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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
REINTEGRAÇÃO  EM  CARGO  PÚBLICO.
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.
MÉRITO  ADMINISTRATIVO.  NÃO
APRECIAÇÃO  PELO  JUDICIÁRIO.
PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  DE
APURAÇÃO  DE  APTIDÃO  EM  ESTÁGIO
PROBATÓRIO.  VÁRIAS  FALTAS
INJUSTIFICADAS DO SERVIDOR. PREVISÃO
EM  LEI  DE  EXONERAÇÃO  DO  SERVIDOR,
CASO SEJA APURADA SUA INAPTIDÃO NO
ESTÁGIO PROBATÓRIO. AMPLA DEFESA E
DEVIDO PROCESSO LEGAL.  OBSERVÂNCIA
DOS  PRECEITOS  LEGAIS  E
CONSTITUCIONAIS. LEGALIDADE DO ATO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIO
DA  PROPORCIONALIDADE  E
RAZOABILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.
−
- No exercício do controle jurisdicional, é vedado ao
Poder  Judiciário  adentrar  no  mérito  dos  atos
administrativos,  cabendo  apenas  examiná-los  sob  o
prisma da legalidade.
−
- O estágio probatório corresponde a período em que
será apurado o desempenho do servidor para que seja
aferida a conveniência ou não de sua permanência no
serviço  público  após  análise  dos  requisitos
necessários, quais sejam idoneidade moral, disciplina,
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assiduidade  e  eficiência,  e,  caso  não  cumpra  os
requisitos exigidos, será exonerado, de acordo com os
ditames legais da Lei C nº 01/2008.
−
-  Não  há  que  se  falar  em  ilegalidade  do  ato
administrativo,  eis  que foram  observadas  todas  as
fases  do procedimento, conferindo ao processado as
garantias  inerentes  ao  devido  processo  legal  e  ao
contraditório, em estrita observância ao art. 5º, inciso
LV, da Lei Maior, bem como ao art. 34, §4º, da LC
01/2008. Além do mais, houve uma regular análise de
seu exercício no cargo, tendo sido apuradas inúmeras
faltas  injustificadas  ao  serviço,  o  que  culminou  no
reconhecimento  da  inassiduidade  e  ineficiência  e,
consequentemente,  inaptidão  para  o  exercício  do
cargo.
−
- No que tange à ofensa os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, não vislumbro a sua ocorrência,
visto  que  a  lei  é  expressa  e  taxativa  ao  prever  a
exoneração  do  servidor,  caso  não  seja  considerado
apto para o exercício do cargo durante procedimento
administrativo  de apuração  da  aptidão  em estágio
probatório.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

Trata-se  de Apelação  Cível interposta  por  Assuero  Barros
Servilha dos Santos, desafiando sentença emanada pelo Juízo da 2ª Vara da
Comarca de Picuí nos autos da Ação de Reintegração ao Cargo ajuizada em
face do Município de Picuí.

Na peça de ingresso, o autor relatou que, após prévia aprovação
em  concurso  público,  foi  nomeado  para  exercer  o  cargo  de  professor  de
história e passou a prestar serviços na Escola Municipal de Serra dos Brandões
durante 04 dias da semana. Em seguida, aduziu que sempre se deslocou de sua
residência ao trabalho por meio de seu veículo, contudo foi assaltado e ficou
sem transporte  e,  por  isso,  solicitou  a  Direção da  Escola  a  unificação das
turmas e a reposição das aulas das segundas-feiras em outro dia da semana,
mas não foi aceito, mesmo existindo outros professores na mesma situação.

Destacou que,  diante  das  suas  faltas  nas  segundas-feiras,  foi
instaurado procedimento administrativo, o qual culminou com a exoneração
do  cargo  por  inaptidão  no  estágio  probatório,  ressaltando  a  injustiça  na
aplicação da penalidade. Diante disso, requereu a procedência do pedido com
a  reintegração  ao  cargo  e  o  pagamento  dos  vencimentos  vencidos  desde
janeiro de 2010 e vincendos.
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Devidamente  citado,  o  Ente  Municipal  apresentou  peça
contestatória  (fls.  122/137),  aduzindo  que,  no  ano  letivo  de  2009,  o  autor
deixou de prestar injustificadamente 204 (duzentos e quatro) aulas e história
na Escola Municipal de Ensino Fundamental “João Belo Alves”  e, durante o
procedimento administrativo de avaliação, foi apurado o descumprimento dos
requisitos necessários de assiduidade e eficiência no estágio probatório, o que
culminou com a exoneração.

Em seguida, argumentou que o promovente, antes da realização
do certame, já  tinha ciência de que as despesas com a locomoção ficariam a
cargo do servidor, bem como que deveria cumprir a jornada de trabalho, sendo
irrelevante o fato de ter sido assaltado e não possuir mais o veículo para sua
locomoção.  Arguiu  que  restou  devidamente  comprovado  no  procedimento
administrativo o descumprimento dos deveres de assiduidade e eficiência, ao
faltar 52 (cinquenta e dois) dias no ano letivo de 2009, o que totaliza 392
(trezentos e noventa e duas) aulas, sendo que 274 (duzentos e setenta e quatro)
foram injustificadas, o que ocasionou, inclusive, o desconto das faltas nos seus
vencimentos. 

Enfatizou que  as  faltas  do  professor  prejudicaram os  alunos,
conforme apuração  no  procedimento  administrativo  disciplinar,  ressaltando
que não se trata de perseguição e que houve prévia notificação para o retorno
às atividades normais, sendo devidamente observado o devido processo legal.
Por fim, pugnou pela improcedência do pedido.

Réplica impugnatória (fls. 286).

O Ministério Público deixou de ofertar parecer meritório, em
razão de ausência de intervenção obrigatória nos processos de anulação de ato
administrativo, conforme Recomendação nº 16/2010, do Conselho Nacional
do Ministério Público (fls. 288).

Audiência  preliminar  realizada,  mas  restou  impossibilitada  a
conciliação, em virtude da ausência do autor e de seu patrono, oportunidade na
qual determinou-se a intimação das partes para especificação de provas (fls.
310).

A parte autora requereu a produção de prova testemunhal (fls.
312), sendo deferido pelo magistrado (fls. 314).

Audiência de instrução aberta, contudo o autor e seu advogado
não compareceram, momento em que o juiz determinou a conclusão dos autos
para julgamento, tendo em vista apenas a necessidade de provas documentos
já encartadas para o deslinde da questão (fls. 319/320).

Petição do autor, requerendo o adiamento da audiência, eis que
o seu patrono viajaria na data aprazada (fls. 321).

Despacho  do  juiz,  ressaltando  que  o  petitório,  embora
protocolado antes da audiência, somente foi acostado aos autos posteriormente
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e,  por  isso,  entendeu  pela  conversão  do  julgamento  em  diligência  com  a
designação de audiência para oitiva de testemunhas (fls. 325).

Audiência  de  instrução  aberta,  tendo  o  advogado  da  parte
autora informado que não havia provas testemunhal a produzir, requerendo o
julgamento antecipado da lide (fls. 344).

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, a magistrada de
primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral, nos termos do art. 487,
inciso I, do CPC (fls. 345/347).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Apelatório (fls. 349/351),
aduzindo, em síntese, a aplicação da penalidade máxima de exoneração pela
Administração, afrontando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
Aduz  que  outros  professores  tiveram o  direito  de  compensar  as  aulas  em
outros  horários,  o  que  demonstra  o  tratamento  diferenciado  concedido  ao
recorrente. 

Em  seguida,  enfatiza  a  justificativa  de  inassiduidade  para
reprovação no estágio probatório não merece prosperar, eis que presta serviços
regularmente,  só não podendo estar em sala  de aula nas segundas-feiras e,
mesmo tendo solicitado a reposição de aulas em outro horário, foi  negado.
Finalmente, traz o conceito de inassiduidade habitual como sendo a ausência
injustificada por período igual ou superior a 60 dias, interpoladamente, durante
o período de 12 meses.

Ausência de contrarrazões (fls. 353v).

A Procuradoria de Justiça, deixou de opinar sobre o mérito, por
ausência de interesse público (fls. 70/74).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da condenação em
honorários sucumbenciais recursais, conforme Enunciados Administrativos nº
3 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Conheço  do  apelo,  posto  que  obedece  aos  pressupostos
processuais  intrínsecos  (cabimento,  legitimidade,  interesse  recursal  e
inexistência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  poder  de
recorrer).

A controvérsia a ser apreciada por esta Corte de Justiça consiste
em perquirir se há nulidade no procedimento administrativo de avaliação de
desempenho no estágio probatório, no qual resultou a exoneração, tendo em
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vista que o recorrente reputa injusta a penalidade máxima aplicada, em total
desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que,  no  exercício  do  controle
jurisdicional,  é  vedado  ao  Poder  Judiciário  adentrar  no  mérito  dos  atos
administrativos, cabendo apenas examiná-los sob o prisma da legalidade. A
respeito do tema Hely Lopes Meirelles (In Direito Administrativo Brasileiro.
28.ed.  São  Paulo:  Malheiros,  2003.  p.605)  assevera:  

“O que o Poder Judiciário não pode é ir além do
exame de legalidade, para emitir um juízo de mérito
sobre os atos da Administração. (...) A competência
do Judiciário para a revisão de atos administrativos
restringe-se  ao  controle  da  legalidade  e  da
legitimidade  do  ato  impugnado.  Por  legalidade
entende-se a conformidade do ato com a norma que
o rege; por legitimidade entende-se a conformidade
com os princípios básicos da Administração Pública
(...). Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos
os  aspectos  de  legalidade  e  legitimidade  para
descobrir  e  pronunciar  a  nulidade  do  ato
administrativo onde ela se encontra, e seja qual for o
artifício  que  a  encubra.  O que  não  se  permite  ao
Judiciário  é  pronunciar-se  sobre  o  mérito
administrativo,  ou  seja,  sobre  a  conveniência,
oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se
assim  agisse,  estaria  emitindo  pronunciamento  de
administração,  e  não  de  jurisdição  judicial”.  

A propósito,  vejamos  os  ensinamentos  de  José  dos  Santos
Carvalho Filho:

“O  Judiciário,  entretanto,  não  pode  imiscuir-se
nessa apreciação, sendo-lhe vedado exercer controle
judicial  sobre  o  mérito  administrativo.  Como  bem
aponta  SEABRA  FAGUNDES,  com  apoio  em
RANELLETI, se pudesse o juiz fazê-lo, “faria obra
de administrador, violando, dessarte, o princípio de
separação e independência dos poderes”. E está de
todo acertado esse  fundamento:  se  ao  juiz  cabe  a
função  jurisdicional,  na  qual  afere  aspectos  de
legalidade, não se lhe pode permitir que proceda a
um  tipo  de  avaliação,  peculiar  à  função
administrativa e que, na verdade, decorre da própria
lei”.  (destaque  no  original).  (Manual  de  Direito
Administrativo, 19ª edição. Ed. Lumem Juris, Rio de
Janeiro, 2008, p. 115).

Sendo  assim,  nesta  oportunidade,  compete  apenas  analisar  a
pretensão  do  recorrente  no  que  tange  à  legalidade  do  ato  administrativo
combatido, sem adentrar em seu mérito. Logo, não cabe perquirir a respeito
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das  circunstâncias  fáticas  que  deram  ensejo  à  instauração  do  processo
administrativo  e  posterior  exoneração,  mas  somente  se  tais  atos  foram
realizados com observância das cautelas legais. 

De  acordo  com o  art.  34,  da  Lei  Complementar  nº  01/2008
(Estatuto dos Servidores do Município), o “estágio probatório é o período de
03  (três)  anos  de  efetivo  exercício,  do  servidor  nomeado  em  virtude  de
concurso  e,  durante  o  qual  são  apurados  os  requisitos  necessários  à
confirmação no cargo”. Por sua vez, o parágrafo 1º do mesmo dispositivo
legal elenca os requisitos necessários à confirmação no cargo, quais sejam:
idoneidade moral, disciplina, assiduidade e eficiência. 

Em seguida, no parágrafo segundo do art. 34, da LC nº 01/2008,
há previsão de aplicação da penalidade de exoneração, em caso de inaptidão
do  servidor  para  o  exercício  do  cargo.  Finalmente,  no  §4º  do  mesmo
dispositivo legal,  consagra a necessidade de observância à ampla defesa, no
curso do processo administrativo de apuração da aptidão de estágio probatório.

Dito isso, o estágio probatório corresponde a período em que
será apurado o desempenho do servidor para que seja aferida a conveniência
ou não de  sua permanência no serviço  público após análise  dos  requisitos
necessários, quais sejam idoneidade moral, disciplina, assiduidade e eficiência,
e, caso não cumpra os requisitos exigidos, será exonerado.

Vejamos alguns julgados sobre o tema:

AÇÃO  ANULATÓRIA.  SERVIDOR  PÚBLICO.
ESTÁGIO  PROBATÓRIO.  CONTRADITÓRIO.
AMPLA DEFESA. I - A não homologação do estágio
probatório e a consequente exoneração do servidor
público  devem  observar  as  garantias  do
contraditório  e  da  ampla  defesa.  Constatado  nos
autos  que  foi  assegurado o  devido processo  legal,
porque  o  autor  tomou  ciência  dos  atos  e  teve
oportunidade  de  se  manifestar,  e  que  o  ato  está
motivado na conduta contrária aos critérios do art.
28  da  Lei  Complementar  Distrital  840/11,  não  há
ilegalidade do ato administrativo. II  -  O autor não
provou os fatos constitutivos do direito, em relação à
alegação  de  que  a  exoneração  decorreu  de
perseguição  e  violação  ao  princípio  da
impessoalidade.  III  -  Apelação e remessa de ofício
providas.  (TJ/DF,  Apelação/Reexame Necessário  nº
20130111482937,  6ª  Turma Cível,  Rela.  Desª.  Vera
Andrigh, julgado em 16/12/2015). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO.  ESTÁGIO  PROBATÓRIO.
AVALIAÇÕES.  PROCESSO  ADMINISTRATIVO.
CONTRADITÓRIO  E  AMPLA  DEFESA.  ATO
ADMINISTRATIVO.  EXONERAÇÃO.  MÉRITO.
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PODER  JUDICIÁRIO.  INGERÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. O
período  do  estágio  probatório,  durante  o  qual  a
aptidão do servidor é objeto de avaliação especial de
desempenho do cargo, se inicia no primeiro dia de
exercício, segundo a Lei complementar municipal n.
426,  de  2006;  II.  Demonstrado  o  desempenho
insatisfatório  do  servidor  nos  quesitos  disciplina,
capacidade  de  iniciativa,  eficiência  e
responsabilidade,  mediante  avaliações  de  estágio
probatório  válidas  e  assegurado  o  direito  ao
contraditório  e  a  ampla  defesa,  é  lícita  a  sua
exoneração devidamente motivada; III. A revisão dos
atos administrativos pelo Judiciário restringe-se ao
controle  da  legalidade  e  da  legitimidade  do  ato
impugnado, sendo-lhe defeso ingressar no mérito das
avaliações de estágio probatório, sob pena de violar
o princípio da autonomia e independência que devem
ser  reservadas  aos  entes  incumbidos  da  atividade
administrativa.  (TJMG  -  Apelação  Cível
1.0702.13.004969-6/002,  Relator(a):  Des.(a)
Washington  Ferreira  ,  7ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento em 26/05/2015, publicação da súmula em
01/06/2015).

Anulatória  de  Ato  administrativo  c.c.  indenização
por  danos  morais  e  materiais.  Servidor  público
municipal  em  estágio  probatório.  Ajudante  de
Manutenção.  Período  em  que  foram  aferidas
inúmeras faltas injustificadas que  culminaram com
sua  exoneração.  Preliminar  de  cerceamento  de
defesa  repelida.  O  fato  de  não  ter  sido  produzida
prova pericial não gera a presunção de cerceamento
de  defesa.  Vício  de  dependência  química  que
acompanha  o  autor  desde  antes  do  ingresso  no
serviço  público.  Conjunto  probatório  farto  em
demonstrar que o ato administrativo de exoneração
pautou-se  na  legalidade  e  regular  procedimento
administrativo  com  direito  à  ampla  defesa  e
contraditório.  Estágio probatório que cumpriu sua
função  ao  concluir  pela  inaptidão  do  autor  no
serviço público. Ausência de indenização por danos
materiais  e morais.  Negado provimento ao recurso
do  autor.  (TJ/SP,  Apelação  Cível  nº
30141593020138260551,  9ª  Câmara  de  Direito
Público,  Des.  Rel.  Oswaldo Luiz  Palu,  julgado  em
18/12/2014). (grifo nosso).

No  caso  dos  autos,  entendo  que  inexiste  ilegalidade  no  ato
administrativo,  eis  que  foram observadas  todas  as  fases  no  procedimento,
conferindo ao processado as garantias inerentes ao devido processo legal e ao
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contraditório, em estrita observância ao art. 5º, inciso LV, da Lei Maior, bem
como ao art. 34, §4º, da LC 01/2008. 

Além do mais, houve uma  regular análise de seu exercício no
cargo,  tendo sido apuradas  inúmeras faltas  injustificadas  ao  serviço,  o  que
culminou  no  reconhecimento  da  inassiduidade  e  ineficiência  e,
consequentemente, inaptidão para o exercício do cargo.

Logo, a nulidade do ato exoneratório somente teria cabimento
se  vilipendiados os  preceitos  constitucionais  aludidos,  com o ferimento  ao
devido processo legal, o que não se verificou no presente caso, posto que há
previsão em lei de exoneração do servidor, quando apurada a inaptidão para o
exercício do cargo  em procedimento administrativo especial, foi exercido o
direito de defesa, inclusive com a colheita de provas, e houve a publicidade do
ato exoneratório com a publicação no Diário Oficial do Município (fls. 252).

No que  tange  à  ofensa  os  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade, não vislumbro a sua ocorrência, visto que a lei é expressa e
taxativa ao prever a exoneração do servidor, caso não seja considerado apto
para o exercício do cargo durante procedimento administrativo de apuração da
aptidão de estágio probatório.

Por  fim,  não  cabe  ao  Judiciário  avaliar  a  justiça  ou  não  no
indeferimento de reposição das aulas das segundas-feiras em outro horário,
porquanto não foi o objeto principal do procedimento administrativo no qual
culminou com a exoneração como também não cabe ao Judiciário rever as
decisões  do  Poder  Executivo,  salvo  quando  distanciadas  dos  dogmas
constitucionais.

Ante  o  exposto,  com  fundamento  nos  argumentos  acima
aduzidos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se incólume
todos os termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo.
Des. Luís Silvio Ramalho Júnior. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. Sala de Sessões da Segunda
Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João
Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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