a viabilidade de, também nessa situação, se
considerar o tempo de afastamento como efetivo exercício.

18. De início, para melhor delineamento da questão, cumpre trazer à tona o
disposto na Constituição Federal, a saber:

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude
de concurso público.
(...)
§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória
a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para
essa finalidade. (grifei)
 

19. O artigo 35 da Constituição Estadual tem redação idêntica.
20. Já o Decreto nº 45.851/2011, que regulamenta o estágio probatório e a

Avaliação Especial de Desempenho, estabelece que:

Art. 4º – O estágio probatório tem por objetivo apurar a aptidão do
servidor no desempenho do cargo para fins de aquisição de
estabilidade.
§ 1º – O servidor deverá ter um mil e noventa e cinco dias
de efetivo exercício na administração pública direta, autárquica
e fundacional do Poder Executivo Estadual, para cumprimento do
período de estágio probatório.
§ 2º – Para fins de estágio probatório, não são
considerados como efetivo exercício os afastamentos, as
licenças, as férias regulamentares, as férias-prêmio ou qualquer
interrupção do exercício das atribuições do cargo ou função
exercida, superiores a vinte por cento do total de dias de
cada uma das etapas de que trata o art. 19, ressalvado o último
mês de cada etapa que será considerado como efetivo exercício.
(...)
Art. 22 – Para fins de AED, o servidor deverá possuir em cada
etapa, no mínimo, cento e cinquenta dias de efetivo exercício.
§ 1º – A contagem dos dias de efetivo exercício será encerrada na
data de 30 de novembro, com exceção da última etapa, que será
encerrada trinta dias antes da data de término do estágio
probatório.(Parágrafo com redação dada pelo art. 24 do Decreto
nº 48.187, de 6/5/2021.)
§ 2º – Para fins do disposto neste artigo, são considerados como
efetivo exercício os dias efetivamente trabalhados pelo servidor, o
descanso semanal remunerado, os feriados, pontos facultativos e
as folgas compensativas decorrentes de horas-extras, nos termos
do art. 3º do Decreto nº 43.650, de 12 de novembro de 2003.
§ 3º – O servidor que não tiver o período mínimo de que
trata o caput não será avaliado, sendo registrado o motivo
de não avaliação e devendo aguardar o início da próxima
etapa para fins de AED.
(grifei)
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21. Do dispositivo transcrito colhe-se que a licença maternidade (assim como todas
as hipóteses em que há interrupção no exercício das atribuições do cargo, por
período superior a vinte por cento do total de dias de cada uma das etapas da
avaliação), não é considerada efetivo exercício para fins de estágio probatório,
tendo sido seguida lógica idêntica à inicialmente adotada pelo Decreto nº
44.559/2007.

22. Nos termos do §3º do mesmo dispositivo, caso a servidora licenciada não atinja
o período mínimo de cento e cinquenta dias de efetivo exercício em uma das
etapas (circunstância que depende da data do início do afastamento), deixará de
ser avaliada nesse período avaliatório e a avaliação ocorrerá apenas no ano
subsequente.

23. Como o cumprimento do estágio probatório está condicionado ao
preenchimento cumulativo de dois requisitos, quais sejam, mil e noventa e cinco
dias de efetivo exercício (período total do estágio probatório) e cento e
cinquenta dias de efetivo exercício em cada uma das etapas, a impossibilidade
de avaliação em uma dessas etapas implicará em atraso na aquisição da
estabilidade.

24. Tal situação acaba por fazer com que a servidora tenha postergado o
desenvolvimento na sua carreira e o início do recebimento do Adicional de
Desempenho (devido a partir da conclusão do estágio probatório), em evidente
situação de desigualdade em relação a outros servidores que tenham
ingressado na mesma data no serviço público estadual. Relevante notar que
esse atraso jamais poderá ser corrigido, afetando a servidora por toda a sua
carreira.

25. O que se percebe, portanto, é que o afastamento em virtude de licença
maternidade pode trazer prejuízos funcionais e financeiros para a servidora
gestante, o que não parece compatível com a proteção conferida à maternidade
e à infância, destoando, ainda, do conteúdo do princípio da isonomia.

26. Como mencionado no Parecer AGE nº 15.891, de 30 de junho de 2017, a licença
em tela difere substancialmente das demais, motivo pelo qual não há que se
falar na concessão de tratamento uniforme a todos os servidores licenciados.
Nesse ponto, vale reproduzir o seguinte trecho da referida peça opinativa:

18. A conduta que vem sendo adotada pela Administração não
parece razoável, pois a licença maternidade apresenta contornos
diferenciados em relação às demais licenças. Essa percepção é
fundamental para que a intepretação dada à questão guarde
pertinência com as normas constitucionais que tratam da questão.
Senão vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição.  
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do
salário, com a duração de cento e vinte dias;
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(...)
 
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de política de administração e
remuneração de pessoal, integrado por servidores
designados pelos respectivos Poderes.
(...)
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o
disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do
cargo o exigir.
(...)
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção
do Estado.
(grifei)

27. Conforme ponderado, a licença em análise é assegurada constitucionalmente,
sendo corolário lógico da proteção dedicada à maternidade, à família e à
infância.

28. Trata-se, portanto, de afastamento essencial à sociedade, notadamente em
razão da relevância de que se reveste a presença da mãe junto à criança nos
primeiros meses de vida, tanto sob o aspecto físico quanto psicológico.

29. Como também consignado na manifestação referenciada, no âmbito da União, a
Câmara Nacional de Uniformização de Entendimentos Consultivos da AGU
aprovou a Orientação Normativa nº 03/2016/CNU-DECOR/CGU/AGU
(17/08/2016), por meio da qual consolidou o posicionamento no sentido de que
a licença maternidade não suspende a contagem do prazo do estágio
probatório. No ponto, vale citar alguns dos argumentos apresentados:

( . . . ) o Estado brasileiro está inserido em um sistema
supranacional de proteção dos direitos das mulheres,
especialmente contra todo tipo de discriminação, e que
dão específica importância às questões relacionadas ao
ambiente de trabalho.
(...)
É justamente dentro desse contexto, nacional e supranacional, que
o Estado brasileiro deve atuar com vistas à proteção, garantia e
efetivação do direito fundamental à licença maternidade, em sua
leitura constitucional mais ampla, como expressão da dignidade da
mulher, da proteção da família e da criança e da efetiva igualdade
de gênero.
Compete, assim, à Administração Pública envidar todos os
esforços para interpretar e aplicar as normas pertinentes
(especialmente a Lei 8.112/90) de modo a apreender o correto
entendimento do significado normativo do direito fundamental à
licença à gestante e, sendo necessário, modificar e aperfeiçoar
normas e procedimentos para tornar possível o seu mais amplo
usufruto e impedir que esse exercício represente algum obstáculo
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ao gozo da licença, e, portanto, ao livre desenvolvimento da
personalidade feminina e à efetiva proteção da criança e sua
família. (grifei)
 

30. Como bem assentado, é dever do Estado atuar de modo garantir o gozo, de
forma plena, da licença maternidade, por se tratar de benesse consentânea com
a dignidade da mulher, proteção da família e da criança e da efetiva igualdade de
gênero.

31. Por concretizar valores tão relevantes, não nos parece coerente que tal
afastamento possa trazer prejuízos funcionais e/ou financeiros à servidora.

32. Em sentido contrário, o que se poderia argumentar é que durante o estágio
probatório o servidor é avaliado de forma específica, no intuito de verificar a
aptidão para o desempenho das atividades próprias do cargo, circunstância que
inviabilizaria a contagem de tempo em que não houve efetiva prestação de
serviço. A contagem ficta acabaria beneficiando a servidora licenciada, vez que
seria computado tempo em que não exerceu as atividades que lhe são
atribuídas por lei.

33. Contudo, essa não nos parece a melhor intepretação para a questão. Isso
porque para o cumprimento do estágio probatório são necessários 1095 dias
de efetivo exercício, distribuídos em etapas de avaliação. O afastamento se dará
por apenas parte desse período, sendo que, no restante dele, a servidora será
avaliada normalmente (desde que preenchidos os requisitos estabelecidos para
tanto).

34. Ademais, o já citado artigo 4º, §2º, do Decreto nº 45.851/2011 acaba por
estabelecer situações de contagem ficta ao prever que interrupções do
exercício serão computadas, desde que inferiores a vinte por cento do total de
dias de cada etapa de avaliação.

35. Não bastasse todo o exposto, há que se pontuar que, embora a AED tenha
natureza diferenciada, o servidor, ao longo de sua vida funcional, é avaliado
periodicamente, de modo que o resultado reiteradamente insatisfatório pode,
inclusive, ensejar a demissão (observada, por óbvio, a imprescindibilidade de
prévia instauração de processo administrativo disciplinar).

36. Diante disso e no intuito de atribuir a maior eficácia possível às normas
constitucionais aplicáveis ao instituto examinado, sugere-se que o período de
afastamento em virtude da licença aqui tratada seja considerado como efetivo
exercício, viabilizando a submissão da servidora à Avaliação Especial de
Desempenho.

37. Conforme já mencionado, a inviabilidade de submissão à Avaliação Especial de
Desempenho durante o período de licença maternidade decorre de previsão
contida no artigo 4º, §2º, do Decreto nº 45.851/2011, que descaracteriza o
efetivo exercício em situações de afastamentos por período superior a vinte por
cento do total de dias de cada uma das etapas de avaliação. Nesse contexto é
que, a depender da data do início da licença, a servidora não tem a possibilidade
de completar o período mínimo exigido para submissão à avaliação.

38. Contudo, como adiantado, tal restrição colide com o tratamento dado
constitucionalmente à família e à maternidade, configurando, ainda, violação ao
princípio da isonomia.

39. Em reforço a tais argumentos, cumpre notar que os artigos 87 e 88 da Lei nº
869/52 consideram os dias de afastamento em razão de licença à gestante
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869/52 consideram os dias de afastamento em razão de licença à gestante
como efetivo exercício para efeitos de aposentadoria, promoção e adicionais.
Senão vejamos:

Art. 87 - A apuração do tempo de serviço, para efeito de
aposentadoria, promoção e adicionais, será feita em dias.
§ 1º - Serão computados os dias de efetivo exercício, à vista de
documentação própria que comprove a freqüência, especialmente
livro de ponto e folha de pagamento.
(...)
Art. 88 - Serão considerados de efetivo exercício para os efeitos
do artigo anterior os dias em que o funcionário estiver
afastado do serviço em virtude de:
(...)
XI - licença à funcionária gestante;
(...) (grifei)
 

40. Esse comando normativo, ao admitir que a licença seja considerada como
efetivo exercício para determinadas finalidades, inclusive promoções, parece
corroborar o entendimento aqui defendido.

41. No que toca à previsão contida no Decreto nº 45.851/2011 - que fundamenta a
atuação administrativa no momento – cabe pontuar que, muito embora a
Administração esteja sujeita à observância do princípio da legalidade, tal norma
não pode ser aplicada de modo isolado, devendo ser compatibilizada com o
ordenamento jurídico vigente.

42. Não é demais frisar que as normas constitucionais devem ser interpretadas de
modo a conferir-lhes a maior eficácia possível (princípio da máxima efetividade),
notadamente quando se trata da delimitação do alcance de normas instituidoras
de direitos fundamentais.

43. Dessa forma, à vista de todas as considerações feitas, parece-nos defensável
que o afastamento por força de licença maternidade seja considerado como
efetivo exercício também para fins de cumprimento do estágio probatório. Tal
entendimento decorre, como já mencionado, da observância das normas
constitucionais que visam garantir a dignidade da mulher, a igualdade, a
proteção à família, à maternidade e à criança.

44. Como consequência das peculiaridades do afastamento em exame, a norma
contida no artigo 4º, §2º do Decreto nº 45.851/2011 (que determina que as
licenças não são consideradas como efetivo exercício para fins de estágio
probatório) não deve ser aplicada à licença maternidade.

45. Sendo assim, o período de afastamento em virtude dessa licença deverá ser
considerado como efetivo exercício, entrando na contagem dos dias de trabalho
necessários para submissão da servidora à Avaliação Especial de Desempenho e
atingimento dos mil e noventa e cinco dias de efetivo exercício exigidos para o
cumprimento do estágio probatório.

46. Não se sugere aqui o mero descumprimento de norma contida em Decreto. Ao
contrário, o que se busca, em atendimento aos princípios enumerados, é
garantir à servidora afastada a possibilidade de fruição plena do direito, sem que
isso lhe ocasione prejuízos funcionais e financeiros. A licença em análise
apresenta contornos diferenciados, o que deve ser objeto de consideração, em
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atenção ao princípio da isonomia.
47. Em pesquisa ao sítio eletrônico do TJMG, verifica-se que quase a totalidade das

decisões localizadas a respeito do tema são na mesma linha da argumentação
aqui desenvolvida, a saber:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE
SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - ESTÁGIO PROBATÓRIO
- LICENÇA MATERNIDADE - EFETIVO EXERCÍCIO -
INDEFERIMENTO - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
- A previsão legal de licença maternidade como tempo de efetivo
exercício para fins de aposentadoria, promoção e adicionais serve
para, de fato, efetivar o princípio da isonomia entre os servidores
de ambos os sexos (Lei nº 869/52, art. 87 e 88).
- Deixar de considerar, como de efetivo exercício, o
período de licença maternidade da servidora no estágio
probatório, constitui ato arbitrário e eivado de abuso de
poder, que viola direito líquido e certo da cidadã.
(...)
 
O tratamento aqui dispensado à servidora em licença
maternidade, pela Administração Pública, fere de forma
grave o princípio da igualdade entre homens e mulheres,
consubstanciado no art. 5º da Constituição Federal.
Nesse sentido, compatibilizando-se todas as normas que
disciplinam a matéria, entendo que a servidora faz jus ao
cômputo, na apuração do seu tempo de serviço, do
afastamento por licença maternidade em estágio
probatório.
(grifei - Ap Cível/Rem Necessária   5049012-85.2020.8.13.0024 –
Rel (a) Desembargadora Alice Birchal – Publicação em 04/08/2021)
 
 
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DELEGADA
DE POLÍCIA - ESTÁGIO PROBATÓRIO -
 LICENÇA MATERNIDADE - CÔMPUTO DO PERÍODO -
POSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA.
- Considerando a inexistência de previsão específica sobre a
situação da impetrante na Lei Complementar 129/2013 e, ainda, a
aplicação subsidiária da Lei 869/52, é possível o cômputo do
período de licença maternidade para fins de
preenchimento do critério temporal da avaliação especial
de desempenho.
(grifei - Remessa Necessária-Cv 5102646-35.2016.8.13.0024 – Rel.
Des. Alexandre Santiago – Publicação em 02/02/2021)
 
 
REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE
SEGURANÇA - DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL -
 ESTÁGIO PROBATÓRIO - PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE -
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LAPSO A SER COMPUTADO PARA A AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE
- ARTS. 70 E 87 A 91, DA LEI COMPLEMENTAR N. 129/2013 - ART.
88, XI, DA LEI N. 869/1952 - ADICIONAL DE DESEMPENHO -
CONSEQUÊNCIA DA EFETIVAÇÃO - LIQUIDEZ E CERTEZA DO
DIREITO - EFEITOS PATRIMONIAIS - DATA DA IMPETRAÇÃO -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
- As servidoras da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
fazem jus ao cômputo, para o estágio probatório, do
período de afastamento para o gozo
de licença maternidade, por força dos arts. 70 e 87 a 91,
da Lei Complementar n. 129/2013, em combinação com o
art. 88, XI, da Lei n. 869/1952.
- O direito ao adicional de desempenho constitui decorrência da
implementação da efetividade do policial, nos termos do art. 104,
do estatuto da carreira (LC n. 129/2013), pelo que não constitui
ingerência na seara administrativa a condenação ao pagamento
retroativo da referida verba, quando reconhecido o direito à
efetividade.
- O mandado de segurança apenas produz efeitos patrimoniais a
partir da data da impetração.
- Sentença parcialmente reformada na remessa necessária.
Recurso voluntário prejudicado.
(grifei - Ap Cível/Rem Necessária  5102631-66.2016.8.13.0024 –
Rel. Des. Corrêa Júnior – Publicação em 18/09/2019)

 

48. Em sentido contrário, foi encontrada apenas uma decisão. Senão vejamos:

 
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO - DELEGADO DE POLÍCIA -
 ESTÁGIO PROBATÓRIO - LICENÇA MATERNIDADE - GOZO -
COMPUTO COMO EFETIVO EXERCÍCIO PARA FINS DE AQUISIÇÃO
DA ESTABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E
CERTO - INEXISTÊNCIA.
Para fins de aquisição da estabilidade no serviço público, em
especial, no cargo de Delegado de Polícia Civil, não se pode
computar, como dias de efetivo exercício, o período referente ao
gozo de licença maternidade pela servidora, por ausência de
expressa previsão legal.
(Ap Cível/Rem Necessária 5102618-67.2016.8.13.0024 – Rel. Des.
Kildare Carvalho – Publicação em 23/08/2019)
 

49. Por dever de ofício, relevante mencionar, ainda, que, no âmbito do STJ, o único
acórdão identificado sobre o assunto (embora não unânime) é contrário ao
entendimento aqui defendido.

 
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DE SANTA
CATARINA. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. LICENÇA À GESTANTE.
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CONTAGEM PARA EFEITOS DE ESTÁGIO PROBATÓRIO E
AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Em razão do modelo federativo adotado pela vigente Constituição
Federal, cabe à União legislar unicamente sobre o regime jurídico
dos servidores a ela vinculados (CF, art. 61, § 1.º, II, 'c'), pelo que
não parece razoável admitir que o regime jurídico da Lei n.
8.112/1990 seja, por decisão judicial, estendido aos Estados-
membros e seus respectivos agentes, sob pena de inaceitável
violação do princípio federativo.
O legislador catarinense, em harmonia com a garantia
constitucional, reconheceu à gestante o direito de licença para
repouso, de onde sua expressa inserção no respectivo estatuto
dos servidores estaduais (Lei Estadual n. 6.745/1985). Entretanto,
por expressa opção do mesmo diploma doméstico, dita licença
não terá seu tempo fictamente considerado para fins de estágio
probatório e de efetivação no cargo ocupado pela servidora
gestante.
Não se pode, à míngua de amparo legal, chancelar judicialmente a
dispensa do efetivo labor nos três anos necessários à aferição dos
requisitos ensejadores da efetivação ou estabilidade no serviço
público estadual. 4. Recurso ordinário não provido.
(RMS nº 48.388/SC – Redator do acórdão Ministro Sérgio Kukina –
Julgamento em 03/05/2018)

 

50. Apesar de não ter sido a tese vencedora, colhe-se do voto proferido pelo
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho que:

 
8. É importante destacar que, na qualidade de direito fundamental,
a licença à gestante deve ser objeto de interpretação que amplie o
seu âmbito de proteção à família e à criança. Entendimentos
contrários induzem à imposição de tratamento discriminatório e
intromissão indevida no planejamento familiar, de forma a ferir a
dignidade da mulher e a igualdade de gênero.
(...)
10. A licença à gestante é gozada apenas pelas mulheres e adiar a
aquisição da estabilidade em função desse benefício, significa a
imposição de tratamento discriminatório e intromissão indevida no
planejamento familiar (art. 226 §7º da CF/1988).

51. Por fim, cabe pontuar que esta Consultoria, ao analisar recursos contra
deliberações do Conselho de Administração de Pessoal (CAP/AGE), já se
manifestou pela necessidade de cumprimento literal do Decreto nº 45.851/2011,
conforme se percebe do Parecer AGE/CJ nº 16.155, de 19/11/2019, da lavra do
Procurador do Estado Eduardo de Mattos Paixão:

 
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO
PÚBLICO. NEGATIVA DE PROVIMENTO DE RECURSO DA CONTRA
DECISÃO DO CAP QUE INDEFERIU A RECLAMAÇÃO FORMULADA
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POR SERVIDORA PÚBLICA. Recurso ao Exmo. Sr. Governador do
Estado contra Deliberação do CAP nº 27.471/CAP/19 que indeferiu
reclamação apresentada por servidora pública, para que fosse
considerado como de efetivo exercício o período em que se
encontrava em licença maternidade, para fins de estágio
probatório. Conclusão pelo não provimento do recurso interposto
pela Reclamante, posto que o Decreto nº 45.851/2011 não
excepciona a licença maternidade como tempo ficto para
fins de estágio probatório. (grifei)
 

52. Pelos motivos expostos, recomenda-se a revisão do posicionamento contido na
manifestação transcrita (e em outras porventura existentes, com conteúdo
similar).

53. Como consequência, opina-se, para os afastamentos futuros e nos casos em
que a servidora deixou de ser avaliada em determinado período, mas ainda não
concluiu o estágio probatório, que a Administração passe a computar como
efetivo exercício o período integral da licença maternidade. Com isso, será
viabilizada a submissão da servidora à Avaliação Especial de Desempenho e o
atingimento dos 1095 dias de efetivo exercício necessários para o cumprimento
do estágio probatório, em igualdade de condições com os demais servidores
que ingressaram na mesma data.

54. De outro lado, em relação aos casos em que a servidora já concluiu o período
de estágio probatório, com atraso, necessárias algumas considerações.

55. Conforme cediço, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu
artigo 24, a partir de 2018, passou a disciplinar a temática atinente à mudança
de orientação na esfera administrativa nos seguintes termos:

Art. 24.  A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou
judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou
norma administrativa cuja produção já se houver completado
levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado
que, com base em mudança posterior de orientação geral, se
declarem inválidas situações plenamente
constituídas.                 (Incluído pela Lei nº 13.655, de
2018)     (Regulamento)
Parágrafo único.  Consideram-se orientações gerais as
interpretações e especificações contidas em atos públicos de
caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa
majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada
e de amplo conhecimento público.

56. Com base na norma transcrita, esta unidade vem se manifestando no sentido
de que a mudança de entendimento da Administração somente produz efeitos
para o futuro (a partir da aprovação do parecer jurídico que a ampara), não
havendo que se falar na possibilidade de aplicação retroativa do novo
posicionamento.

57. No entanto, o caso em exame traz peculiaridades que devem ser avaliadas. Isso
porque, consoante cediço, o Parecer AGE/CJ nº 15.891/2017, ao analisar
questão que recebeu tratamento similar, consignou a admissibilidade da revisão
da situação funcional das servidoras prejudicadas (às quais tinha sido atribuída
nota 70 na avaliação de desempenho individual), mediante requerimento
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administrativo, observada a prescrição quinquenal.
58. Em virtude disso, conferir às servidoras licenciadas durante o estágio

probatório a possibilidade de pleitear a revisão da sua situação funcional (com
as repercussões daí decorrentes, inclusive financeiras) parece coerente com o
comportamento administrativo adotado em relação à avaliação de desempenho
individual.

59. Contudo, em razão do impacto financeiro trazido por essa medida, a decisão
acerca do alcance a ser dado à orientação consignada na presente peça
opinativa passa pela análise de critérios que fogem à competência desta
unidade.

60. Sob o aspecto estritamente jurídico, indispensável lembrar que a norma citada
se pauta no princípio da segurança jurídica e busca proteger a estabilidade das
relações travadas entre o administrado e a Administração, preservando direitos
adquiridos. No caso, como a aplicação retroativa do entendimento aqui
defendido acabaria por criar situação favorável à servidora, permitindo a
retificação da data do término do estágio probatório (com o reconhecimento
dos efeitos daí decorrentes), não se vislumbra violação aos princípios
consagrados pela norma.

61. No tocante à Administração, inegável que tal circunstância cria ônus financeiro
com dimensão desconhecida. De outro lado, há que considerar o risco de
judicialização e custos advindos da possível sucumbência.

62. À vista do exposto, deve ser avaliada a conveniência e oportunidade da
aplicação retroativa (em relação a servidoras que já tenham adquirido a
estabilidade) da presente orientação. Caso assim se decida, imprescindível que o
ato decisório seja adequadamente motivado, com exposição dos fundamentos
que o embasaram.

63. Ademais, recomenda-se que a revisão seja precedida de requerimento
administrativo formalizado pela servidora prejudicada, observada a prescrição
quinquenal (contada a partir da data de conclusão do estágio probatório).

64. Por fim, sugere-se seja examinada a pertinência da alteração do Decreto nº
45.851/2011, nos mesmos moldes da modificação promovida no Decreto nº
44.559/2007.

 

CONCLUSÃO

 

Em análise da indagação apresentada pela autoridade consulente, segue o
entendimento proposto, nos termos da fundamentação.
 
 
À consideração superior.
 
Belo Horizonte, data supra.
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