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MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0000720-79.2019.8.27.2715/TO

AUTOR: CALEBE GOMES VIEIRA
RÉU: MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO

RÉU: NELSON ALVES MOREIRA

SENTENÇA

1. Vistos, etc.

2. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por CALEBE GOMES
VIEIRA contra o ato dito coator do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO, todos devidamente
qualificados na inicial.

3. O impetrante requer a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, o qual determinou sua
exoneração e, por consequência, requer sua reintegração imediata aos quadros do Município de Lagoa da Confusão-TO,
especificamente no cargo de assessor técnico de compras, bem como o pagamento dos vencimentos enquanto esteve afastado
do cargo. 

4. Emenda a inicial nos eventos 2 e 3, foram protocolados os documentos faltantes.

Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
1ª Escrivania Cível de Cristalândia
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5. Foi proferido despacho postergando o pedido liminar (evento 14). No mesmo evento foi expedido mandado de
notificação do prefeito de Lagoa da Confusão, cumprido no evento 18.

6. Certidão do evento 21 exarando a transcurso do prazo concedido a autoridade impetrada.

7. Instado a manifestar (evento 16), o parquet manifestou-se pelo deferimento do pedido liminar e no mérito pela
procedência do pedido (evento 23).

8. O município requerido prestou fora do prazo as informações acerca desta ação mandamental no evento 24,
aduzindo em síntese que:

8.1 o ato procedimental da administração ora requerido estaria eivado de erros. Contudo a o requerido aduz que
as alegações do impetrante não encontraram respaldo legal;

8.2 os próprios documentos apresentados pelo impetrante demonstram o procedimento administrativo disciplinar
contra o impetrante deu se de forma legal e previsto em Lei sem apresentar qualquer indício de ilicitude ou
arbitrariedade, como quer fazer crer na peça de ingresso;

8.3 ficou configurado a má fé do impetrante e a intencionalidade de seus atos, necessárias à caracterização do
crime capitulado no art. 387, da LEI 716/2015, incidindo a conduta do inciso X, do artigo 209, da Lei Municipal
028/94, cuja pena disciplinar é a demissão.

8.4 o reconhecimento de nulidade do PAD pressupõe a efetiva comprovação do vício, sendo insuficiente mera
alegação em tal sentido, sem qualquer amparo em prova. Caracterizada a conduta para a qual a lei estabelece,
peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a
autorizar a aplicação de pena diversa.

8.5 ao final requereu: que a demanda seja julgada integralmente improcedente pela falta alicerce material, que
fosse declarado legal os atos administrativos questionados e da aplicação da penalidade imposta, (evento 24).

9. Vieram-me os autos conclusos para julgamento, evento 25.

10. No evento 26, o impetrante pugnou pelo “desentranhamento / desconsideração das informações prestadas
(evento-24), e ao final a concessão da segurança pretendida.”
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11. É o relatório, portanto, DECIDO.

 QUESTÕES DE ORDEM

12. Preambularmente, CHAMO O FEITO À ORDEM para RECONHECER a intempestividade das
informações prestadas pela municipalidade no evento 24 e sua respectiva preclusão temporal, eis que conforme consta no
mandado do evento 18 (juntado em 21/06/2019), foi concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis para que o impetrado prestasse
tais informações nos termos do artigo 7º, inciso I da Lei nº 12.016/2009.

13. Entretanto, consoante se extrai do evento 21, o prazo transcorreu in albis e, por consequência, DEIXO de
analisar tais informações que foram prestadas extemporaneamente, mas também DEIXO de aplicar qualquer sanção por conta
disso.

MÉRITO

14. Quanto ao mérito desta ação mandamental, a Constituição Federal em artigo 5º, inciso LXIX, garante a
concessão de Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade Pública ou agente de pessoa Jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público. A Lei nº 12.016/2009 prevê em seu artigo 1º:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la
por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

15. Partindo dessas premissas, procede à via pela qual se busca a pretensão da impetrante posta no mandamus,
sendo a mesma legítima para figurar no polo ativo do processo e o Prefeito Municipal, legítimo para integrar o polo passivo.

16. Compete ao impetrante de Mandado de Segurança demonstrar, de plano, o seu direito líquido e certo, bem
assim a ilegalidade, ou o abuso de poder praticado, ou em vias de ser praticado, por autoridade, ou por agente de pessoa
jurídica, no exercício  de  atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal.

17. Não se pode olvidar que, para a comprovação do direito líquido e certo alegado, a impetração deve estar
acompanhada por prova documental inequívoca comprobatória da prática do ato ilegal e/ou abusivo e da lesão ao direito que se
pretende resguardar, sob pena de denegação da ordem.
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18. Incumbe, nesse momento, a análise da existência do direito líquido e certo alegado pelo impetrante, assim
como a prática da ilegalidade do ato emanado pela autoridade indigitada coatora, indispensáveis para a concessão da ordem
mandamental.

19. No presente caso, verifico que o prefeito municipal por meio do DECRETO Nº 039/2019, de 29 de janeiro de
2019 procedeu à demissão do impetrante CALEBE GOMES VIEIRA, titular do cargo de ASSESSOR TÉCNICO DE
COMPRAS PÚBLICAS, conforme fundamento do parecer jurídico do relatório final do Processo Administrativo Disciplinar
(Portaria nº 042/2018) (EVENTO 1: ANEXOS_PET_INI6).

20. Como se extrai, a demissão constante no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) - Portaria nº
042/2018 se refere à aplicação ao impetrante da sanção administrativa (demissão) em face do reconhecimento do crime
capitulado no artigo 387 da Lei 716/2015, cuja pena disciplinar foi a aplicada.

21. O impetrante, por sua vez, alegou nesta ação mandamental que todos os atos da autoridade coatora
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO devem ser declarados nulos, ao argumento de que o município
não apresentou perícia de erros alegados pela administração e que o procedimento administrativo disciplinar não percorreu o
fluxo legal expresso em Lei.

22. Instado a se manifestar, o membro ministerial apresentou parecer favorável à concessão da segurança (evento
23), sob os fundamentos de que pelos documentos juntados na inicial e pela inércia do prefeito/município, houve a
comprovação de direito líquido e certo do impetrante.

23. Pois bem, a demissão, apontada pelo impetrante como ato nulo, decorreu do Procedimento Administrativo
Disciplinar (PAD) que também o caracterizou como nulo, foi comprovada a partir do DECRETO Nº 039/2019, de 29 de
janeiro de 2019 (EVENTO 1: ANEXOS_PET_INI6). Agora resta apreciar se, de fato, o procedimento administrativo
disciplinar (juntado no evento 2) está eivado de vícios que o torna nulo. 

24. É cediço que para que se deflagre processo administrativo contra servidor público, seja ele judicial ou
administrativo, mister se faz, antes de tudo, formalizar uma acusação certa, precisa e delimitada, sobre a qual irão incidir a
ampla defesa e o contraditório, com todos os meios e recursos inerentes. (AI 0015263-60.2014.827.0000, Rel. Desa. ÂNGELA
PRUDENTE, 3ª Turma da 2a Câmara Cível, julgado em 14/12/2015) (original sem grifo).
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25. No âmbito do município impetrado, o artigo 230 do Regimento Interno dos Servidores Públicos Municipais
(Lei nº 028/94 – anexa no evento 1/ESTATUTO15) dispõe que no Inquérito Administrativo será assegurado ao acusado o
contraditório e a ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

26. No que tange à produção de provas em Procedimentos Administrativos, o artigo 234 do mesmo regimento
dos Servidores Públicos Municipais (Lei nº 028/94 – anexa no evento 1/ESTATUTO15), dispõe, ainda, que:

"Art. 23. É assegurado ao servidor público o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de defensor, arrolar,
inquirir e reinquirir testemunhas, de produzir provas e de formular quesitos, quando se tratar de provas periciais."

27. Ao analisar todo o Procedimento Administrativo Disciplinar colacionado no evento 2, constato que razões
assistem ao impetrante no fundamento deste mandamus e ao membro do Ministério Público no seu parecer favorável à
concessão da segurança.

28. Isso porque, a demissão (direito líquido e certo), no caso em apreço, não foi devidamente fundamentada e, à
vista disto, o impetrante não pode ser prejudicado por ato eivado de vícios e desprovido de justificativa legal e fundamentada
por parte da administração municipal que deixou de cumprir os princípios do contraditório, da ampla defesa e da
proporcionalidade. 

29. Observo que o Ofício nº 03/2018 (evento 2: PROCADM2 – página 4), que deu ensejo à abertura do
Procedimento Administrativo Disciplinar vindicado neste e o Ofício nº 06/2018 (evento 2: PROCADM3 – páginas 34/35) não
especificaram de forma detalhada quais atos foram praticados pelo servidor. Neste último ofício, concluiu da seguinte forma:
“o servidor deixou de observar dentre os preceitos legais”; "deixou de utilizar do REFIS"; "deixou de atualizar valor";
documento com falta de informação; desconto com cálculo divergente correto e desconto de multa e juros IPTU
2018", assertivas essas de cunho genérico.

30. No parecer ministerial foi salientado que a municipalidade no bojo do Procedimento Administrativo
Disciplinar não demonstrou de forma clara quais as atribuições inerentes ao cargo e o Ofício nº 06/2018 (evento 2:
PROCADM3 – páginas 34/35)  corrobora isso, pois não se pode concluir que houve a formalização de acusações certas,
precisas e delimitadas. Diante disso, não é possível analisar se, de fato, o impetrante cometeu alguma falta no exercício da sua
função, capaz de ensejar a sua demissão.

31. Extrai-se ao longo do Procedimento Administrativo anexado no evento 2 que não houve o cumprimento dos
princípios do contraditório e ampla defesa e que as acusações não foram baseados em prova pericial que respeite tais
princípios. Ademais, o Ofício nº 060/2018 (evento 2: PROCADM3 – páginas 41) que consiste no mandado de citação do
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servidor para o seu interrogatório foi expedido antes mesmo da inquirição das testemunhas.

32. A citação antecedente à oitiva testemunhal fere cabalmente o dispositivo da Lei 028/94 (evento 1:
ESTATUTO15), tendo em vista que o interrogatório deve ocorrer após a inquirição, não o contrário. Esse é o teor do artigo 237
do estatuto municipal: “Concluída a inquirição das testemunhas a comissão promoverá o interrogatório do acusado,
observados os procedimentos previstos nesta lei.”

33. As demais provas anexadas no procedimento não oportunizaram ao servidor prazo para contraditá-las, fato
este corroborado com a evidência de que a intimação para o interrogatório ocorreu em 13/09/2018 e no dia seguinte já
procedeu à sua oitiva. Não houve concessão de prazo para impugnação dos fatos, ferindo novamente aos princípios do
contraditório e ampla defesa.

34. Também se denota que as testemunhas foram inquiridas sem a presença do advogado do servidor, o
qual justificou sua ausência em outras audiências designadas para a mesma data. Por óbvio se tem outra mácula procedimental,
diante do claro cerceamento de defesa e violação do artigo 234 da Lei 028/94..

35. Em casos semelhantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a interpretação de que a
pena de demissão aplicada a servidor deve estar fundamentada na comprovação de que houve o proveito do cargo em benefício
próprio ou de outrem, o que não ocorreu no caso em tela. À propósito, cito o entendimento sobre o tema:

"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA
DE DEMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE INOBSERVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 168 da Lei n.
8.112/90, 'quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a
penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade'. 2. Hipótese na qual a comissão processante sugeriu que
à impetrante, por transgressão aos deveres funcionais previstos no art. 116, incisos I (exercer com zelo e dedicação as atribuições do
cargo), II (ser leal às instituições a que servir) e III (observar as normas legais e regulamentares), da Lei n. 8.112/90, fosse aplicada a
pena de suspensão por sessenta dias. 3. Conclusão diversa da autoridade impetrada assentada, apenas e tão somente, na ausência de
recolhimento da contribuição previdenciária em período no qual, por algum motivo (não se sabe qual), a impetrante considerou
existente para fins de concessão de benefício previdenciário. 4. Ausência de prova de que a impetrante agiu com o deliberado intuito
de obter proveito em benefício próprio ou de terceiro, com infringência ao art. 117, IX, da Lei n. 8.112/90. 5. Existência de prova do
restabelecimento administrativo dos benefícios previdenciários, além da efetiva constatação, pela comissão processante, de que havia
sobrecarga de serviço, falta de servidores, precárias condições de trabalho, falta de treinamento e preparação dos servidores para o
desempenho de suas atribuições e constantes problemas nos sistemas informatizados, que realmente colaboraram sobremaneira para
as irregularidades nas concessões de aposentadorias. 6. Inexistindo prova inequívoca de que a impetrante se valeu do cargo para
lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, a ela não pode ser aplicada a pena de
demissão, que se mostra desproporcional para um ato de desídia (art. 117, XV, da Lei n. 8.112/90). 7. Retroação dos efeitos
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funcionais à data do ato de demissão. do serviço público, com efeitos financeiros a partir da impetração (Súmulas n. 269 e 271 do
STF). 8. Segurança concedida." (MS 12.955/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13.5.2015, DJe
19.5.2015 – grifou-se).

36. No caso sob análise assim como o ementado acima, pela prova pré-constituída anexada pelo impetrante
(eventos 1 e 2) está patente a ilegalidade no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) que ensejou a demissão do
servidor, diante da clara não observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade, bem como às
disposições expressas do Estatuto dos Servidores no âmbito da municipalidade (evento 1: ESTATUTO15). 

37. Assim, indubitavelmente o impetrante não pode ser prejudicado por não ter assegurado no Procedimento
Administrativo Disciplinar em seu desfavor o seu direito de acompanhar todo o processo pessoalmente ou por meio do patrono
conforme previsto do artigo 234 do estatuto, em que não foram observadas as disposições legais.

38. Portanto, à míngua do cumprimento do Regimento Interno (evento 1: ESTATUTO15) e dos princípios
constitucionais citados alhures, não constitui motivo idôneo a ensejar a demissão do impetrante no procedimento
administrativo, por estar eivado de nulidade. Diante da clara configuração do seu direito líquido e certo, a concessão da
segurança é a medida a se impor, assim como a medida de reintegração ao cargo em sede de antecipação de tutela. 

DISPOSITIVO

39. Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para DECLARAR a nulidade do Processo Administrativo
Disciplinar em desfavor do impetrante CALEBE GOMES VIEIRA, CPF: 04788679132 que ensejou a demissão prevista no
DECRETO Nº 039/2019, de 29 de janeiro de 2019 que também o DECLARO NULO.

40. Tratando-se de obrigação de fazer em que o fundado receio de dano irreparável restou sobejamente
demonstrado que se trata de servidor público que está afastado de suas funções públicas, CONCEDO a antecipação da tutela
provisória específica para DETERMINAR a REINTEGRAÇÃO do servidor aos quadros do Município de Lagoa da
Confusão (TO), NO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS, especificamente na área de origem para qual o
servidor foi aprovado (Assessor Técnico De Compras), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos dos artigos 330, 497 a 500, todos do CPC/2015.

41. De consequência, EXPEÇA-SE mandado para que o impetrado MUNICÍPIO DE LAGOA DA
CONFUSÃO-TO, no prazo de NO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS, adote as medidas necessárias à
reintegração do impetrante CALEBE GOMES VIEIRA (CPF: 047.886.791-32) no cargo de ASSESSOR TÉCNICO DE
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COMPRAS, sob pena de multa diária na pessoa do impetrado no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), cuja execução se processará nestes autos, sem prejuízo das demais sanções penais e
administrativas.

42. CONDENO o impetrado a pagar ao impetrante as verbas remuneratórias desde a data de sua exoneração
ilegal (29/01/2019).

43. CONDENO o impetrado ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária. Lado outro, incabível
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2019.

44. Sentença sujeita a REMESSA NECESSÁRIA, artigo 496, I, do CPC c/c Lei nº 12.016, art. 14, § 1º).
Portanto, mesmo com o transcurso do prazo da intimação desta sentença sem interposição recursal, DEVERÁ ser remetido o
processo a instância superior.

45. INTIMEM-SE, inclusive o Ministério Público. EXPEÇA-SE o necessário.

46. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as cautelas de estilo.

47. CUMPRA-SE.

48. Cristalândia, data certificada pelo sistema e-Proc.

ESTA SENTENÇA SERVE DE MANDADO.

Documento eletrônico assinado por WELLINGTON MAGALHÃES, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 724484v6 e do código CRC 3dab6757.
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