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CONSTITUCIONAL  e
ADMINISTRATIVO –  Remessa
necessária  e  apelação  cível  –  “ação
ordinária  de  cobrança  c/c  pedido  de
reintegração  no  cargo” –  Servidor  público
municipal – Abandono de cargo - Demissão
–  Processo  administrativo  disciplinar  –
Alegação de  violação ao  devido  processo
legal  –  Inocorrência  –  Observância  das
garantias  constitucionais  do  devido
processo legal, contraditório e ampla defesa
–  Horas  extras  e  décimo  terceiro  salário
proporcional  –  Ausência  de  prova  do
pagamento – Ônus do promovido (Art. 333,
II,  do  CPC)  –  Valores  devidos  –
Manutenção  da  sentença  –  Recursos  em
patente  confronto  com  jurisprudência
dominante dos Tribunais Superiores e desta
Corte de Justiça – Artigo 557,  “caput”,  do
CPC – Seguimento negado.

- Nos termos do art. 5º, LV da Constituição
Federal “aos litigantes, em processo judicial
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ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e a ampla
defesa,  com  os  meios  e  recursos  a  ela
inerentes”.

− No caso de demissão de servidor, é fora
de dúvidas que devem ser observados os
requisitos formais e de conteúdo por parte
da Administração,  como a  instauração  de
prévio processo administrativo em que seja
assegurado o exercício de pleno direito de
defesa.

− Não há como sustentar a ilegalidade do
ato  que  determinou  a  demissão  do
recorrente,  haja  vista  que  não  houve
qualquer ofensa aos princípios inerentes à
Administração Pública, mormente no que se
refere  ao  contraditório  e  ampla  defesa,
sendo  certo  que  todos  os  trâmites  legais
previstos  para  a  espécie  foram  seguidos,
conforme determinam os artigos art. 5º, LV,
e 37 da Carta Magna.

− A  sentença  objurgada  apresentou-se
acertada no que concerne à condenação ao
pagamento  das  horas  extras  do  período
nela  reconhecido  e  décimo  terceiro
proporcional do ano de 2005, haja vista que
ao autor somente é exigida a comprovação
do fato constitutivo de seu direito (art. 333,
I,  do  CPC),  o  que  foi  feito  mediante  a
certeza  dos  trabalhos  prestados,  e,  em
contrapartida, o promovido não comprovou
haver pago a verba, nos termos do art. 333,
II do CPC. 

− Consoante artigo 557,  “caput”,  do CPC,
ao  Relator  é  dado  negar  seguimento  ao
recurso monocraticamente, em razão de a
insurgência  estar  em  confronto  com
jurisprudência  dominante  do  respectivo
tribunal,  do  Colendo  STF,  ou  de  Tribunal
Superior
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− “Súmula 253, STJ:  O art. 557, do CPC,
que autoriza o relator a decidir o recurso,
alcança o reexame necessário.”.

Vistos, etc.

Trata-se  de  reexame  necessário  e  de
apelação  cível  interposta  por  SEBASTIÃO  DE  AZEVEDO  SOUTO,
objetivando  reformar  a  sentença  prolatada  pelo  MM.  Juiz  de  Direito  da
Comarca de Barra de Santa Rosa, nos autos da “ação ordinária de cobrança
c/c pedido de reintegração no cargo”, sob o nº. 0800587-54.2007.815.0000,
ajuizada pelo recorrente, em desfavor do MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA
ROSA.

Na sentença exarada às fls. 230/237, o juiz
“a quo” julgou “improcedente o pedido de reintegração postulado pelo autor”,
bem como julgou “procedente em parte para, condenar o Município de Barra
de Santa Rosa/PB, a pagar ao autor a título de horas extras no período de 01
de  março  de  2005  a  31  de  junho  de  2005,  somando  um  total  de  880
(oitocentos e oitenta)  horas extras  trabalhadas  (...)”.  Por  fim,   condenou à
Edilidade recorrida a pagar ao autor o décimo terceiro salário proporcional do
ano de 2005.

Nas  razões  recursais  (fls.  240/243),  o
apelante aduziu que fora demitido sem que  tenha sido instaurado processo
administrativo  regular,  em  que  lhe  fosse  assegurado  o  exercício  do
contraditório  e  da  ampla  defesa.  Argumentou  que  embora  o  Município
recorrido soubesse que se encontrava preso, fora ele notificado por edital.
Requereu, ademais, a condenação da Edilidade a pagar as horas extras de
todo o período pleiteado na exordial (maio de 2002 a novembro de 2005). 

Contrarrazões às fls. 247/252.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça deixou de emitir  parecer,  ao argumento de que se
afigura desnecessária a sua intervenção (fls. 260/263).

É o relatório. 

Decido.
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É  cediço  que  a  CF/88  determina  a
amplitude da defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, quer na seara
judiciária quer na administrativa. É o que se vê do art. 5º, LV: 

“Art. 5º - omissis
(...)
LV  -  aos  litigantes,  em  processo  judicial  ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes”.

Infere-se  da  leitura  do  artigo
supratranscrito, que sempre que um ato administrativo resulte em prejuízo ou
gravame  para  o  servidor  público,  é  imperioso  que  se  lhe  oportunize  o
exercício do contraditório e da ampla defesa, sob a pena de, em assim não
ocorrendo, tornar-se o ato carente de legalidade e, nesse ponto, desafiador
dos remédios constitucionais que lhe são assegurados.

No caso de demissão de servidor, é fora de
dúvidas que devem ser observados os requisitos formais e de conteúdo por
parte da Administração, como a instauração de prévio processo administrativo
em que seja assegurado o exercício de pleno direito de defesa.  Veja-se a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR  PÚBLICO.  DEMISSÃO.  PROCESSO
ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR  SUMARÍSSIMO.
ABANDONO  DE  CARGO.  ESTATUTO  DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS.
PREVISÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS  DA  AMPLA  DEFESA  E  DO
CONTRADITÓRIO.  AUSÊNCIA.  RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - A aplicação da pena de demissão a servidor público
impõe a observação de requisitos formais por parte da
Administração,  com a instauração de prévio processo
administrativo  em  que  seja  assegurado  o  pleno
exercício do direito de defesa.
II  -  Nos  termos  da  Lei  nº  10.460/88  -  Estatuto  dos
Funcionários  Públicos  do  Estado  de  Goiás  e  suas
Autarquias  -  para  a  apuração de  abandono de  cargo
deve ser instaurado processo sumaríssimo iniciado com
a publicação,  no  órgão  oficial,  por  3  (três)  vezes,  do
edital  de  chamamento,  pelo  prazo  de  20  (vinte  dias).
Findo este prazo e não comparecendo o acusado,  ser-
lhe-á nomeado defensor para, em 10 (dez) dias, a contar
da ciência da nomeação, apresentar a defesa.
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III  -  Na  hipótese  dos  autos,  foi  respeitado  o
procedimento  legalmente  previsto,  inclusive  com  a
nomeação  de  defensor  dativo,  que  apresentou  defesa
técnica,  sendo  totalmente  insubsistente  a  alegação  de
ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa,
inexistindo,  portanto,  direito  líquido  e  certo  a  ser
amparado pela via do mandamus.
IV - Recurso conhecido e desprovido.
(RMS  17.986/GO,  Rel.  Ministro  GILSON  DIPP,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  23/06/2004,  DJ
02/08/2004, p. 436) (grifei)

E:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
DEMISSÃO.
1.  Respeitados os princípios do devido processo legal,
mediante prévia ciência ao servidor da acusação gênese
do  Processo  Administrativo  Disciplinar,  da  ampla
defesa,  através  de  citação  revestida  das  formalidades
legais e, também, da possibilidade de contraditório, não
há como se  declarar  a nulidade  do  ato de demissão,
fundado no art. 132, VI, da Lei 8.112/90.
2. Segurança denegada.
(MS  7.246/DF,  Rel.  Ministro  FERNANDO
GONÇALVES,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
28/11/2001, DJ 04/02/2002, p. 274)” (grifei)

Pois bem. No caso vertente, o apelante fora
demitido do cargo de motorista em razão de abandono de cargo. Alegou a
ilegalidade do ato de demissão,  por entender  que teria havido violação às
garantias  constitucionais  do  devido  processo  legal,  contraditório  e  ampla
defesa.   

Contudo,  da  análise  do  processo
administrativo,  verifica-se  que  teve  ele  transcurso  regular,  havendo  sido
possibilitado ao apelante todo o direito de se defender. 

Vê-se  que  fora  publicado,  por  03  (três)
vezes,  edital  de  chamamento  (fls.  11/16);  instaurado  o  processo
administrativo, o servidor fora citado pelos correios, por aviso de recebimento,
também por 03 (três) vezes, tendo sido a correspondência devolvida, com a
seguinte observação: “ausente”  (fl.  42);  posteriormente,  com supedâneo no
art. 156 da Lei Municipal nº 004/971, fora publicado edital de citação para o
recorrente  acompanhar  o  procedimento  (fl.  44);  não  tendo  apresentado
defesa,  fora  o  servidor  assistido  por  defensor  dativo  (fl.  55);  iniciada  a

1“Art. 156 – Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário
Oficial  do  Estado  e  em  jornal  de  grande  circulação  na  localidade  do  último  domicílio  conhecido,  para
apresentar defesa”
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instrução, em audiência designada, foram ouvidas testemunhas, na presença
da defensora dativa, que, ao final, apresentou alegações finais (fls. 56/61); por
fim, fora formalizado relatório minucioso (fls. 62/66), opinando pela aplicação
da penalidade de demissão,  concretizada através da Portaria nº 395/2005,
expedida  pelo  Prefeito  Municipal,  publicado  no  Jornal  Oficial  em  02  de
dezembro de 2005 (fl. 68).          

Percebe-se, assim, com esses dados, que
não há como se sustentar a ilegalidade do ato que determinou a demissão do
recorrente, haja vista que não houve qualquer ofensa aos princípios inerentes
à Administração Pública, mormente no que se refere ao contraditório e ampla
defesa,  sendo certo que todos os trâmites legais previstos  para a espécie
foram seguidos, conforme determinam os artigos art. 5º, LV, e 37 da Carta
Magna. 

   
Por fim, é de se ressaltar que não há nos

autos provas de que o apelante abandonou o serviço por mais de 30 (trinta)
dias  consecutivos  por  estar  preso.  O  que  se  depreende  do  caderno
processual  é  que  havia  mandado  de  prisão  preventiva  expedido  contra  o
apelante  (fl.  21),  o  qual  não  possui  o  condão  de  afastar  a  infração
administrativa de abandono de cargo descrita no artigo 130 da Lei Municipal
n° 004/97, de seguinte teor:

“Art.  130 – Configura abandono de cargo a ausência
intencional do servidor no serviço por mais de trinta dias
consecutivos.”

Sobre  o  assunto,  o  Superior  Tribunal  de
Justiça já se manifestou:

“(...)  entendo  que  para  a  configuração  do  elemento
subjetivo da infração em comento basta a voluntariedade
do  agente,  ou  seja,  faz-se  necessária  a  mera  vontade
livre  e  consciente  de  se  ausentar  do  trabalho,
ressalvando-se,  contudo,  a  ocorrência  de  causas
insuperáveis e absolutamente alheias a sua vontade que
possam  impedir  seu  comparecimento  ao  serviço,  tais
como a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
Na  espécie,  estamos  diante  de  uma  faculdade  do
servidor de comparecer ou não ao trabalho à vista da
expedição do mandado de prisão preventiva, cujo juízo
pertence somente ao administrado e não diante de uma
causa  impeditiva,  imperativa  e  insuperável  de
comparecimento ao serviço.
Em  outras  palavras,  deve  ser  comprovada  a
impossibilidade de exteriorização de um comportamento
voluntário por parte do servidor, o que não ocorre na
espécie (...)
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Some-se a isso o fato de que, a fuga do servidor revela-
se  como  um  comportamento  contrário  ao  Estado
Democrático de Direito, tendo em vista a presunção de
legitimidade e veracidade dos atos administrativos,  no
caso a expedição de mandado de prisão expedido por
autoridade competente.” (grifei)

O acórdão restou assim ementado:

“ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
ABANDONO  DE  CARGO.  EXPEDIÇÃO  DE
MANDADO  DE  PRISÃO  PREVENTIVA.  ELEMENTO
SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO.
VOLUNTARIEDADE  DA  CONDUTA.  AUSÊNCIA  DE
CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
AGRAVO  REGIMENTAL  DA  CÂMARA  MUNICIPAL
DE SÃO LEOPOLDO PROVIDO.
(AgRg no REsp 1200259/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES  MAIA  FILHO,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/08/2014, DJe 03/09/2014)”

Diante  disso,  não  há  motivos  para  a
reforma da decisão primeva no que tange ao pedido de reintegração ao cargo.

No que tange ao pedido de horas extras, a
sentença  objurgada,  da  mesma  forma,  apresentou-se  acertada,  não
merecendo reforma.  É que o apelante apenas  fez prova da ocorrência  de
trabalho  extraordinário  nos períodos  reconhecidos  na  decisão recorrida.  O
promovido, por sua vez,  não fez prova do pagamento das referidas verbas
(fato extintivo do direito do autor), assumindo o ônus processual. 

Por  fim,  a sentença deve ser  mantida  no
que concerne à condenação ao pagamento do décimo terceiro proporcional
do ano de 2005, posto que não fez o apelado prova do pagamento da referida
verba, nos termos do que preceitua o inciso II do art. 333 do CPC.  

É  induvidoso  que  o  ato  do  Município  em
não pagar os vencimentos de seus servidores representa frontal  ofensa ao
princípio juridicamente sedimentado de que o salário é de índole alimentar,
daí  a justificativa de lhe ter o constituinte erigido à categoria de ilícito sua
retenção  dolosa,  “pari  passu” em  que  o  consagra  como  direito  de  todo
trabalhador (CF/ 88, art. 7º, IV, VI e X).

Assim,  constitui  direito  de  todo  servidor
público receber os vencimentos que lhe são devidos pelo exercício do cargo
para o qual foi nomeado. Atrasando, suspendendo ou retendo o pagamento
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de  tais  verbas,  sem  motivos  ponderáveis,  comete  o  Município,
inquestionavelmente,  ato  abusivo  e  ilegal,  impondo-se  julgar  procedente  o
pedido de cobrança.

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba já decidiu:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE COBRANÇA.  ÔNUS
DA  FAZENDA  PÚBLICA  DE  COMPROVAR  0
ADIMPLEMENTO  DOS  TÍTULOS  PLEITEADOS.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  DESCUMPRIMENTO  DO
ART.  333,  II,  DO  CPC.  TERÇO  CONSTITUCIONAL,
CUJO  PAGAMENTO  DEVE  SER  REALIZADO
INDEPENDENTE  DO  GOZO  DAS  FÉRIAS.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  PARTE  QUE
DECAIU  DE  PARTE  MÍNIMA  DO  PEDIDO.
CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA MANTIDA.
RECURSO  MANIFESTAMENTE  IMPROCEDENTE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUE SE IMPÕE. 1. Em
ação de  cobrança,  é  ônus  do  Município  comprovar  o
pagamento  das  verbas  salariais.  Não  havendo  essa
comprovação,  impõe-se a condenação do ente público,
como  na  espécie  TJPB,  Apelação  Cível  n°
035.2011.000.337-9/001, de minha relatoria, 1a Câmara
Cível,  DJPB 18/12/12. A comprovação da condição de
funcionário  é  suficiente  para  a  cobrança  de  verbas
salariais retidas e não pagas, cabendo ao empregador o
ônus  de  provar  a  ocorrência  de  fato  impeditivo,
modificativo  ou  extintivo,  que  afaste  o  direito  do
empregado  ao  recebimento  das  parcelas  pleiteadas
TJPB,  Decisão  Monocrática  na  Apelação  Cível  n°.
021.2010.000.053-4/001,  Relator  Des.  José  Ricardo
Porto,  DJPB  05/10/2012.  É  obrigação  do  Município
comprovar que todas as remunerações foram pagas aos
seus servidores, na forma consagrada pela lei, ou que
não  houve  a  prestação  do  serviço,  por  dispor  a
Administração de plenas condições para tal fim, sendo
natural a inversão do ônus probatório . TJPB, Remessa
Oficial  e  Apelação  Cível  n°  02120090015500001,
Relator  Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos, 3a Câmara Cível, j. em 12/07/2012.
(...)2” (grifei)

Mais:

“APELAÇÃO.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.
PRETENSÃO  AO  PERCEBIMENTO  DE  VERBAS
REMUNERATÓRIAS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
ALEGAÇÃO  DE  CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE

2TJPB - Acórdão do processo nº 02120090015948001 - Órgão (TRIBUNAL PLENO) - Relator
DESª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA - j. Em 20/02/2013
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DEFESA.  INOCORRENCIA.  APLICAÇÃO  DO  ART.
131,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  LIVRE
CONVENCIMENTO DO JUIZ. REJEIÇÃO. EMPENHO.
INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE CABIA À
EDILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DA LEI
PROCESSUAL  CIVIL.  AUSÊNCIA  DE  FATO
IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO
DIREITO  DA  PARTE  AUTORA.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  Em
determinadas situações, não se caracteriza a ocorrência
do  cerceamento  do  direito  de  defesa,  quando  o
magistrado  julgar  a  lide  de  imediato  por  já  possuir
elementos  suficientes  para  o  seu  convencimento,  haja
vista ser  ele  o  destinatário  do  acervo probatório.  -  É
obrigação  do  Município  comprovar  que  todas  as
remunerações  foram  pagas  aos  seus  servidores,  na
forma  consagrada  pela  lei,  ou  que  não  houve  a
prestação  do  serviço,  por  dispor  a  Administração  de
plenas condições para tal fim, sendo natural a inversão
do ônus probatório.3” (grifei)

Assim,  deve  a  edilidade  recorrida
providenciar  o  adimplemento  das  verbas  acima  referidas,  sob  pena  de
locupletamento indevido.

Outrossim, se o recurso mostra-se contrário
à jurisprudência  dominante  do respectivo tribunal,  do Colendo STF,  ou de
Tribunal  Superior,  é aplicável  o art.  557,  “caput”,  do CPC, numa forma de
privilegiar a efetividade da prestação jurisdicional. 

Diz o dispositivo:

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.”

Na espécie, incide, ainda, a súmula nº. 253,
do STJ:

“Súmula 253, STJ: O art. 557, do CPC, que autoriza o
relator  a  decidir  o  recurso,  alcança  o  reexame
necessário.”.

3TJPB - Acórdão do processo nº 09820110015991001 - Órgão (4ª CÂMARA CÍVEL) - Relator
DR. ONALDO ROCHA DE QUEIROGA - j. em 15/01/2013
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Por  tais  razões,  em  consonância  com  o
parecer ministerial e com fulcro no art. 557,  “caput”, do Código de Processo
Civil, nego seguimento à remessa necessária e à apelação cível. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 02 de fevereiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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