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APELAÇÃO  CÍVEL.  PENA  DE  SUSPENSÃO
POR NOVENTA DIAS E DE AFASTAMENTO DO
CARGO  DE  COORDENADOR  APLICADA  EM
PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA
TÉCNICA  REJEITADA.  APLICAÇÃO  DA
SÚMULA VINCULANTE Nº 05 DO STF. ANÁLISE
DA  PROPORCIONALIDADE  DA  PENA.
POSSIBILIDADE.  ATO  ADMINISTRATIVO  QUE
REQUER AMPLO CONTROLE JURISDICIONAL.
PRECEDENTES  DO  STJ.  ATO  DEVIDAMENTE
MOTIVADO.  RESPEITO  AOS  PRINCÍPIOS  DA
AMPLA  DEFESA  E  CONTRADITÓRIO.
SEGUIMENTO NEGADO.

− Súmula Vinculante nº 5 do STF: “A falta de defesa
técnica  por  advogado  no  processo  administrativo
disciplinar não ofende a Constituição”.

− No caso em tela, ao Recorrente foi oportunizado o
exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto que
apresentou sua defesa por  escrito,  fazendo ruir  sua
tese de ausência de ampla defesa.

− Apesar de alguns juristas entenderem que compete
ao  Poder  Judiciário  apenas  analisar  se  o  processo
administrativo desobedeceu os ditames da legalidade,
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não podendo adentrar no mérito administrativo, o
STJ vêm entendendo que os atos administrativos
comportam  controle  jurisdicional  amplo  (RMS
17.735/MT,  Rel.  Ministra  Laurita  Vaz,   DJe
25/11/2013  e  RMS  25.152/RS,  Rel.  Ministra
Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  julgado  em
18/08/2011, DJe 01/09/2011). Assim, em caso de
penalidade aplicada em processo administrativo,
o  controle  não se  limita  aos  aspectos  legais  e
formais  do  procedimento,  podendo  o  Poder
Judiciário  examinar  a  razoabilidade  e  a
proporcionalidade do ato,  bem como,  se  foram
observados os princípios da dignidade da pessoa
humana,  culpabilidade e da individualização da
sanção.

− Não há que se falar em ofensa aos princípios
da  proporcionalidade  e  da  razoabilidade  na
aplicação da pena de suspensão ao servidor se a
autoridade coatora concluiu, com base no acervo
probatório  produzido  no  processo  disciplinar
(fls.34/42),  de  forma  fundamentada,  que  a
conduta do Impetrante se enquadra no art.120,
XIII,  do  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do
Estado da Paraíba.

− O  Recorrente  teve  acesso  aos  autos  do
processo  administrativo  com  amplo
conhecimento  dos  fatos  investigados,  produziu
as provas pertinentes e ofereceu defesa escrita,
o que afasta qualquer alegação relativa à ofensa
ao devido processo legal e à ampla defesa.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Claudionor  de

Albuquerque Farias contra sentença de fls. 248/250 que denegou a segurança

pleiteada por não vislumbrar a ilegalidade apontada no processo administrativo

que culminou com sua suspensão do serviço público e afastamento do cargo

de coordenador do cursinho pré-vestibular.

No recurso de fls.253/270, alega que o processo administrativo

não levou em consideração que não existia qualquer Resolução da instituição

proibindo  a  cobrança  de  taxas  de  inscrição  para  os  cursos  e  projetos  de

extensão  da  Universidade,  já  que,  somente  em  fevereiro  de  2013,  após

punição  irregular  do  Impetrante,  foi  editada  a  Resolução
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UEPB/Consepe/002/2013, que, em seu art.3º, IV, prescreve que “o curso será

totalmente gratuito, não será cobrada qualquer tipo de taxa”.

Argumenta  que  a  taxa  de  inscrição  cobrada  era  de  pleno

conhecimento  da  UEPB,  haja  vista  a  ampla  publicidade  na  divulgação  das

datas para matrículas veiculadas pela própria instituição em seu “site”, e servia

para arcar com os custos de manutenção do projeto durante todo o ano letivo.

Alega que a cobrança se destinava unicamente à manutenção

do funcionamento  do cursinho,  projeto  de extensão que nunca contou com

qualquer ajuda de custo da universidade. Explica que as taxas não oneraram

nem prejudicaram os cofres públicos.

Por  fim,  sustenta  que  a  presença  obrigatória  de  advogado

constituído ou defensor dativo é elementar ao direito constitucional da ampla

defesa e que por não ter sido lhe dada a oportunidade de constituir advogado,

o processo administrativo deve ser anulado. Fundamenta seu direito no art.5º,

LV, da CF/88 e na Súmula nº 20 do STF.

Requer,  assim,  o  provimento  do  recurso  para  que  seja

concedida a segurança.

Contrarrazões às fls.274/278.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  do

recurso (fls.290/294).

É o relatório. 

DECIDO

Alega  o  Apelante  a  nulidade  do  processo  administrativo

disciplinar que culminou com sua suspensão do serviço público por noventa

dias, além do afastamento do cargo de coordenador do cursinho realizado pela
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Universidade Estadual da Paraíba.

O  Apelante  pretende  anular  o  processo  administrativo

disciplinar porque, na sua ótica, houve ofensa aos princípios constitucionais da

ampla defesa e devido processo legal, já que não pode apresentar sua defesa

através de advogado.

Inicialmente, insta lembrar que o Apelante, além de dispensar

a  presença  de  advogado  quando  inquirido  pela  Comissão  de  Inquérito

Administrativo, como prova o documento de fl.22, apresentou defesa escrita

(fls.24/32).  Outrossim,  não  foi  aplicada  a  pena  máxima  (demissão),  mas

apenas  a  suspensão  por  noventa  dias,  ficando  o  mesmo  afastado,

definitivamente, do cargo de Coordenador do Cursinho Pré- Vestibular.

Segundo  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  (MS  15.313/DF),

“apresentada  a  defesa  pelo  próprio  servidor,  não  há  falar  em  prejuízo  à

amplitude da defesa e do contraditório, em face do indeferimento do pedido de

nomeação  de  defensor  público,  uma  vez  que  a  ausência  de  advogado  no

processo administrativo disciplinar não gera nulidade, consoante preconiza a

Súmula Vinculante nº 5 do STF ('a falta de defesa técnica por advogado no

processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição').”

O STJ, todavia, entende que “a prescindibilidade da atuação

de advogado no Processo Administrativo Disciplinar não pode implicar, à toda

evidência, a desnecessidade de que seja apresentada a efetiva defesa, ainda

que  realizada  pessoalmente  pelo  servidor,  em atendimento  ao  princípio  do

devido processo legal” (MS 13.099/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA

SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, REPDJe 22/03/2012, DJe 24/02/2012). 

No caso em tela, ao Recorrente foi oportunizado o exercício do

contraditório e da ampla defesa, tanto que apresentou sua defesa por escrito,

fazendo ruir sua tese de ausência de ampla defesa.

Nesse sentido:
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AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.  SINDICÂNCIA  PRELIMINAR.
GARANTIAS  DO  CONTRADITÓRIO  E  DO  DEVIDO
PROCESSO  LEGAL.  INAPLICABILIDADE.CARÁTER
INQUISITORIAL.  POSTERIOR  ABERTURA  DE
PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR  (PAD).
SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES DO
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 343/STJ. EDIÇÃO DA
SÚMULA VINCULANTE Nº 5 PELO STF. ALEGAÇÃO DE
OCORRÊNCIA  DA  PRESCRIÇÃO.  INOVAÇÃO
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE NA VIA DO AGRAVO
INTERNO.
3. (…)  Nos  termos  do  enunciado  da  Súmula
Vinculante nº  5 do STF,  "A falta  de defesa técnica por
advogado  no  processo  administrativo  disciplinar  não
ofende  a  Constituição".5.  Agravo  regimental  a  que  se
nega  provimento.(AgRg  no  REsp  982.984/DF,  Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,
julgado em 18/09/2012, DJe 21/09/2012)

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL.
DEMISSÃO.  PROCESSO  ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
ANULAÇÃO. COMISSÃO PERMANENTE DISCIPLINAR.
RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL E DO JUIZ NATURAL. COMISSÃO DESIGNADA
PELO  SUPERINTENDENTE  REGIONAL  DO
DEPARTAMENTO  DE  POLÍCIA  FEDERAL.
POSSIBILIDADE.  LEGALIDADE.  INDEFERIMENTO
MOTIVADO  DE  DILIGÊNCIAS.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DO  PREJUÍZO.  PAS  DE  NULLITÉ
SANS GRIEF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PENALIDADE DE DEMISSÃO. DESNECESSIDADE DE
AÇÃO  JUDICIAL.  INDEPENDÊNCIA  DAS  ESFERAS
ADMINISTRATIVA, PENAL E CIVIL.
(...)
4.  No  tocante  às  irregularidades  indicadas  como
nulidades, carece a impetração de prova do direito líquido
e  certo  alegado,  inexistindo  elementos  pré-constituídos
dos prejuízos causados à defesa, devendo ser aplicado in
casu o princípio do pas de nullité sans grief.
5. A despeito da declaração da revelia, em virtude da não
apresentação  da  defesa  prévia,  motivo  pelo  qual  foi
constituído defensor ad hoc, consta dos autos ter sido o
acusado  notificado  previamente  de  todos  os  atos,  não
existindo  cerceamento  de  defesa,  nem  mesmo  pela
ausência de notificação para constituir advogado de sua
preferência, após a renúncia do anterior.
6.  Quanto à necessidade de advogado no curso do
processo  administrativo,  adoto  o  entendimento  do
Pretório Excelso no sentido de que a falta de defesa
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técnica  por  advogado  no  processo  administrativo
disciplinar  não  ofende  a  Constituição  (Súmula
Vinculante 5/STF).
7. No tocante à alegação de cerceamento de defesa pelo
indeferimento  de  diversos  pedidos  (diligências),  o
impetrante  não conseguiu  demonstrar  nenhum prejuízo
evidente capaz de resultar na nulidade do ato demissório,
ou mesmo do processo administrativo, verificando- se, na
verdade,  tratar-se  de  medidas  procrastinatórias  do
investigado,  as  quais  foram  motivada  e
fundamentadamente negadas pela comissão processante
do processo administrativo.
8.  É  assente  no  Superior  Tribunal  de  Justiça  o
entendimento de que a infração disciplinar que configura
ato  de  improbidade  acarreta  demissão,
independentemente de ação judicial prévia, consequência
direta da independência das esferas administrativa, civil e
penal.
9. A decisão da autoridade julgadora, fundada no lastro
probatório  constante  dos  autos  do  processo
administrativo disciplinar, mostra-se em consonância com
os princípios legais e constitucionais, inexistindo qualquer
nulidade.
10. Segurança denegada.
(MS 14.968/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  12/03/2014,  DJe
25/03/2014)

Sustenta  também  o  Apelante  que  a  cobrança  da  taxa  de

matrícula  se  destinava  unicamente  à  manutenção  do  funcionamento  do

cursinho, projeto de extensão que nunca contou com qualquer ajuda de custo

da  universidade.  Explica  que  as  taxas  não  oneraram nem prejudicaram os

cofres públicos e que sua cobrança era de conhecimento da instituição.

Apesar de alguns juristas entenderem que compete ao Poder

Judiciário  apenas  analisar  se  o  processo  administrativo  desobedeceu  os

ditames da legalidade, não podendo adentrar no mérito administrativo, o STJ

vêm entendendo que os atos administrativos comportam controle jurisdicional

amplo (RMS 17.735/MT,  Rel.  Ministra  Laurita  Vaz,   DJe 25/11/2013 e RMS

25.152/RS, Rel.  Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,

DJe  01/09/2011).  Assim,  em  caso  de  penalidade  aplicada  em  processo

administrativo,  o  controle  não  se  limita  aos  aspectos  legais  e  formais  do

procedimento,  podendo  o  Poder  Judiciário  examinar  a  razoabilidade  e  a

proporcionalidade do ato, bem como, se foram observados os princípios da
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dignidade da pessoa humana, culpabilidade e da individualização da sanção.

Isto  porque,  segundo  explica  o  Ministro  Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  “no

exercício  da  atividade  punitiva  a  Administração  pratica  atos  materialmente

jurisdicionais, por isso que se submete à observância obrigatória de todas as

garantias  subjetivas  consagradas  no  Processo  Penal  contemporâneo,  onde

não encontram abrigo as posturas autoritárias, arbitrárias ou desvinculadas dos

valores da cultura”.

Pois bem.

Não  há  que  se  falar  em  ofensa  aos  princípios  da

proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da pena de suspensão ao

servidor  se  a  autoridade  coatora  concluiu,  com  base  no  acervo  probatório

produzido no processo disciplinar (fls.34/42), de forma fundamentada, que a

conduta do Impetrante se enquadra no art.120, XIII, do Estatuto dos Servidores

Públicos do Estado da Paraíba.

O  Recorrente  teve  acesso  aos  autos  do  processo

administrativo com amplo conhecimento dos fatos investigados,  produziu as

provas pertinentes e ofereceu defesa escrita, o que afasta qualquer alegação

relativa à ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa. Insta destacar que

a defesa feita pelo servidor, em que pese não ter nela qualquer menção de que

foi feita por advogado, utiliza muitos termos técnicos da área jurídica, o que nos

leva a crer que foi feito por profissional habilitado.

Eventual  nulidade  no  processo  administrativo  exige  a

respectiva  comprovação  do  prejuízo  sofrido,  hipótese  não  configurada  na

presente espécie.

Outrossim, o Impetrante confirma que recebia o dinheiro das

inscrições  e  depositava  em  sua  conta  bancária  particular  (fl.18).  Ou  seja,

reconhece que recebeu por sete anos (2005 a 2012) as taxas de inscrição de

mais de setecentos alunos.
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Sua defesa consiste  apenas no fato  de  não ter  constituído

advogado,  o  que,  como  visto,  não  ofende  a  Constituição,  bem  como,  na

alegação de que a Universidade tinha consciência da cobrança dessas taxas.

No caso, ainda que restasse provado o pleno conhecimento

da  UEPB na  cobrança  da  taxa  de  inscrição,  isto  não  afastaria  a  culpa  do

Apelante,  que  depositava  tais  valores  em  sua  conta  particular,  apenas

implicaria  em  possibilidade  dos  demais  servidores  responderem  pelas

ilegalidades praticadas ou pela omissão.

Logo, tendo-se aplicado a sanção após efetivo exercício da

garantia ao contraditório e à ampla defesa e estando a decisão fundamentada

na  gravidade  dos  fatos  e  danos  para  o  serviço  público,  entendo  como

proporcional a penalidade aplicada, uma vez que ocorreu a devida motivação

do  ato  de  suspensão  do  servidor  público,  apontando  a  comissão,  provas

suficientes da prática de infração prevista na lei.

Portanto, considerando a Súmula Vinculante nº 5 do STF

e no art.557 do Código de Processo Civil, entendo por negar seguimento

ao recurso voluntário para manter a sentença recorrida em todo seu teor,

tendo em vista .

P.I.

João Pessoa,      de dezembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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