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APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA COM  PEDIDO
DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
IMPROCEDÊNCIA  EM  PRIMEIRO  GRAU.
INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO A
SERVIDOR  PÚBLICO.  ATO  ADMINISTRATIVO
VINCULADO ÀS NORMAS  LEGAIS.  CONTROLE
PELO  PODER  JUDICIÁRIO.  EXAME  DA
LEGALIDADE.  POSSIBILIDADE.  SERVIDOR
MUNICIPAL. FALTA AO SERVIÇO POR SESSENTA
DIAS,  INTERCALADAMENTE,  DURANTE  O
PERÍODO DE DOZE  MESES.  INSTAURAÇÃO  DE
PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.  DEMISSÃO POR INASSIDUIDADE
HABITUAL.  DESCABIMENTO.  FALTAS
INJUSTIFICADAS.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
SERVIDOR  QUE  SE  ENCONTRAVA DETIDO  EM
PRISÃO.  DEMISSÃO.  ILEGALIDADE

Apelação Cível nº 0000972-90.2014.815.0161                                                                                                                                                                            1



RECONHECIDA.  REINTEGRAÇÃO  NO  CARGO
QUE  SE  IMPÕE.  EFEITOS  PATRIMONIAIS.
VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS DESDE A
DATA  DO  ATO  IMPUGNADO.  PERÍODO  DE
AFASTAMENTO.  CONTAGEM  DO  TEMPO  DE
SERVIÇO.  POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.
DANO  MORAL DESCONFIGURADO.  DEVER DE
INDENIZAR  INEXISTENTE.  REFORMA  DA
SENTENÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO. 

- Dúvida não há quanto à possibilidade de controle
do Poder Judiciário sobre os atos administrativos no
que se refere ao exame da legalidade.

- Considerando que a aplicação de sanção disciplinar
a servidor público deve obediência às normas legais,
sobretudo àquelas que regem à atividade punitiva do
Estado  no  âmbito  do  Direito  Administrativo  e  aos
princípios constitucionais, é perfeitamente possível o
controle  da  legalidade  de  ato  administrativo  que
resulta na imputação da pena de demissão a servidor
público.

-  A demissão  por  inassiduidade  habitual  somente
será  legítima  quando  restar  demonstrado  que  as
faltas ao serviço, por sessenta dias, intercaladamente,
durante  o  período  de  doze  meses,  ocorreram  sem
causas justificadas.

- Não verificada a vontade específica do servidor de
abandonar o seu cargo, uma vez que o promovente
encontrava-se preso
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- É de se anular o ato de demissão e determinar a
reintegração do servidor quando restar demonstrado
que  o  mesmo  encontrava-se  preso  e,  portanto,
impossibilitado de comparecer ao trabalho.

- Segundo a  jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça,  "o  servidor reintegrado deve ser  ressarcido
dos  vencimentos  a  que  faria  jus  desde  o
desligamento  indevido,  a  fim  de  restabelecer  a
situação  injustamente  desconstituída."  (AgRg  no
AREsp 165.575/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira  Turma,  julgado  em  21/11/2013,  DJe
29/11/2013).

-   O período de  afastamento,  a  contar  da  data  da
expedição  da  portaria  de  demissão,  deve  ser
computado  como tempo de  serviço,  para  todos  os
efeitos legais.

- Considerando que a Administração Pública tem o
dever de apurar supostas irregularidades cometidas
por  seus  servidores,  e  diante  da  inexistência  de
demonstração consistente acerca de excesso ou abuso
da autoridade competente, legítimo o procedimento
instaurado,  não  há  se  falar  em  reparação  por
supostos  danos  extrapatrimoniais,  pois  não  se
verifica ilicitude no agir do ente público.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente o recurso.
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Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 144/148, interposta por
Cícero Cardoso Sobrinho contra sentença, fls. 140/143, prolatada pelo Juiz de Direito
da 1ª Vara da Comarca de Cuité que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de
Antecipação  de  Tutela  manejada  em  desfavor  do  Município  de  Cuité, julgou
improcedente o pedido exordial, consignando os seguintes termos:

Posto isto,  com fulcro no art.  487, I,  do Código de
Processo  Civil  de 2015,  julgo IMPROCEDENTE  o
pedido da parte autora, extinguindo o presente feito
com resolução de mérito.
Custas  pela  parte  autora,  cuja  execução  fica
suspensa,  uma vez que foi deferido o benefício da
justiça gratuita.

Em suas razões,  o  recorrente postula a reforma do
decisum, asseverando que não há nos autos prova da inassiduidade habitual por ele
praticada, pois em 2009, no ano que ele somou 70 (setenta) faltas injustificadas, ele
esteve  preso  em  decorrência  de  flagrante  delito  no  período  de  28/05/2009  a
15/09/2009, “o que constitui justa causa apta a afastar o requisito subjetivo”, fl. 176.
Ressalta, ainda, que, nesse mesmo ano, ingressou com pedido de “licença para tratar
de  interesses  particulares”,  tendo requerido a  sua interrupção  logo  após ter  sido
libertado.  Alega,  por  fim,  que  o  processo  administrativo  disciplinar  baseou-se
unicamente no critério objetivo de número de dias, deixando, contudo, de observar
se as faltas existentes eram justificadas ou não.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  promovente,  fls.
149/154, postulando a manutenção da decisão vergastada.

A Procuradoria de Justiça, através da  Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes, fls. 161/162, absteve-se de opinar.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

O  desate  da  controvérsia  reside  em  verificar  a
possibilidade ou não de reintegração de Cícero Cardoso Sobrinho no cargo de gari
do Município de Cuité/PB.

De logo, cumpre ressaltar a possibilidade de controle
do  Poder  Judiciário  sobre  os  atos  administrativos  no  que  se  refere  ao  exame de
legalidade,  pois,  como  se  sabe,  o  mérito  administrativo,  situado  no  campo  da
conveniência e oportunidade da Administração Pública, não permite reexame pelo
Poder Judiciário.

Nessa senda, considerando que a aplicação de sanção
a servidor público deve obediência às normas legais, sobretudo aquelas que regem a
atividade punitiva do Estado no âmbito do Direito Administrativo e aos princípios
constitucionais, dúvidas não há quanto à possibilidade, na hipótese dos autos, do
controle da legalidade do ato administrativo que resultou na imputação da pena de
demissão ao servidor, ora apelante.

Feitas as considerações pertinentes, passo ao exame
da controvérsia.

Na  hipótese,  depreende-se  que  Cícero  Cardoso
Sobrinho  foi  nomeado  para  o  cargo  de  Gari  do  Município  de  Cuité  em  04  de
fevereiro de 2000, em razão de aprovação em concurso público, fl. 16, exercendo por
mais  de  20  (vinte)  anos  a  sua  função,  já  que  laborava  anteriormente  prestando
serviço, sob o regime celetista, à municipalidade, fl. 17. 

Ocorre  que,  devido  ao  número  elevado  de  faltas
cometidas pelo promovente, em 1º de agosto de 2011, por meio da Portaria nº 723, foi
instaurado Procedimento Administrativo pela então Prefeita do Município de Cuité
para apuração de possível infração disciplinar de inassiduidade habitual.
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O  acervo  probatório  acostado  aos  autos,
especificamente a documentação de fls. 28/69, demonstra que, após instauração do
aludido procedimento administrativo disciplinar, a Comissão Processante concluiu
pela prática, por parte do servidor postulante, da conduta prevista no art. 131, III, da
Lei Municipal nº 281/1992, o que resultou, no dia 27 de maio de 2013, na pena de
demissão por inassiduidade habitual, fl.69.

Para justificar a nulidade da demissão em questão e,
por conseguinte, sua reintegração no cargo de Gari, o recorrente argumenta que foi
demitido de forma injusta, pois não faltou ao trabalho intencionalmente, mas, sim,
por  encontrar-se  impedido  de  comparecer  ao  local  em  que  desempenhava  suas
funções, em razão de encontrar-se detido, fl. 70 e 73.

Feitos  os  esclarecimentos  pertinentes,  passo  ao
exame da controvérsia.

O art. 131, III, da Lei Municipal nº 281/1992 (Estatuto
dos Servidores Municipais de Cuité/PB), no que se refere à penalidade de demissão
por inassiduidade habitual, reproduziu o teor disposto no art. 132, II, da Lei Federal
nº 8.112/90, enunciando que:

Art.  131.  A demissão  será  aplicada  nos  seguintes
casos:
(...)
III – Inassiduidade habitual;

Ainda,  o  art.  137,  da  supracitada  lei  municipal,
preconizou:

Art.  137.  Entende-se por inassiduidade habitual a
falta ao serviço, sem causa justificada, por sessenta
dias, intercaladamente, durante o período de doze
meses – negritei.

Apelação Cível nº 0000972-90.2014.815.0161                                                                                                                                                                            6



Percebe-se,  pelo  teor  dos  dispositivos  legais
mencionados que, para a configuração da inassiduidade habitual e a consequente
aplicação  da  pena  de  demissão,  é  indispensável  a  verificação,  por  meio  de  um
processo que assegure ao servidor o exercício do seu direito de defesa, nos moldes do
art.  5º,  LV, da Constituição Federal,  de que as faltas  sejam justificadas,  ou seja,  a
infração disciplinar prevista no art. 145 da Lei Complementar Municipal nº 281/1992
exige, necessariamente, o preenchimento de dois requisitos, a saber: as  60 (sessenta)
faltas não podem ser justificadas; e também deverão ocorrer, interpoladamente, em
um período não superior a 12 (doze) meses.

Nessa senda, a aplicação da pena de demissão por
inassiduidade habitual somente será possível quando, além da ausência no serviço
por mais de 60 (sessenta) dias intercalados, também restar comprovado, de forma
cabal, que as faltas não são justificadas.

É  esse  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, consoante o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.  PROCESSO
ADMINISTRATIVO POR ABANDONO DE CARGO.
REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
PARA  AS  FALTAS  COMETIDAS.  AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 
1.  Esta Corte possui orientação de que não bastam
as faltas ao serviço para caracterizar  a desídia  do
Servidor,  sendo necessário que não haja qualquer
justificativa  para  a  ausência  ao  trabalho,  caso
contrário,  demonstrada  causa  justificável  para  a
falta ao serviço, resta descaracterizado o elemento
subjetivo (ânimo) da inassiduidade habitual.
2.  No  caso  dos  autos,  no  entanto,  tal  orientação  é
inaplicável,  isto  porque,  conforme  alegado  pelo
próprio Autor,  na inicial,  sua dependência química
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somente  se  iniciou  em  29.9.99  (fls.  17),
posteriormente, portanto, ao processo administrativo
que  apurou  as  faltas  injustificadas,  encerrado  em
abril/99 (fls. 256). 
3.  Agravo  Interno  do  particular  desprovido.
(STJ/AgInt  no  AREsp  193.550/SP,  Rel.  Ministro
NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  PRIMEIRA
TURMA,  julgado  em 14/02/2017,  DJe  22/02/2017)  –
destaquei.

No  caso  telado,  em  que  pese  tenha  restado
demonstrado nos autos que o servidor ausentou-se do serviço por 70 (setenta) vezes
no ano de 2009, fl. 30, o acervo probatório não revela que as faltas existentes foram
injustificadas,  pois,  consoante  se  depreende  da  certidão  encartada,  fl.  70,  o
promovente foi autuado em flagrante delito e teve sua prisão decretada em 28 de
maio de 2009, permanecendo detido até 15 de setembro de 2009, quando teve sua
prisão revogada (Processo autuado sob o nº 0000464-23.2009.815.0161).

Não bastasse isso,  observa-se,  ademais,  que depois
de preso, o apelante ingressou com requerimento administrativo junto à Prefeitura
de Cuité no dia 1º de julho de 2009, fl. 71, postulando o pedido de “Licença para
Tratar de Interesses Particulares”, por um período de 02 (dois) anos, nos termos do
art. 94, § 1º, da Lei Municipal nº 281/1992, que lhe foi concedida pela Administração
na data de 1º de julho de 2009, fl. 71, e interrompida, em razão de pedido expresso,
no dia 18 de setembro de 2009, ou seja, logo após a revogação da sua prisão.

Logo, entendo que as ausências ocorridas durante o
período em que o promovente estava preso não podem ser consideradas como faltas
injustificadas, pois, além de encontrar-se impossibilitado de comparecer ao seu local
de trabalho,  o  pedido de afastamento para tratar  de interesses  particulares  e  sua
posterior revogação, a pedido, demonstra a sua intenção de retornar as suas funções
e o seu interesse na manutenção do cargo. 

Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência:

Apelação Cível nº 0000972-90.2014.815.0161                                                                                                                                                                            8



MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO  DEMITIDO  POR  ABANDONO  DE
CARGO.  ANIMUS ABANDONANDI NÃO
CONFIGURADO.  SERVIDOR  QUE  ESTAVA
CUMPRINDO  PENA  DE  PRISÃO.  PARA  QUE
FIQUE  CARACTERIZADO  O  ABANDONO  DE
CARGO  (AUSÊNCIA  POR  MAIS  DE  30  DIAS
CONSECUTIVOS)  A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DEVE  PROVAR A INTENÇÃO  DELIBERADA DO
SERVIDOR  EM  ABANDONAR  O  CARGO.
PRECEDENTE  DO  STJ.  PAGAMENTO  DA
REMUNERAÇÃO AO SERVIDOR RELACIONADO
AO  PERÍODO  EM  QUE,  APÓS  LIBERTADO,
VOLTOU A TRABALHAR. JUROS MORATÓRIOS -
INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. 
(…)
(TJ-SP  -  REEX:  00012811020138260204  SP  0001281-
10.2013.8.26.0204,  Relator:  Beatriz  Braga,  Data  de
Julgamento: 15/03/2016, 2ª Câmara Extraordinária de
Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2016).

Por  tais  razões,  não  obstante  a  Comissão  tenha
seguido  os  trâmites  legais  na  execução  do  procedimento  administrativo,
oportunizando o contraditório  e  a  ampla defesa,  não poderia  o  servidor ter  sido
demitido por inassiduidade habitual, uma vez que, no meu sentir, a sua ausência ao
trabalho, nesse período, não ocorreu de forma injustificada, mas, sim, em virtude de
sua prisão.

De outra sorte, sobre o percebimento dos salários e
demais verbas remuneratórias durante o período de afastamento do servidor do
cargo que ocupava, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
“que o servidor reintegrado possui direito a ser ressarcido pelo período em que foi
ilegalmente  afastado.”  (AgRg  no  REsp  1171197/PI,  Rel.  Ministro  GILSON  DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 04/11/2011).
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Na mesma direção:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.
AFASTAMENTO  COMPULSÓRIO  DO SERVIDOR.
NULIDADE.  REINTEGRAÇÃO  DETERMINADA
EM  PROCESSO  ADMINISTRATIVO.  EFEITOS
FINANCEIROS RETROATIVOS.
1.  A  jurisprudência  desta  Corte  firmou  o
entendimento de que o servidor reintegrado deve
ser  ressarcido  dos  vencimentos  a  que  faria  jus
desde  o  desligamento  indevido,  a  fim  de
restabelecer a situação injustamente desconstituída.
Precedentes:  AgRg  no  REsp  1.104.582/RS,  Rel.
Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado
do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 8/3/2010; AgRg no REsp
965.478/DF,  Ministro  Og  Fernandes,  Sexta  Turma,
DJe  29/8/2012;  AgRg  no  REsp  1.372.643/RJ,  Rel.
Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe
22/5/2013. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg
no  AREsp  165.575/RJ,  Rel.  Ministro  BENEDITO
GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
21/11/2013, DJe 29/11/2013) - negritei.

Quanto  à  indenização  por  danos  morais,  entendo
que tal pretensão não merece guarida.

No  caso  dos  autos,  conforme  se  depreende  da
documentação encartada,  o  procedimento administrativo disciplinar  foi  manejado
para averiguar conduta desidiosa praticada pelo promovente que, mesmo intimado,
fl.  113,  não  compareceu  à  instrução  do  processo  instaurado  para  prestar  os
esclarecimentos necessários. 
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Desse  modo,  não  se  verifica  que  a  Administração
agiu  de  forma  ilícita  na  instauração  do  expediente,  uma  vez  que  observado  no
trâmite  do  procedimento  o  princípio  do  devido  processo  legal  e  as  garantias  da
ampla defesa e do contraditório, houve nomeação, inclusive, de Defensor Dativo, fl.
116, pela Administração, para assistir o investigado. 

Logo,  infere-se  que  a  aplicação  da  penalidade  de
demissão do servidor não tem o condão de ensejar suporte à indenização por dano
moral, sendo dever da Administração averiguar denúncia acerca de possível infração
funcional.  Não  há  violação  legal  no  agir  administrativo,  in  casu,  capaz  de  gerar
ilicitude corrigível via indenização por reparação moral. Entender de forma contrária
inviabilizaria a instauração de processos disciplinares no âmbito do serviço público
brasileiro.

Nesse diapasão, calha transcrever o seguinte escólio:

APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR  PÚBLICO.
MUNICÍPIO  DE  GRAVATAÍ.  DEMISSÃO.
ANULAÇÃO  DO  ATO  ADMINISTRATIVO  PELA
PRÓPRIA  AUTORIDADE  COMPETENTE.
REINTEGRAÇÃO  DO  CARGO.  DIREITO  À
REMUNERAÇÃO  IMPAGA.  PRESCRIÇÃO.
DANOS MORAIS. 1. Em se tratando de parcelas de
trato  sucessivo  incide  a  prescrição  quinquenal
prevista  no  Decreto  nº  20.910/32,  nos  termos  da
Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, sobre
as prestações vencidas antes do quinquênio anterior
à  propositura  da  ação.  2.  No  caso,  procedida  a
anulação  do  ato  administrativo  de  demissão  da
servidora  pela  própria  autoridade,  o  ressarcimento
da  remuneração  impaga  durante  o  período  de
afastamento é medida que se impõe. 3. A pretensão à
reparação  por  danos  morais  não  prevalece,
considerada  a  indeclinabilidade,  para  a
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Administração,  no  exercício  de  seu  poder
disciplinar.  Ausente  prova  segura  acerca  de
eventuais  excessos ou gravames outros praticados
contra  a  servidora. 4.  Ação  julgada  parcialmente
procedente  na  origem.  APELAÇÕES
DESPROVIDAS.  (Apelação  Cível  Nº  70068593698,
Quarta  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator:  Eduardo Uhlein,  Julgado em 30/11/2016)  –
negritei.

Nesse  cenário,  considerando  que  a  Administração
Pública  tem  o  dever  de  apurar  supostas  irregularidades  cometidas  por  seus
servidores, relevando, ademais, a inexistência de demonstração consistente acerca de
excesso ou abuso da autoridade competente,  legítimo o procedimento instaurado,
não havendo o que se falar em reparação por supostos danos extrapatrimoniais, pois
não se verifica ilicitude no agir do ente público.

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL À
APELAÇÃO para,  reformando  a  sentença:  a) declarar  a  nulidade  do  ato
administrativo  combatido,  e,  por  conseguinte,  da  pena  de  demissão  aplicada  ao
servidor Cícero Cardoso Sobrinho, determinando, a um só tempo, a sua imediata
reintegração no Cargo de Gari do Município de Cuité/PB, com todas as vantagens
inerentes,  devendo o  período  de  afastamento,  a  contar  da  data  da  demissão,  ser
computado como tempo de serviço para todos os efeitos legais; e  b) determinar o
adimplemento das verbas salarias devidas ao servidor, de forma retroativa à data da
expedição do ato impugnado, com juros de mora e correção monetária calculados na
forma estabelecida no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei nº 11.960/2009.

Sem custas, ante a isenção prevista no art. 29, da Lei
nº  5.672/92  (Regime de  Custas  e  Emolumentos  do  Estado  da  Paraíba).  Devido  à
inversão do ônus sucumbencial e ao fato do autor ter decaído em parte mínima do
pedido, deve a fazenda pública municipal arcar com os honorários advocatícios, os
quais, em observância ao art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, fixo em R$
1.000,00 (mil reais).
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É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 17 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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