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I. Cuida o presente expediente de pedido de

afastamento do cargo, com prejuízo de vencimentos, formulado por Rosangela

Ramos de Freitas, RF. 510.113.1.00, para finalizar curso de pós-graduação em

Psicologia Social, da PUC/SP, nos termos do art. 20 da Lei n? 11.511/94 (fls.

02e 26/28).

A Supervisão Regional de Vila Mariana da Secretaria

de Assistência Social, unidade em que lotada a servidora, manifestou-se,

quanto ao mérito, pelo deferimento do pedido, especialmente porque o curso de

doutorado que freqüenta é oportuno e relevante para sua área de atuação na

MSP (fls. 29).

Instada por SAS, SGP entendeu que "0 pedido inicial

não detém condições para deferimento, h'aja "'vista a ausência da

regulamentação exigida pefa lei específica" (fls. 31/32)." ..•

.J .• ,' ,\,

Após referido parecer, SAS determinou a ciência da

servidora e posterior arquivamento do expediente (fls. 33 e 33 verso).
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A interessada pediu "reconsideração do parecer" (sic)

de fls. 30/32 (fls. 34).

. A Assessoria Jurídica de SAS manifestou-se no

sentido de que a ausência de regulamentação "após o transcurso de

considerável lapso temporal", não pode suspender os efeitos jurídicos de direito

assegurado por lei (fls. 38).

( À vista da divergência entre os pareceres de SGP e

de SAS, o processo foi encaminhado a esta Assessoria Jurídica para análise e

manifestação (fls. 40/41), passando a ser acompanhado pelo Pa 2002-

0,167.229-0, "tendo em vista a similaridade das solicitações apresentadas" (fls.

40),

É o relatório.

11.A matéria que se discute neste expediente gira em

torno da eficácia, ou não, do art. 20 da Lei 11.511/94, que disciplina o Quadro

dos Profissionais da Administração, bem como do art. 28 da Lei nO 11.633/94,

que rege o Quadro dos Profissionais da Promoção Social, ante à inexistência de

regulamentação de referidos dispositivos.

Todavia, há questão preliminar, e "in casu"

prejudicial, a ser examinada, que consiste na possibilidade de aplicação de

quaisquer de referidas normas à requerente, em face do vínculo funcional que

mantém com o serviço público municipal.

É "i que os dispositivos legais' antes mencionados

aplicam-se exclusivamente a servidor titular de cargo de provimento efetivo',
,

não sendo este o caso da interessada, que é funcionária admitida estável.
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Quanto a essa matéria, referida categoria de

servidores--,- os admitidos estáveis - acham-se regidos pelo art. 56 da Lei n"

11,511/94,

Em seus parágrafos 3° e 4°, mencionado dispositivo

prevê exclusivamente a possibilidade de se conceder, em tese, aos servidores

admitidos estáveis o afastamento de que trata o art. 45, §,1?, da Lei n? 8,989/79,

não estendendo a tais servidores o direito ao afastamento previsto no art. 46 da

mesma Lei

Assim, a interessada poderia, sempre em tese, lograr

afastamento para exercer cargo junto á "Administração Pública Federal,

Estadual ou Municipal" (art. 45 § 1°), não lhe sendo dado, entretanto, afastar-se

para participar de congressos, certames desportivos, culturais ou científicos"

(art. 46), hipótese em que se insere a espécie presente,

Esta a razão pela qual não pode ser deferido o

afastamento solicitado por Rosangela Ramos de Freitas, não sendo possível lhe

estender direito atribuível apenas a funcionários efetivos,

_111 Tratamento diverso há de receber o pedido de

afastamento tratado no pa. acompanhante n° 2002-0 167.229-0, formulado pela

servidora Viviane Canecchio Ferreirinho, R.F.51 0,113.1.00.

Funcionária efetiva - preenche portanto o primeiro

requisito para que logre o que requer - pleiteia ela afastamento somente nos

períodos em que cursa as disciplinas do curso de pós-graduação em Educação,

na PUC/SP (fls. 04), o que, neste semestre, ocorre nos horários indicados a fls.

05
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Quanto a essa matéria, referida categoria de

~,t'rvldores .- os admitidos estáveis - acham-se regidos pelo art. 56 da Lei n"

11 511/94.

Em seus parágrafos 3° e 4°, mencionado dispositivo

prevê exclusivamente a possibilidade de se conceder, em tese, aos servidores

admitidos estáveis o afastamento de que trata o art. 45, §,1?, da Lei n? 8.989/79,

nao estendendo a tais servidores o direito ao afastamento previsto no art. 46 da

mesma Lei.

Assim, a interessada poderia, sempre em tese, loqrar

aíastarnento para exercer cargo junto à "Administração Pública Federal,

I: stadual ou Municipal" (art. 45 § 1°), não lhe sendo dado, entretanto, afastar-se

para participar de congressos, certames desportivos, culturais ou científicos"

(art 46), hipótese em que se insere a espécie presente.

Esta a razão pela qual não pode ser deferido o

aíastarnento solicitado por Rosangela Ramos de Freitas, não sendo possível lhe

ostender direito atribuível apenas a funcionários efetivos.

111 Tratamento diverso há de receber o pedido de

élfastamento tratado no pa. acompanhante n° 2002-0.167.229-0, formulado pela

scrvidora Viviane Canecchio Ferreirinho, R.F.510.113.1.00.

Funcionária efetiva - preenche portanto o primeiro ;,'

requisito para que logre o que requer - pleiteia ela afastamento somente nos "

períodos em que cursa as disciplinas do curso de pós-graduação em Educação, '}

na PUC/SP (fls. 04), o que, neste semestre, ocorre nos horários indicados a fls
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A questão já foi objeto de análise por esta Assessoria

Jurídica, em parecer' da lavra do "Dr. Marcos Geraldo Batistela, que deu perfeita

solução jurídica a espécie semelhante à presente", razão pela qual, com a

devida vênia de Vossa Senhoria, passo a transcrevê-Ia:

"O caso, (. ..), por outro lado, é de aplicação do

disposto no artigo 46 da Lei Municipal n? 8.989, de 29 de outubro de 1979.

assim redigido:

'Art. 46 - O afastamento do funcionário para participação em

congressos, certames desportivos, culturais ou científicos,

poderá ser autorizado pelo Prefeito, na forma estabelecida em

decreto.'

O decreto previsto pelo texto legal é o 32.125, de 27

de agosto de 1992, com várias alterações posteriores (Decreto n? 32.334, de 24

de setembro de 1992, Decreto n? 33.614, de 24 de agosto de 1993, Decreto n?

34 002, de 2 de março de 1994, Decreto n? 40.657, de 22 de maio de 2001,

Decreto n? 40.997, de 9 de agosto de 2001, e Decreto n? 41.739, de 1° de

março de 2002).

...•..

O regulamento deu interpretação extensiva ao texto

legal, permitindo o afastamento de servidores para uma ampla relação de

atividades relacionadas com o seu aprimoramento profissional, inclusive

'participar de congressos sindicais, eventos oficiais e atividades relativas a

pleitos eleitorais de entidades sindicais', conforme alteração introduzida pelo

1 IJarccer exarado no Pa 2001-0.163.653-5 e ementado sob o nO10.289.
~ Espécies semelhantes porque, no caso tratado no pa. acompanhante, o afastamento destina-
se a viabilizar a freqüência da requerente em curso de pós-graduação e, na espécie analisada
pelo Dr Marcos, tratava-se de curso de especialização. Tal distinção, todavia, não impede a
aplicação da mesma solução, especialmente porque a legislação dá igual disciplina a referidas
espécies
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recente Decreto n° 41.739, de 1° de março de 2002; outra não poderia ser a

compreensão do texto legal, porque não é do interesse público a criação de

dificuldades para que os funcionários do Estado estejam sempre em dia com os

avanços logrados em suas respectivas áreas de atuação, o que contribui com a

própria eficiência do serviço público.

(
Assentado que a interpretação normativa do texto

legal é extensiva, não me parece adequado negar o requerimento no que tange

à possibilidade jurídica da concessão do benefício pleiteado.

Com efeito, se as normas administrativas municipais

admitem o afastamento de servidor público até mesmo para participar de

eleição sindical, não cabe impedir o afastamento de outro servidor para

freqüentar curso de especialização, o que, aliás, é objeto de previsão expressa

no artigo 1°, incíso 111 ('participar de cursos de extensão ou aperfeiçoamento, ou

ainda de congressos de reconhecido mérito cultural, técnico ou científico') do

Decreto n? 32.125/92.

Há, no entanto, o disposto no artigo 9° do mesmo

Decreto, que veda 'a concessão de afastamento, nos termos deste Decreto,

para participação em cursos de aperfeiçoamento e especialização profissional,

ou a nível de pós-graduação, regulares e de longa duração, realizados nos

Municípios que integram a Região Metropolitana de São Paulo'.

Quanto a este aspecto, não vejo como interpretar

literalmente este dispositivo. Primeiro, porque levaria ao absurdo de se entender

que apenas são autorizados os afastamentos para realização de cursos de

aperfeiçoamento ou especialização profissional fora da Região Metropolitana de

São Paulo, quando é sabido que é neste pólo metropolitano que estão muitos

dos orincinais centros OP eris ino e nesouisa 00 nais SPOlJnrlO ooroue se teria


