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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1006204-58.2016.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TATUÍ, é apelado RAFAEL BRUNO PASSARINHO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA 

GRATUITA).

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR M.V., RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, 

VENCIDA EM PARTE A RELATORA SORTEADA QUE DECLARA E O  QUINTO JUIZ. 

ACÓRDÃO COM O TERCEIRO JUIZ.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores FERMINO 

MAGNANI FILHO, vencedor, HELOÍSA MARTINS MIMESSI, vencida, MARIA LAURA TAVARES 

(Presidente), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.

São Paulo, 25 de setembro de 2017.

FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR DESIGNADO
  Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 23752
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006204-58.2016.8.26.0624
FORO DE ORIGEM: TATUÍ
APELANTE(S): MUNICÍPIO DE TATUÍ
APELADO(S): RAFAEL BRUNO PASSARINHO DE OLIVEIRA
REMESSA NECESSÁRIA

DIREITO DISCIPLINAR E RESSARCIMENTO MORAL  
Servidor municipal que busca o reconhecimento de nulidade do ato 
administrativo de sua demissão por vícios formais no processo 
disciplinar, recomposição dos salários perdidos e ressarcimento 
moral  Processo e consequente ato demissório efetivamente nulos 
por falta de tipificação da conduta do servidor  Ausência de 
descrição pormenorizada dos fatos e condutas a serem apurados  
Dano moral não configurado  Servidor que deu causa aos 
aborrecimentos ao afrontar superiores hierárquicos com palavras e 
gestual abusivos em rede social  Condutas que ultrajaram a 
garantia constitucional da liberdade de expressão  Apelação 
fazendária e remessa necessária parcialmente providas por maioria 
de votos.

Vistos.

Apelação tempestiva interposta pelo Município de Tatuí 

contra r. sentença do digno Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca local (fls 

551/557), que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por Rafael 

Bruno Passarinho de Oliveira. Demanda cujo objeto consistia na 

declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar e 

consequente ato de demissão do autor do cargo de visitador sanitário, 

pagamento dos salários interrompidos e ressarcimento moral.

Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) inexiste qualquer 

cerceamento de defesa, pois o Termo de Indiciamento permitiu a defesa 

técnica, atendidos o contraditório e a ampla defesa; b) o Termo de 

Indiciamento fez o correto enquadramento na legislação de regência 

devidamente formalizado; c) a instância administrativa independe da 

instância judicial, em homenagem ao princípio constitucional da 

independência dos poderes (fls 560/570).
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Apelo respondido (fls 575/582).

Submetido o caso à Colenda Turma Julgadora, votou a douta 

relatora sorteada, Desembargadora Heloísa Martins Mimessi, pelo 

desprovimento recursal (r. voto 5.934). Ousei divergir, acompanhou-me a 

douta maioria. Apresento meu voto.

É o relatório.

1- Rafael Bruno Passarinho de Oliveira acionou o Município 

de Tatuí visando ao reconhecimento da nulidade formal do processo 

administrativo disciplinar e do subsequente ato de sua demissão do cargo 

de visitador sanitário, pagamento dos salários não recebidos e reparação de 

supostos danos morais.

Reclama de perseguição gratuita empreendida pelo ex-

Vereador Vicente Aparecido Menezes, seu adversário político-partidário, a 

respeito de quem publicou em página do Facebook comentários 

desairosos. Eleito Vice-Prefeito, esse mandatário teria passado a caçá-lo 

sem outros motivos. Daí a instauração do processo que culminou na sua 

demissão do serviço público Tatuiano.

Ação julgada parcialmente procedente a ação para ANULAR o 

ato administrativo que aplicou a penalidade de demissão do requerente, 

determinando a sua reintegração no cargo anteriormente ocupado, 

condenando a requerida ao pagamento da remuneração a que teria direito 

durante o período em que permaneceu afastado do cargo até sua efetiva 

reintegração, com as devidas cominações de praxe, bem como a concessão 

de todas as vantagens a que teria direito no referido período; 

CONDENAR a ré a pagar ao autor indenização por danos morais no 

montante de R$ 5.000,00, devidamente corrigido, nos termos da tabela 

prática do TJ/SP, e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a 
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partir da publicação da sentença; e EXTINGUIR o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

2- De início, considero interposta a remessa necessária.

Teresa Arruda Alvim Wambier, em obra coletiva, pondera que 

a remessa necessária somente pode ser dispensada se a sentença for certa 

e líquida. Aliás, o § 3º do art. 496 do CPC vale-se expressamente da 

expressão “valor certo e líquido”. Sendo ilíquida a sentença, não é 

possível dispensar a remessa necessária (Súmula do STJ, 490). O 

enunciado 490 da Súmula do STJ refere-se ao valor de sessenta salários 

mínimos, que era previsto no CPC/1973. O entendimento mantém-se; 

alteram-se apenas os limites legais (Breves Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil, 1ª edição, página 1261, Revista dos Tribunais, 2015).

No caso em tela a sentença condenatória é ilíquida no que 

pertine ao pagamento dos salários não recebidos desde a demissão do 

autor, devendo ser efetuada a consolidação dos valores devidos, incluindo-

se a correção monetária. Valor desconhecido neste momento processual.

Por isso a cautela do reexame necessário.

3- Considero também, a despeito da má redação das razões 

recursais fazendárias, que o seu pedido genérico de improcedência da ação 

(fls 570), embute a possibilidade de a apelação ser parcialmente acolhida.

Solução proposta neste voto.

4- Ao mérito:

Um dos elementos do ato administrativo é sua motivação. 

Conceito que nos remete aos pressupostos de fato e de direito que 

fundamentam a atuação do Poder Público. Noutras palavras, deve haver 

conjunto de circunstâncias que, previstas em dispositivo legal, embasem o 

ato que sem isso se configura nulo.
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Esclarece Maria Sylvia Di Pietro que ainda relacionada com o 

motivo, há a teoria dos motivos determinantes, em consonância com a qual 

a validade do ato se vincula aos motivos indicados como seu 

funcionamento, de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam a sua 

nulidade. Por outras palavras, quando a Administração motiva o ato, 

mesmo que a lei não exija motivação, ele só se tornará válido se os 

motivos forem verdadeiros (Direito Administrativo, 23ª edição, página 219, 

Atlas, 2010).

Não se nega, no caso dos autos, que o ato administrativo 

padece de vícios formais pela ausência de devida tipificação dos fatos e 

condutas objeto da apuração disciplinar, como é possível observar na 

Portaria nº 41/2015 (fls 454), no Ofício nº 306/2015 (fls 456), e Ofício nº 

587/2015 (fls 458).

De rigor, como acuradamente fizeram o digno Juízo a quo e a 

douta Relatora Sorteada, o reconhecimento da nulidade de todo o 

procedimento que culminou da demissão do autor.

5- Todavia, não há dano moral a ser reparado.

Tem-se no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, a 

consagração da tutela do direito à indenização por dano material ou moral 

decorrente da violação de direitos fundamentais.

Sobre a doutrina o dano moral versus o mero aborrecimento, o 

simples contratempo, leia-se em Carlos Roberto Gonçalves:

No tocante aos bens lesados e à configuração do dano moral, 

malgrado os autores em geral entendam que a enumeração das hipóteses, 

previstas na Constituição Federal, seja meramente exemplificativa, não 

deve o julgador afastar-se das diretrizes nela traçadas, sob pena de 

considerar danos morais pequenos incômodos e desprazeres que todos 
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devem suportar na sociedade em que vivemos. Desse modo, os contornos e 

a extensão do dano moral devem ser buscados na própria Constituição, ou 

seja, no art. 5º, V (que assegura o 'direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem') e X 

(que declara inviolável 'a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas') e, especialmente, no art. 1º, III, que erigiu à categoria de 

fundamento do Estado Democrático 'a dignidade da pessoa humana'.

Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, 

com razão, que só se deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, 

sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada está fora da 

órbita do dano moral, porquanto além de fazerem parte da normalidade 

do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no 

ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto 

de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo' (Responsabilidade Civil, 

10ª edição, páginas 610/611, Saraiva).

No caso dos autos, a despeito das questões formais que 

ensejaram a nulidade do ato demissório  e torno a reiterar que o autor 

somente se safa da punição rigorosa por descuido procedimental da própria 

Municipalidade , fato é que ele publicou efetivamente comentários 

desairosos e gestual ofensivo aos titulares da Prefeitura em redes sociais, 

dando origem aos próprios aborrecimentos, motivo pelo qual não lhe 

assiste direito a qualquer reparação por danos morais.

Suas postagens no Facebook vão além do pretenso direito de 

livre manifestação do pensamento, da mera censura aos costumes políticos 
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de sua paróquia. Elas são deliberadamente agressivas aos superiores 

hierárquicos (prefeito, vice e assessores), contaminadas pelo 

descompromisso ético e funcional; a falta de educação vinda do berço, que 

parece inexistir nas redes sociais. Ultrajaram essa garantia constitucional.

Todo direito tem limite, a fronteira do direito alheio!

A Constituição da República não revogou o dever de 

disciplina hierárquica do servidor público (vale o mesmo raciocínio aos 

trabalhadores da iniciativa privada), sob pena de a anarquia suplantar os 

deveres naturais da boa educação, do respeito ao próximo, e a promessa 

constitucional da eficiência do serviço público, capitulada no artigo 37, 

caput, da Carta de 1988, posta sob risco em razão dessas rixas intra-

repartições.

Se se exige do homem público, como brada o autor, “couraça 

mais resistente do que a do homem comum”, “espaço e intimidade mais 

restritos”, “resistência a críticas e conceitos desfavoráveis emitidos por 

terceiros ou seus desafetos” (fls 4), nem por isso se pode considerar natural 

que esse mesmo homem renuncie à dignidade, fama, brios e, sobretudo à 

vergonha diante dos filhos, grandezas também constitucionais inscritas no 

inciso X, artigo 5º, da Lei Maior.

Discordância política não pode significar desrespeito ou falta 

de urbanidade aos demais servidores públicos e ao público em geral, 

menos ainda quebra da hierarquia funcional.

Lição antiga extraída de Carlos Maximiliano, como exatos 

costumam ser os textos clássicos: Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, 

apesar dos termos amplos à primeira emenda à Constituição Norte-

americana, o direito de exprimir o pensamento é absoluto. A licença, em 

que degenerou a liberdade, não provém dos textos, nem de exegese 
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rigorosa, e, sim, da tolerância tradicional dos governantes e abuso 

inveterado dos governados. A franquia tem por limite a incolumidade 

moral dos cidadãos; pouco importa que sejam poderosos ou humildes; 

porém o governo jamais deveria transformar-se em pelourinho para a 

probidade receber insultos (Commentarios à Constituição Brasileira, 

página 712, item 440, Editor Jacintho Ribeiro dos Santos, Rio de Janeiro, 

1918).

Por perfeita analogia ao caso concreto, a liberdade de 

imprensa não póde ser levada ao extremo, a ponto de violar outro direito 

igualmente sagrado, o do caracter. Onde começa o vituperio, termina a 

liberdade da palavra (Watson, caso the King versus Burdett, Inglaterra, 

acórdão redigido pelo juiz Best; obra supra, idem).

6- Sobre a distribuição dos ônus da sucumbência, de rigor a 

aplicação da reciprocidade prevista no artigo 86 do Código de Processo 

Civil de 2015, segundo o qual, se cada litigante for, em parte, vencedor e 

vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Teresa Arruda Alvim Wambier et al pontificam: Isso significa 

que na hipótese de sucumbência recíproca, o juiz deverá fixar honorários 

de sucumbência levando em conta a proporção da vitória de cada um, sem 

impor a compensação (Breves Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil, página 331, Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Sob este aspecto, o autor decaiu de parte razoável do pedido, 

tendo sagrando-se vencedor noutro tanto. Deste modo, a proporcionalidade 

fica, para este caso, buscando-se um critério equitativo, na medida de 50% 

para o autor e 50% para a Municipalidade de Tatuí.

Quanto ao valor, o seu arbitramento observará o disposto no 

artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.
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Por meu voto, dou provimento parcial à apelação fazendária e 

à remessa necessária para o fim de, mantido o decreto de nulidade da 

sanção administrativa, excluir a condenação da Municipalidade de Tatuí na 

reparação a título de danos morais. Os honorários advocatícios serão 

arbitrados na fase de liquidação deste título na proporção de 50% para o 

autor e 50% para a Municipalidade de Tatuí.

FERMINO MAGNANI FILHO
Relator Designado
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Voto nº 5.934
Apelação nº 1006204-58.2016.8.26.0624
Comarca: Tatuí
Apelante: Prefeitura Municipal de Tatuí 
Apelado: Rafael Bruno Passarinho de Oliveira

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de ação ajuizada por Rafael Bruno Passarinho 

de Oliveira em face do Município de Tatuí visando a declaração de 

nulidade do procedimento administrativo disciplinar promovido pela 

Administração Pública Municipal que determinou a sua demissão, com a 

consequente reintegração no cargo anteriormente ocupado (Visitador 

Sanitário), sob a alegação de nulidade por afronta aos princípios da 

legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Ao cabo, requer ser 

indenizado pelos danos morais experimentados. 

Julgou-a parcialmente procedente a r. sentença de fls. 

551/557 para anular o ato administrativo que aplicou a penalidade de 

demissão ao requerente, determinando a sua reintegração no cargo 

anteriormente ocupado, condenando a requerida ao pagamento da 

remuneração a que teria direito durante o período em que permaneceu 

afastado do cargo até sua efetiva reintegração, com as devidas cominações 

de praxe, bem como a concessão de todas as vantagens a que teria direito 

no referido período; ainda, condenou a ré a pagar ao autor indenização por 

danos morais no montante de R$5.000,00, devidamente corrigido, nos 

termos da tabela prática do TJ/SP, e com incidê7ncia de juros de mora de 

1% ao mês a partir da publicação da sentença; e extinguiu o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. 
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Em razão da sucumbência na maior parte, condenou a 

Municipalidade ré ao pagamento das custas, das despesas processuais e de 

honorários advocatícios em percentual a ser arbitrado no momento da 

liquidação do julgado, nos termos dos artigos 85, § 4º, II, e 86, parágrafo 

único, do novo Código de Processo Civil. .

Em sede recursal o Município de Tatuí, sustenta, em 

síntese, que: 1) o rito processual adotado pela Lei Municipal nº 4.400/2010 

prevê que as descrições dos fatos, a penalidade e afins, devem constar 

expressamente do “Termo de Indiciamento do Servidor” e não na Portaria 

Inaugural do Processo Disciplinar; 2) inexistência de cerceamento de 

defesa, uma vez que a partir do “Termo de Indiciamento” a defesa técnica 

foi realizada, garantindo, desta forma a ampla defesa e o pleno atendimento 

do contraditório; 3) cada Município possui o seu estatuto próprio, com 

regras próprias e peculiares; 4) todo o procedimento de instrução do 

processo foi baseado no fato de ter o apelado se manifestado de forma 

depreciativa sobre a pessoa do então Vice-Prefeito e Secretário de 

Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, e de sua mulher, na rede 

social “Facebook”; 5) a portaria de instauração consigna o ofício nº 306/15-

RH, o qual mencionou e encaminhou o ofício nº 587/15, que trazia a 

denúncia e documentos referentes ao ocorrido, tendo o processo sido 

fraqueado ao advogado do apelado; 6) o apelado manifestou 

comportamento inadequado em rede social, incompatível com o exercício 

de cargo público; 7) nos autos do processo administrativo disciplinar não 

foi alegado cerceamento de defesa, pelo contrário, a defesa exerceu 

plenamente suas garantias constitucionais, participando efetivamente da 

instrução com perguntas, reperguntas, oitivas e alegações finais (fls. 

560/570)
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Contrarrazões do autor Rafael Bruno Passarinho de 

Oliveira a fls. 575/582, pela manutenção da sentença.

FUNDAMENTOS E VOTO.

Depreende-se dos autos que através da Portaria nº 

41/2015 (fls. 454) foi instaurado procedimento administrativo “para apurar 

irregularidades na conduta funcional do servidor público municipal 

RAFAEL BRUNO PASSARINHO DE OLIVEIRA, visitador funcionário, 

código funcional nº 6703, conforme noticiado no Ofício nº 306/2015  

Recursos Humanos”.

Por sua vez, o Ofício nº 306/2015 (fls. 456), que 

solicitou a abertura de processo administrativo disciplinar/sindicância, 

fazia remissão ao Ofício nº 587/15, expedido pelo Secretário de 

Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, que informou 

“comportamento inadequado de servidor público, Rafael Passarinho, em 

manifestações via rede social, facebook, o qual fez comentários denegrindo 

a minha imagem”; mencionando ainda que “o servidor público em o dever 

de manter postura compatível com a moralidade administrativa tanto na 

vida pública quanto particular, não sendo adequado informações, desta 

natureza, em rede social, por parte de servidor público contra qualquer 

autoridade pública, pois este tem o dever de respeitar a organização do 

Estado como um todo e as pessoas que o representam, é princípio basilar 

de ordem e dignidade” (fls. 458).

Em sequência à portaria, foram requisitadas e juntadas 

certidões de antecedentes funcionais (fls. 465, 468); foi o demandado 

notificado “para apresentar as provas que pretenda produzir, uma vez que 
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os documentos carreados aos autos já fazem demonstração suficiente dos 

fatos”; foram arroladas testemunhas pelo demandado (fls. 471); juntado 

material proveniente da rede de computadores(fls. 473/475, 483. 505/509); 

colhida prova oral, incluindo o interrogatório do demandado (fls. 480/482, 

485/486, 488/489, 495, 501, 502/504); tendo-se oportunizado à defesa, em 

mais de uma oportunidade, requerer provas e alegar eventuais inversões; 

seguindo-se o indiciamento do demandado, constando do “Termo de 

Indiciamento” que o autor/apelado foi indiciado por infração ao art. 137 

(deveres do servidor), inciso IX (manter conduta compatível com a 

moralidade administrativa), XI (tratar com urbanidade as pessoas) e XIII 

(proceder na vida pública e privada de forma a dignificar a função), da Lei 

nº 4.400/2010 em decorrência de manifestações pejorativas contra a pessoa 

de “Vicente Aparecido Menezes”, que refletem na esfera funcional pelo 

dever de expressar postura compatível com o exercício do cargo público, 

nos atos da vida privada, tendo-se, na mesma oportunidade, determinado a 

intimação do demandado para apresentação de defesa prévia (fls. 527), o 

que foi feito a fls. 530/532. 

A Comissão Processante, em seu parecer final, após 

efetuar o relatório processual, consignou que os comentários do 

autor/apelado na internet contra o Vice-Prefeito e Secretário Municipal 

foram depreciativos (fls. 459/464), realçando que qualquer funcionário 

deve respeitar os demais, especialmente aqueles que representam cargo 

hierarquicamente superior, seja no âmbito privado ou público. Observou 

que constam outros processos administrativos instaurados contra o 

autor/apelado, que resultaram cada um deles em 5 dias de suspensão por 

infração ao art. 137, inciso XI e XIII da Lei Municipal nº 4.400/2010, 

anotando a reincidência em faltas disciplinares. Assim, a Comissão 
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remeteu os autos para a autoridade instauradora para que decidisse sobre a 

penalidade aplicável (fls. 533/536). 

O Prefeito, adotando o relatório da Comissão 

Processante Disciplinar Permanente e analisando as condutas apuradas no 

processo, determinou a aplicação da pena de demissão ao autor, ora 

recorrente. Anotou que as manifestações do servidor extrapolam as 

divergências políticas e partem para a ofensa à honra e à moral do vice-

prefeito e sua esposa, infringindo o princípio da moralidade administrativa, 

que deve ser mantida tanto na vida pública como na particular, consistindo 

em atuar segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Anotou 

que a conduta do demandado ainda denigre a imagem do funcionalismo e 

serve de mau exemplo aos demais cidadãos, sendo especialmente 

reprovável que um servidor público manifeste desrespeito àqueles que o 

povo escolheu para governar. Realçou que o servidor já responde a outros 

dois processos, ambos pelo art. 137, XI e XIII da Lei Municipal nº 

4.400/10, evidenciando que as penalidades aplicadas em referidos feitos 

não foram suficientes para a correção e reajuste de conduta (fls. 537/540).

Pois bem.

A r. sentença merece total ratificação, anotado que a 

insurgência recursal limitou-se à anulação do ato de demissão, sem 

questionamento expresso sobre o cabimento da indenização por danos 

morais (que não é decorrência lógica da penalidade aplicada, ao contrário 

do que se dá com o direito à percepção das verbas inerentes ao cargo) e 

que a hipótese não está sujeita ao reexame necessário.

Há, por certo, forte jurisprudência no sentido da 

desnecessidade de indicação minuciosa dos fatos investigados e 

capitulação na portaria inaugural, permitindo-lhe referências genéricas ao 
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fato imputado ao servidor, ao argumento de que tal exigência deve ser 

observada apenas na fase de indiciamento, após a instrução. Nesse sentido, 

dentre outros: STJ, MS 19104 / DF, Relator Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, j. 23.11.2016;  MS 12.720/DF, Relator Ministro Felix Fischer, 

DJe 30/04/2008: NS 16.581/DF, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 

19/03/2014.

Maior acerto, a meu ver, está com a corrente 

doutrinária e jurisprudencial que, verificando similitude entre tal peça e a 

denúncia no processo penal, exige-lhe a observância de alguns requisitos, 

como a narração dos fatos atribuídos ao servidor, disposições legais 

infringidas e sanções em tese cabíveis.

Nesse sentido:

Essa peça acusatória guarda similitude 

com a denúncia no processo penal e deverá seguir as 

formalidades estabelecidas na lei de regência.

A Portaria, para ter validade, deverá 

conter, obrigatoriamente, alguns requisitos, como, a 

qualificação civil e funcional do acusado; a narração precisa 

dos fatos e a indicação dos atos considerados ilícitos a ele 

atribuídos e as disposições legais infringidas. (Rui Stoco, 

“Processo Administrativo Disciplinar”, Editora RT, 2015, p. 

68).

A portaria de instauração do processo 

administrativo disciplinar, ou ato equivalente, deve indicar os 

elementos necessários à identificação do funcionário acusado 

(ou litigante), a figura infracional caracterizada pelo 

comportamento descrito, e a sanção, em tese cabível, em face da 
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infração. Em suma, não basta a referência genérica a 

irregularidades, nem a simples indicação do dispositivo legal 

supostamente violado, porque ninguém pode defender-se de 

capitulação jurídica. Deve estar indicado um comportamento 

singular do servidor, identificável no tempo, espaço e na forma 

de concretização.

A tipificação da infração disciplinar 

deve ser realizada no momento da instauração do processo 

disciplinar, embora possa ser revista, como adiante será 

analisado, no momento da indiciação do servidor. É preciso 

repisar que o princípio do contraditório incide na fase de 

instauração do processo disciplinar e não somente na fase 

posterior  o impropriamente chamado 'inquérito 

administrativo'.

(...)

A fase de defesa, tal qual disciplinada 

pela Lei n. 8.112/90, no § 1º do art. 161, transmite a falsa ideia 

de tratar-se da primeira defesa do servidor no processo. Isso 

porque a defesa deve ser ensejada antes mesmo da fase 

probatória e logo depois da instauração do processo.

(Romeu Felipe Bacellar Filho, “Processo 

Administrativo Disciplinar”, Editora Saraiva, 4ª edição, pp. 261 

e 293).

Impende saber se o princípio da 

tipicidade, uma vez que se trata de procedimento sancionatório, 

poderia ser postergado. (...)

O procedimento administrativo 

sancionatório segue e devido processo legal e, na hipótese, o 

penal, do mesmo modo que o procedimento sancionatório 
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tributário. O princípio da tipicidade é importantíssimo para a 

preservação do princípio da legalidade.

(...)

Na Constituição anterior já estava 

garantido o devido processo legal para as infrações penais. O 

texto atual é expresso garantindo-o, também, para os 

procedimentos administrativos, que devem ter as mesmas 

garantias do procedimento judicial. E claro está que o 

procedimento administrativo sancionatório deve seguir a trilha 

do processo penal. (TRF 3ª Região, Apelação em Mandado de 

Segurança nº 142.666, Relatora Juíza Lúcia Valle Figueiredo, j. 

22/06/1994).

CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO  SERVIDOR PÚBLICO  PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR  EXONERAÇÃO  

PORTARIA  AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS  

CARÁTER VAGO, GENÉRICO E IMPRECISO DA 

IMPUTAÇÃO  OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA  CARACTERIZAÇÃO  DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO  REINTEGRAÇÃO 

NO CARGO. 1. Aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes (art. 5º, LV). 2. Portaria de instauração de processo 

administrativo que não descreve ao menos sucintamente os fatos 

imputados ao servidor. Cerceamento de defesa caracterizado. 

Declaração de nulidade do procedimento administrativo e da 

exoneração. Reintegração no cargo antes ocupado. Sentença 

reformada. Recurso provido. 

(TJSP;  Apelação 0009008-70.2014.8.26.0176; Relator 
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(a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito 

Público; Foro de Embu das Artes - 1ª Vara Judicial; Data do 

Julgamento: 06/02/2017; Data de Registro: 06/02/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA  

NULIDADE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR  AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS 

IMPUTADOS À SERVIDORA PÚBLICA NA PORTARIA DE 

INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO  PREJUÍZO AO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DIREITO LÍQUIDO 

E CERTO VIOLADO  SENTENÇA DENEGATÓRIA 

REFORMADA  RECURSO PROVIDO. 

(TJSP;  Apelação 1002220-93.2015.8.26.0400; Relator 

(a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito 

Público; Foro de Olímpia - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

25/11/2015; Data de Registro: 26/11/2015).

No caso em apreço, a Portaria (fls. 454) não descreve 

os fatos, tampouco indica a norma infringida, limitando-se a consignar que 

foi instaurada para “apurar irregularidades na conduta funcional do 

servidor público municipal”.

O Ofício nº 306/2015 mencionado na Portaria també 

não descreve os fatos e tampouco indica a norma violada (fls. 456). 

Por sua vez, o Ofício nº 587/2015 igualmente não 

indica as normas infringidas e, quanto aos fatos, descreve-os de forma 

genérica, não permitindo cabal identificação entre o ali mencionado e as 

condutas que se consideraram praticadas e merecedoras de reprovação (fls. 

458).
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Consoante bem decidido, a omissão verificada fere o 

princípio da ampla defesa e, por isso, era mesmo suficiente para se 

reconhecer a nulidade do procedimento administrativo. Patente, a 

imprecisão da imputação, dificultando o exercício da ampla defesa. 

Por sua vez, constou do termo de indiciamento que o 

autor/apelado infringiu os incisos IX (manter conduta compatível com a 

moralidade administrativa), XI (tratar com urbanidade as pessoas) e XIII 

(proceder na vida pública e privada de forma a dignificar a função), do art. 

137 da Lei nº 4.400/2010. Padece ele de injustificável genericidade, 

entretanto, ao descrever as condutas, verbis (fls. 527): 

A Comissão de Processo Administrativo 

disciplinar, designada pela Portaria nº 41/2015, de 12 de 

agosto de 2015, do Sr. Prefeito Municipal, ao ultimar a fase de 

instrução do referido processo, os documentos de fls. 06/11, fls. 

30, fls. 52/56 e depoimentos de testemunhas fls. 27/29, fls. 

32/33, fls. 48/51 que os quais constam manifestações 

pejorativas contra a pessoa de Vicente Aparecido Menezes que 

refletem na esfera funcional pelo dever de expressar postura 

compatível com o exercício do cargo público, nos atos da vida 

privada (...). 

Grifou-se.

Por fim, sobreveio a decisão final com o decreto de 

demissão (fls. 537/540), com fundamento no art. 148, inciso, III1, do 

Estatuto dos Servidores Municipais. 

1 Art. 148 São Penalidades disciplinares:
(...)
III  demissão;
(...)
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Entretanto, as infrações apontadas no Termo de 

Indiciamento (violação aos incisos IX, XI e XIII do art. 137 da Lei 

Municipal nº 4.400/2010) não são puníveis com a pena de demissão, 

prescrevendo o art. 150 da lei de regência, ao contrário, que “A advertência 

será aplicada por escrito, nos casos de transgressão dos deveres previstos 

nos incisos I a XXXII do Artigo 137, que não justifique imposição de 

penalidade mais grave”; estabelecendo o art. 151, a seu turno, que “A 

suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com 

advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem 

infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 

(noventa) dias”.

A pena de demissão, em verdade, é reservada para 

hipóteses taxativamente previstas (incisos I a XV do art. 153 da lei 

municipal  fls. 293/294), nas quais não se inserem as condutas atribuídas 

ao demandado. Em tais condições, em que a lei estabelece taxativamente as 

hipóteses em que ensejam a demissão, é de se observar que “os 

comportamentos que ensejam a demissão devem ser considerados em 

numerus clausus, ou seja, tarifados, tal como no Direito Penal, que 

estabelece previamente os comportamentos puníveis e a sanção 

correspondente. De sorte que a imposição de pena de demissão no âmbito 

administrativo só poderá ocorrer se o comportamento do agente subsumir-

se em estalões, ou seja, em uma das hipóteses fáticas previstas 

expressamente na lei de regência (...). Aplica-se o princípio da tipicidade” 

(Rui Stoco, “Processo Administrativo Disciplinar”, Editora RT, 2015, p. 

104).

Não era permitido, assim, ainda que sob o pálio de 

eventual consideração de reincidência para justificar o agravamento da 
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sanção, aplicar-se ao servidor a pena de demissão, certo ainda que as penas 

expulsivas ou depurativas “configuram a medida suprema, correspondente 

à verificação da inadaptabilidade à função; à necessidade de libertar o 

serviço público de um elemento prejudicial, incorrigível por meios suaves: 

quod medicamenta non sanant, ferrum sanat” (Marcello Caetano, “Do 

Poder Disciplinar”, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1932, p. 115, 

citado por Rui Stoco, ob. cit., p. 102).

Em suma, nem pôde autor/apelado exercer o direito ao 

contraditório especificamente em relação à pena de demissão, uma vez que 

se defendia de acusação de condutas que não eram assim apenadas, nem 

foi tal penalidade adequada aos ilícitos considerados, sendo aplicada em 

arrepio aos princípios da tipicidade e legalidade.

Nessas condições, era mesmo de rigor a declaração de 

nulidade do procedimento administrativo e da exoneração do servidor. 

À vista do analisado, data venia dos doutos 

entendimentos em sentido contrário, pelo meu voto, NEGAVA 

PROVIMENTO AO RECURSO.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e 

especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e 

constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é 

desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a 

questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX 

FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).

Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão 

permanente da 5ª Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos 
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no art. 1º da Resolução nº 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a 

presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de 

cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no 

citado art. 1º da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará 

aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI

Relatora 
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