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S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório no sistema dos Juizados.

Do conjunto probatório consta que não havia prévia desavença entre o autor, servidor do
Município de Chupinguaia e Sra. Prefeita, até que esta dirigiu-se à sede da Comissão
permanente de licitações do Município, então presidida pelo autor e passou a inquirir acerca de
uma suposta demora em um procedimento licitatório que seria urgente, oportunidade em que
após divergência, o autor também se exaltou, esmurrou a mesa à sua frente e partiu em
direção à prefeita, sem no entanto agredi-la.

A prova dessa situação decorre do conjunto de narrativas firmadas por informantes e
testemunhas Sindoval, Joyce, Rosimeire, Márcia e Rogério, algumas delas tendo presenciado
parte dos fatos e outras ouvido falar de tal situação, conforme consta do registro audiovisual de
cada um dos depoimentos.

Evidenciado, ainda, que a preocupação da sra. Prefeita decorreria realmente da
urgência do caso, sem qualquer interferência ilícita. Embora não seja uníssona a constatação
de que ambos envolvidos diretos exaltaram-se verbalmente, restou certo que apenas o autor
progrediu a ponto de esmurrar a mesa e dirigir-se caminhando até a sra. Prefeita, atitude que
realmente se revela como insubordinada e até ameaçadora.

Comprovado, ademais, que em seguida o autor fora afastado de suas funções e ficou
desprovido de vencimentos sem que houvesse decisão jurídica nesse sentido, até que o
pagamento foi liminarmente restabelecido via mandado de segurança, processo número
7005341-90.2019, o qual foi encerrado sem apreciação final da segurança porque, segundo o
impetrante, alcançado o objeto do processo, desistia da causa, com o que anuiu a autoridade
impetrada.
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Assim, embora haja indicativos de que o autor tenha se excedido, o que poderia, em
tese, justificar uma punição administrativa, revelou-se abusiva a imediata suspensão dos
pagamentos, afastamento da CPL e ordem para que aguardasse em casa para, ato
subsequente, restasse relegado à lotação em repartição em que mal tinha funções a
desenvolver. Isso se afigura como ilícito, como se tais punições informais, não previstas no
ordenamento jurídico, pudessem ainda decorrer da malfada “verdade sabida” pelo superior
hierárquico.

Relevante que a notícia formal da sra. Preferita deu-se apenas em 29 de julho de 2019,
conforme cosnta da cópia integral do processo administrativo encartado nos autos, mas antes
disso o autor já teve seus vencimentos suspensos, inclusive referente ao mês de junho de
2019, conforme comprovado por documentos, ato ilegal objeto do referido mandado de
segurança.

Consta ainda do procedimento administrativo a condenação do autor à pena de
REPREENSÃO, de mo modo que a própria Administração entendera que não seria outra pena
aplicável ao caso concreto, o que revela, mais uma vez a abusividade da suspensão de
vencimentos, afastamento do autor e, por fim, segregação dele em departamento no qual
praticamente não exercia funções.

Não houve sequer alegação acerca de decisão fundamentada a respeito do afastamento
e suspensão de vencimentos. Tampouco se alegou ao menos haver previsão no ordenamento
do Município para tanto.

A , que  institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União eLei 8.112/90
que ordinariamente serve de parâmetro para a legislação Municipal, é expressa quanto à
vedação da suspensão de remuneração, ainda quando se justifica o afastamento do servidor:

Art. 147.  Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na
apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá
determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60
(sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.

Tem-se, pois, que no caso concreto não havia previsão legal para suspensão da
remuneração e tampouco atendimento a parâmetros razoáveis para eventual afastamento.

Por decorrência disso, nítido o desrespeito frontal aos princípios constitucionais
administrativos da legalidade e da impessoalidade, o que no caso em julgamento configurou-se
como conduta do Município, por seus agentes, que causaram danos indenizáveis ao autor. Não
é objeto deste processo eventual dano material, questão em tese já solucionada via mandado
de segurança.

Assim, nítido que o autor sofreu danos sem causa jurídica, porque de seu ato de
suposta insubordinação não haveria possibilidade jurídica para imediata suspensão de
remuneração e amesquinhamento da pessoa do autor, que dantes se revelara capaz de
presidir uma CPL, mas depois foi relegado como se fosse inútil, sem praticamente exercer
função alguma, como especificamente disse testemunha Joyce, o que não infirmado por
demais testemunhas e tampouco comprovada pelo Município a ocorrência de fatos diversos.

Com isso não se legitima ou autoriza o excesso, ou mesmo a suposta insubordinação do
autor, mas as garantias persistem a todos servidores, inclusive, é claro, aos que demandados
em procedimento disciplinar.

Por derradeiro, não se revelou abusiva nova conduta do autor, que buscou auxílio do
sindicato para novamente falar com a Sra. Prefeita, disso se valendo de reunião agendada pelo
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Sindicato para outras finalidades. De igual forma, a determinação da Sra. Prefeita para que o
autor se retirasse da sala, embora presumidamente constrangedora, seria razoável no contexto
de que se preservasse a pauta previamente agendada.

Reitere-se que naquela oportunidade, já se havia configurado a ilicitude: o afastamento
sem remuneração e a colocação do servidor em função subalterna, na verdade, como revelado,
praticamente desprovido de funções.

Evidente que situação tão grave é causadora de danos morais, cuja amplitude impõe
indenização no valor atual de R$ 7.000,00, razoável pela capacidade econômica das partes,
prévia atuação do autor em ato de insubordinação e ilegalidade da conduta posterior do
Município-réu.

   Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC e 38 da Lei 9.099/95, JULGO
    parcialmente PROCEDENTE o pedido inicial que o autor MAGNO BARBOSA DA SILVA

     FERREIRA deduzira e, por consequência, condeno o Municipio de Chupinguaia - ROao
 pagamento compensação por danos morais no valor atual de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com

 correção monetária pelo IPCA-E a partir dessa sentença e juros de mora de 0,5% contados a
partir do início da situação danosa (STJ súmula 54), qual seja o indevido afastamento do autor
em 01/07/2019.

Em cumprimento ao disposto no artigo 27 da Lei 12.153/09 e artigo 55 da Lei 9.099/95,
deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Publicação e registro automáticos.

Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

, .Vilhena 18 de março de 2022

Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral

Juiz de Direito
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