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<CABBCABCCBBACADBCAADCDAABAAADDACBBCAA

DDADAAAD> 

Apelação – Ação ordinária – Servidor – Exoneração – Avaliação de 

desempenho – Reprovação – Infrequência – Apuração das faltas – Erro – 

art. 4º da Resolução 34, de 2008 – Reintegração devida – Apelação à qual 

se dá provimento.  
Diante do erro da Administração Pública no cômputo das faltas, em manifesta 
inobservância ao art. 4º, da Resolução SEPLAG 34, de 2008, que determina a 
exclusão dos dias de folga, nula a exoneração do servidor por infrequência. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.12.132772-0/001 - COMARCA DE BELO 
HORIZONTE - APELANTE(S): DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO - 
APELADO(A)(S): ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

A C Ó R D Ã O 
 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos 

julgamentos, em dar provimento ao recurso.  

 
DES. MARCELO RODRIGUES  

RELATOR. 
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DES. MARCELO RODRIGUES (RELATOR) 

 
V O T O 

 

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Daniel 
Rodrigues do Nascimento em face da sentença de f. 228/230 que, nos 
autos da ação ordinária movida em desfavor do Estado de Minas 
Gerais, julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao 
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários de 
sucumbência fixados em R$1.000,00 (mil reais), suspensa a 
exigibilidade em razão da justiça gratuita. 

Em suas razões de f. 232/251 o apelante aduz que a 
decisão administrativa que o considerou infrequente e, por 
consequência, o exonerou do cargo é nula. Isto porque a maioria das 
faltas foi lançada nos dias em que ele estava de folga, o que é 
incorreto, nos termos do art. 4º, da Resolução SEPLAG 34, de 2008. 
Afirma que houve erro por parte da comissão avaliadora, pois, 
descontadas as faltas lançadas indevidamente nos períodos de folga, 
sua frequência supera aos 95% exigidos para ser aprovado na 
avaliação de desempenho. Requer a anulação do ato e reintegração 
ao cargo. 

Ausente o preparo recursal, porquanto beneficiário da 
justiça gratuita. 

Contrarrazões às f. 256/260. 

É o relatório. 

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso. 

Sem preliminares, passo de pronto ao exame do mérito. 

Cinge a controvérsia à legalidade do ato que exonerou o 
apelante do serviço público por não obter resultado satisfatório quanto 
à frequência, na avaliação de desempenho do seu estágio probatório. 

Conquanto seja vedado ao Poder Judiciário adentrar ao 
mérito administrativo da decisão que exonera o servidor, é possível 
aferir a legalidade do ato, no caso específico, se foram devidamente 
observados os critérios objetivos para considerá-lo como infrequente.  
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Verifico que a insurgência do apelante se pauta na 
inobservância do art. 4º, da Resolução SEPLAG 34, de 2008 que 
assim dispõe: 

 

Art. 4º Para fins do disposto nesta Resolução, 
será computado como falta apenas o dia que o 
servidor em regime de plantão não comparecer 
ao serviço, excluindo-se da apuração as folgas 
correspondentes ao dia não trabalhado. 

 

E pela prova documental, notadamente a de f. 31/53, é 
possível extrair que foram atribuídas faltas em período em que o 
apelante deveria estar de folga. Noutros termos, foram computadas 
como faltas dias de folga, ao arrepio do previsto no dispositivo legal 
acima transcrito. 

Friso que o requerido em momento algum refuta este fato, 
nem apresenta escusa para deixar de aplicar o disposto no art. 4º da 
Resolução 34, de 2008. Assim, não se tem por legítimas as faltas 
imputadas ao recorrente. 

E pelo depoimento testemunhal (f. 209), também é 
possível concluir que a Administração incorre com frequência neste 
equívoco na contagem das faltas: 

... que na unidade em que o depoente e o autor 
trabalhavam adotava um plantão diferenciado de 
carga horária de 12 por 36 horas e em seguida 
12 por 60 horas; que em razão disso 
computavam a folga e o dia de trabalho como 
faltas; que esclarece que se faltava no dia do 
trabalho também era computado como falta no 
dia da folga correspondente; que reclamavam 
deste problema, mas nunca tiveram solução...  

 

A título de exemplo, no mês de outubro de 2009, foram 
lançadas faltas nos dias 17, 18 e 19, sendo que nestes dois últimos 
dias eram folgas do apelante (f. 45). No controle mensal de frequência 
de f. 52-TJ, no mês de novembro de 2010, constam 5 faltas 
injustificadas (dias 6, 7, 21, 22 e 27) para o apelante, sendo que na 
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folha de frequência (f. 31) consta que em dois desses cinco dias ele 
estava de folga (dias 7 e 22). 

Enfim, a prova dos autos socorre o apelante em sua 
alegação de que houve erro no cômputo das faltas, o que fragiliza a 
avaliação de desempenho na qual ele foi reprovado por infrequência. 
Ressalto que faltou muito pouco (apenas 0,25%), para que o 
recorrente fosse aprovado na primeira etapa e 2,24% na segunda (f. 
124). E diante do erro no cômputo das faltas, salutar a anulação do ato 
administrativo que concluiu pela infrequência do recorrente e o 
exonerou do serviço público. 

Mediante tais fundamentos, dou provimento ao recurso 
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para declarar 
nulo o ato que o exonerou do serviço público por infrequência, bem 
como determinar a sua reintegração ao cargo. Por consequência, 
deverá o autor ter restabelecidos seus vencimentos, desde quando 
foram suspensos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de 
mora nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494, de 1997, com redação dada 
pela Lei 11.960, de 2009. 

Condeno o apelado ao pagamento dos honorários de 
sucumbência de R$1.000,00 (mil reais). Isento das custas na forma da 
lei. 

 

 

 

DES. RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR - De acordo com o(a) Relator(a). 

DESA. HILDA TEIXEIRA DA COSTA - De acordo com o(a) Relator(a). 

 

SÚMULA: "Dar provimento ao recurso." 


