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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº 0000801-44.2011.815.0451

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Município de Sumé – Adv.: Valdemir Ferreira de Lucena

Apelado: Joseli Pereira da Silva – Adv.: José Francisco Nunes Antonio

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL. SERVIDOR 
PÚBLICO. DEMISSÃO. ABANDONO DO CARGO. 
REINTEGRAÇÃO.  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR. 
OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
CONTRADITÓRIO.  AMPLA  DEFESA. 
PUBLICIDADE.  FALTA  DISCIPLINAR 
DEVIDAMENTE  COMPROVADA.  SENTENÇA 
REFORMADA. PROVIMENTO DO APELO.
−Restando  comprovado  nos  autos  que  a 
demissão do servidor ocorreu após o devido 
processo  legal,  com  a  observância  do 
contraditório  e  da  ampla  defesa,  não  há 
motivos para declarar a sua nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município 
de Sumé (fls. 319/336) em face da sentença de fls. 300/310 proferida 
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pelo Juízo daquela Comarca, nos autos da Ação de Reintegração de Cargo 
c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais, 
ajuizada por Joseli Pereira da Silva em face do apelante.

O  magistrado  singular  julgou  procedente  o  pedido 
inicial,  determinando  a  reintegração  ao  cargo  de  origem,  no  serviço 
público do Município de Sumé, tornando sem efeito a portaria de demissão 
do autor, concedendo-lhe direito remuneratório desde a data da demissão, 
bem  como  condenou  a  edilidade  ao  pagamento  de  honorários 
advocatícios,  fixados  em  15% sobre  o  valor  da  condenação.  Por  fim, 
determinou que fosse expedido mandado de urgência, determinando que 
o  Secretário  de  Administração  e  o  Prefeito  Municipal,  no  prazo  de  48 
(quarenta e oito) horas reintegrasse o promovente no cargo.

Inconformado, o Município de Sumé apelou, alegando, 
em síntese, que o processo administrativo disciplinar instaurado para a 
apuração  de  abandono  de  cargo  do  servidor  público  apelado  se 
desenvolveu às luz do princípio da legalidade, do contraditório e da ampla 
defesa. Afirmou que a Portaria de Constituição da Comissão Processante 
foi publicada no Diário Oficial  do Estado (fl.  104), além da Portaria de 
Demissão; que a defesa técnica do apelado foi devidamente recebida e 
apreciada pela comissão; que foi juntada cópia das folhas de frequência 
do servidor, dando conta das faltas suficientes para ensejar a apuração de 
abandono  de  cargo;  que  houve  produção  de  provas  testemunhais; 
relatório  da  Comissão  Processante  e  julgamento  pela  autoridade 
competente.

Ao final, alegando inexistir irregularidade no Processo 
Administrativo Disciplinar, pediu a reforma da sentença, no sentido de que 
fossem mantidos os efeitos do ato de demissão do apelado, pugnando 
pelo provimento do apelo. 

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão 
de fl. 339-v..

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  de  fls. 
345/347, sem manifestação.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                              2



Processo nº 0000801-44.2011.815.0011

É o relatório.

V O T O

No  caso  sob  análise,  o  apelado  ajuizou  Ação  de 
Reintegração  de  Cargo  c/c  Pedido  de  Antecipação  de  Tutela  c/c 
Indenização Por Danos Morais, em face do Município de Sumé, alegando, 
em síntese, que o processo administrativo disciplinar que culminou em sua 
demissão  por  abandono  de  cargo  seria  nulo,  pois  não  observou  os 
princípios constitucionais e legais atinentes ao processo.

Acolhendo  o  seu  pedido,  o  Magistrado  sentenciante 
determinou a reintegração do servidor apelado ao cargo de origem, no 
serviço público do Município de Sumé, tornando sem efeito a portaria de 
demissão do autor, concedendo-lhe direito remuneratório desde a data da 
demissão.

Pois  bem.  Ao  compulsar  atentamente  o  caderno 
processual, conclui-se que as razões do apelo interposto pelo Município de 
Sumé merecem prosperar.

Analisando  o  Processo  Administrativo  Disciplinar  (fls. 
84/184), facilmente se percebe que todos os princípios constitucionais e 
legais  relacionados  ao  devido  processo  legal  administrativo  foram 
observados.

O  referido  processo  administrativo  disciplinar  foi 
instaurado para apurar o abandono de cargo do servidor público apelado, 
sendo que alguns pontos merecem destaque:

1 – a Portaria de Constituição da Comissão Processante 
foi publicada no Diário Oficial do Estado; 

2 – ocorreu a  notificação válida e regular do apelado 
para tomar conhecimento do PAD;

3 – houve a produção de provas testemunhais, segundo 
as quais o servidor processado faltava com frequência ao trabalho;

4 – houve a  regular citação do servidor apelado para 
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apresentar  defesa  administrativa,  a  qual  foi  devidamente  apresentada 
pelo servidor e apreciada pela comissão processante;

6  -  foi  juntada  cópia  das  folhas  de  frequência  do 
servidor, dando conta das faltas suficientes para ensejar a apuração de 
abandono de cargo; 

7  –  o  servidor foi  interrogado pela  Comissão 
Processante para dar a sua versão sobre os fatos; 

8  -  a  Comissão  Processante  apresentou  relatório 
opinando pela demissão do servidor, havendo julgamento pela autoridade 
competente no mesmo sentido.

Portanto,  à  luz  dos  princípios  do  contraditório  e  da 
ampla defesa, a apuração de falta funcional, consistente em abandono do 
cargo transcorreu dentro da forma legal, sendo constata a causa para a 
demissão do servidor apelado. Logo, não há motivos consistentes para 
desconstituir o Processo Administrativo Disciplinar desenvolvido no âmbito 
da  Administração  Pública  do  Município  de  Sumé,  reintegrando-se  o 
servidor público apelado no quadro de servidores daquela Prefeitura.

Por  outro  lado,  os  fundamentos  apresentados  na 
sentença guerreada não encontram amparo nos autos, conforme acima 
explicitado, motivo pelo qual a mesma deve ser reformada, a fim de que 
seja  mantida  a  decisão de culminou na  demissão  de Joseli  Pereira  da 
Silva,  tornando sem efeito  a  determinação do magistrado sentenciante 
quanto ao pagamento dos valores retroativos em favor do autor/apelado. 

Outrossim,  tendo  em  vista  que  o  apelado  foi 
reintegrado no cargo de origem por meio de medida de urgência ordenada 
pelo  magistrado  sentenciante,  entendo  que,  à  luz  do  princípio  da 
segurança jurídica e para não haver mais tumulto processual, o mesmo 
deverá  nele  ser  mantido,  como medida  de cautela,  até  o  trânsito  em 
julgado do presente feito, o que faço de ofício, em decorrência do poder 
geral de cautela atribuído ao julgador.

Com estas  razões,  DOU PROVIMENTO AO APELO, 
reformando  a  sentença  para  julgar  improcedente  o  pedido  inicial, 
mantendo a demissão de Joseli Pereira da Silva do quadro de servidores 
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do Município de Sumé, ocorrida após o devido processo administrativo 
disciplinar,  bem  como,  de  ofício,  mantenho  o  autor  no  cargo  por  ele 
ocupado no quadro de servidores do Município de Sumé até o trânsito em 
julgado  do  presente  feito,  condenando-o  nas  custas  processuais  e 
honorários advocatícios,  que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil  reais),  nos 
termos do art. 20, § 4º, do CPC, observando-se a regra do art. 12, da Lei 
nº 1.060/50.

É o meu voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 12 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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