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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TURMAS RECURSAIS 

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE DOIS 
IRMÃOS. FALTA INJUSTIFICADA. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASO 
CONCRETO EM QUE DEMONSTRADAS 
RAZÕES PARA AFASTAMENTO DA PUNIÇÃO. 
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. NÃO 
COMPROVADA PERSEGUIÇÃO. SENTENÇA 
REFORMADA PARCIALMENTE. 
1) É pacífico o entendimento segundo o qual a 
possibilidade de ingerência do Poder Judiciário 
no mérito administrativo existe somente nas 
hipóteses em que o ato da administração esteja 
inquinado de ilegalidade, considerada esta em 
sua máxima amplitude, ou seja, abrangendo a 
violação a regras e princípios legais e 
constitucionais. 
2) Ainda que no caso em tela tenha sido 
oportunizado o contraditório no procedimento 
administrativo instaurado por meio de denúncia, 
extrai-se que a motivação da decisão proferida 
carece de fundamentação, pois acolheu o parecer 
jurídico que arrolou descrições normativas, mas 
não enfrentou especificamente o caso concreto, 
correlacionando a situação objeto de análise. 
3) Cumpre destacar que a prova coligida no 
trâmite do feito, em especial, a prova oral 
corroborou as alegações da parte autora no 
sentido de que era praxe a solicitação de 
alteração dos horários mediante compensação, 
desde que não representasse prejuízo à atividade 
da escola. Percebe-se, portanto, que não havia 
formalidade, sendo dispensável requerimento 
por escrito.  
4) No ponto central objeto da controvérsia colhe-
se elementos nos autos que ratificam que houve 
pedido de “dispensa” à diretora, na época, por 
telefone, havendo, inclusive, após, compensação 
de horários. Diante disso e tendo em vista a 
legítima expectativa criada pela parte autora 
diante da realidade costumeira, tenho que se 
trata de mais uma razão capaz de basear o 
afastamento da punição imposta, sob pena de 
amparar o comportamento contraditório e 
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estar em sentido oposto à própria boa fé, que 
deve conduzir as relações jurídicas em qualquer 
âmbito. 
5) Quanto ao pedido de indenização por danos 
morais, verifica-se que resta embasado em 
suposta perseguição arguida pela parte autora. 
Em que pesem os argumentos esposados, da 
análise da prova coligida, não se verifica 
elementos capazes de ensejar à conclusão de 
que os Processos Administrativos Disciplinares 
foram fruto de razões diversas da apuração de 
eventual infração administrativa. Ao contrário, 
especialmente da prova ora produzida é possível 
extrair-se que situações similares ao da parte 
autora já foram objeto de apreciação por via de 
sindicância e PAD, no âmbito do Município do 
Município de Dois Irmãos. 
 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
UNÂNIME. 

 
RECURSO INOMINADO 
 

SEGUNDA TURMA RECURSAL DA 
FAZENDA PÚBLICA 

Nº 71009434523 (Nº CNJ: 0025635-
89.2020.8.21.9000) 
 

COMARCA DE DOIS IRMÃOS 

IVAN DANIEL MULLER  
 

RECORRENTE 

MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS  
 

RECORRIDO 

MINISTERIO PUBLICO  
 

INTERESSADO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Juízes de Direito integrantes da Segunda Turma 

Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do 
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Rio Grande do Sul, à unanimidade, em dar parcial provimento os Recurso 

inominado. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DR. DANIEL HENRIQUE DUMMER E DR. JOSÉ LUIZ JOHN 

DOS SANTOS. 

Porto Alegre, 22 de julho de 2020. 

 

 

DR. MAURO CAUM GONÇALVES,  

Relator. 

 

RELATÓRIO  

 Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora  

em face da sentença de improcedência proferida nos autos da ação 

condenatória ajuizada por IVAN DANIEL MULLER contra MUNICIPIO DE 

DOIS IRMAOS, através da qual objetivava o afastamento das condenações 

decorrentes dos processos administrativos, bem como a indenização por 

danos morais. 

 

Em suas razões recursais, a parte autora sustentou que não 

houve suficientes motivos para determinar a validade do ato administrativo 

de aplicação da penalidade de advertência, especialmente considerando a 

contrariedade ao parecer final da comissão de sindicância. Alegou que 

apenas houve descrição de incisos e artigos que foram violados, sem que se 

tenha a correlação ou congruência, a exposição fática de onde, ponto a 

ponto, houve infração. Afirmou que não se ausentou do trabalho sem 

autorização de chefe imediato, haja vista que foi comunicada a ausência 

previamente a sua chefia imediata, no caso a diretora da escola em que 
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laborava. Requereu o provimento do recurso para ver julgado procedente o 

pedido formulado na inicial. 

 

Oportunizadas as contrarrazões. 

 

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção. 

 

É o breve relatório. 

 

VOTOS  

DR. MAURO CAUM GONÇALVES (RELATOR) 

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do 

Recurso Inominado. 

 

De proêmio, impende salientar que é pacífico o entendimento 

segundo o qual a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário, no mérito 

administrativo, existe somente nas hipóteses em que o ato da administração 

esteja inquinado de ilegalidade, considerada esta em sua máxima amplitude, 

ou seja, abrangendo a violação a regras e princípios legais e 

constitucionais. 

 

Ainda que no caso em tela tenha sido oportunizado o 

contraditório no procedimento administrativo instaurado, aliás, por meio de 

denúncia, extrai-se que a motivação da decisão proferida carece de 

fundamentação, pois acolheu o parecer jurídico que arrolou descrições 

normativas, mas não enfrentou especificamente o caso concreto, 
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correlacionando a situação objeto de análise (vide fls. 62 e seguintes). Note-

se, ainda, que foi em sentido oposto ao arquivamento sugerido pela 

Comissão Processante, que entendeu pela ausência de violação a deveres 

funcionais, diante a peculiaridade do caso (fl. 58). 

 

Cumpre destacar que a prova coligida no trâmite do feito, em 

especial, a prova oral corroborou as alegações da parte autora no sentido de 

que era praxe a solicitação de alteração dos horários mediante 

compensação, desde que não representasse prejuízo à atividade 

desenvolvida na escola. Percebe-se, portanto, que não havia formalidade, 

bem como que dispensável requerimento por escrito. Observe-se parte do 

teor das oitivas mencionada na sentença: 

 

SCHEILA DA SILVA, testemunha da parte autora, contou 
que é colega de trabalho do autor, sendo diretora da escola 
na época dos fatos. Disse que o livro ponto é preenchido 
por cada professor, e que ele se geralmente ficava na sala 
dos professores, sendo que o preenchimento se dava 
“quando sobrava um tempo”, não em horário específico. 
Que no dia dos fatos, Ivan comunicou à depoente que 
faltaria, por telefone, estando ela ciente, tendo ocorrido a 
compensação do horário de forma posterior por parte do 
demandante. Disse que desconhece algum tipo de 
perseguição política ao autor, mas que achou estranho ter 
sido instaurado PAD contra o requerente. A depoente 
contou que quem presta contas dos livros ponto ao 
Município é a direção da escola, ao final de cada ano. Que a 
depoente não se recorda se o professor Ivan tinha 
problemas nos registro de horários, e que outro professor da 
mesma escola também respondeu PAD pelo mesmo motivo. 

DENISE DANIELA KLEIN AREND, testemunha da parte 
autora, narrou que em maio de 2017, era professora na 
escola onde Ivan trabalhava. Disse que os professores não 
tem horário específico para preenchimento do livro ponto, 
cada um preenchendo “quando tem tempo”, podendo haver 
registros posteriores do horário trabalhado. Que a depoente 
não se recorda do autor ter comunicado que iria se ausentar 
de suas atividades. Que a direção da escola informa sobre 
os registros do livro ponto de forma mensal, e que qualquer 
requerimento de ausência é feito à direção da escola. 
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ADRIANA KRUG FUHER, testemunha da parte ré, disse 
que trabalha no setor da educação, junto ao Município. 
Disse que o controle dos registros nos livros ponto são 
feitos mensalmente, e que os referidos registros são 
enviados até o dia 20 de cada mês. Que chegou à 
Secretaria a notícia de que o autor não se encontrava em 
seu ambiente de trabalho, e foi-se averiguar o noticiado, 
constatando-se a ausência do demandante. Que haviam 
irregularidades no preenchimento do controle dos horários, 
e que não havia pedido de Ivan para se ausentar. 

ADRIANA STRASSBURGER TRIERWEILER, testemunha 
da parte ré, narrou que era Secretária de Educação do 
Município no ano de 2017. Narrou que o livro ponto é de 
responsabilidade dos diretores de cada escola, devendo o 
preenchimento se dar de forma mensal. Que havia 
orientação para que pedido de eventual afastamento de 
professor se desse de forma escrita, pelos diretores da 
escola, dirigido à Secretaria de Educação. Que o caso do 
autor foi o único em que teve que comparecer à escola de 
forma pessoal, atestando a falta do professor, bem como a 
irregularidade no preenchimento do livro ponto. Contou a  
depoente que eventuais combinações de compensação de 
horários dos professores com os diretores não eram de 
conhecimento da Secretaria de Educação. 

 

 

Aliás, até mesmo ficou esclarecido que, de costume, existia 

informalmente, “banco de horas” aos professores. Ou seja, embora não se 

desconheça a relevância do livro ponto, restou bem explicitado que tal 

instrumento não está no mesmo compasso da realidade fática. E no 

ponto central objeto da controvérsia colhe-se elementos nos autos que 

ratificam que houve pedido de “dispensa” à diretora, na época, por telefone, 

havendo, inclusive, após, compensação de horários. 

 

Diante disso e tendo em vista a legítima expectativa criada pela 

parte autora diante da realidade costumeira, tenho que se trata de mais uma 

razão capaz de basear o afastamento da punição imposta, sob pena de 
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amparar o comportamento contraditório e estar em sentido oposto à própria 

boa fé, que deve conduzir as relações jurídicas em qualquer âmbito. 

 

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se 

que resta embasado em suposta perseguição arguida pela parte autora. Em 

que pesem os argumentos esposados, da análise da prova coligida, não se 

verifica elementos capazes de ensejar à conclusão de que os Processos 

Administrativos Disciplinares foram fruto de razões diversas da apuração de 

eventual infração administrativa. Ao contrário, especialmente da prova ora 

produzida é possível extrair-se que situações similares ao da parte autora já 

foram objeto de apreciação por via de sindicância e PAD, no âmbito do 

Município do Município de Dois Irmãos. 

 

 

Posto isso, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO 

AO RECURSO INOMINADO para afastar as condenações decorrentes dos 

processos administrativos, nos termos da fundamentação. 

 

Presentes as diretrizes do artigo 55, da Lei nº 9.099/1995, e o 

resultado do julgamento, não haverá condenação em verbas de 

sucumbência. 

 

 

 
DR. DANIEL HENRIQUE DUMMER 

Acompanho, no caso concreto. 
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Está demonstrada a insuficiência da fundamentação adotada 

na via administrativa, para fins de ensejar a aplicação da penalidade. 

Ademais, como bem registrado pelo Relator, a prova 

produzida demonstrou que houve compensação, que havia banco 

informal de horas e que houve pedido de dispensa para comparecimento 

ao serviço na data questionada no expediente. 

Por tudo isso deve ser provido em parte o recurso, sem 

reconhecimento do pleito indenizatório, nos moldes do apresentado pelo 

Relator. 

 

DR. JOSÉ LUIZ JOHN DOS SANTOS 

De acordo no caso concreto.  

 

 

DR.ª ROSANE RAMOS DE OLIVEIRA MICHELS - Presidente - Recurso 

Inominado nº 71009434523, Comarca de Dois Irmãos: "À UNANIMIDADE, 

DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO." 

 
 
Juízo de Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DOIS IRMAOS - 
Comarca de Dois Irmãos 
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