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SENTENÇA 

  

Vistos, etc. 

  

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Daniel Rodrigues do 

Nascimento em face do Estado de Minas Gerais. Aduz que é servidor 

público estadual, exercendo o cargo de agente de segurança 

penitenciário. Arguiu que foi reprovado durante estágio probatório 

por infrequência. Alegou que a reprovação foi incorreta pois não 

foram atendidos os requisitos legais. Requereu a antecipação de 

tutela para reintegração no cargo e, ao final, a anulação da 

exoneração, com consequente reintegração no cargo, no mesmo local 

e condições de trabalho, bem como a condenação do réu no 

pagamento dos vencimentos atrasados desde a quando foram 

suspensos. 

Atribuiu a causa o valor de 15.000,00. 

A inicial veio acompanhada dos documentos de fl.15/106. 

Indeferida a tutela antecipada. Na mesma oportunidade foi 

deferida assistência judiciária ao autor (fl.109).  



Devidamente citado o Estado de Minas Gerais apresentou 

contestação (fl.112/119), arguindo que não ocorreu qualquer 

irregularidade na dispensa da parte autora. 

A contestação veio acompanhada dos documentos de 

fl.120/145. 

Impugnação a contestação (fl.147/156). 

O Estado apresentou novos documentos (fl.171/193), tendo 

sido realizada audiência de instrução e julgamento (fl.207/209). 

As partes apresentaram memoriais finais (fl.213/227). 

l 

É o relatório. DECIDO. 

  

Processo sem irregularidades, encontrando-se apto a 

julgamento. 

Pleiteia a parte autora a reintegração no cargo público de que 

foi dispensado, alegando a irregularidade de sua exoneração, mesmo 

durante o estágio probatório. 

Sobre o assunto a Constituição Federal estipula: 

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para 
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

(...) 

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e 
o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a 
indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

(...) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art6
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§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de 
desempenho por comissão instituída para essa finalidade. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

  

Já o Decreto Estadual 43.764 de 2004 determina: 

Art.13 No Parecer Conclusivo deverão ser adotados os seguintes conceitos:  

I - apto; 

II - inapto; 

III - infreqüente. 

§1º O servidor será considerado apto quando obtiver simultaneamente: 

I - mínimo de sessenta por cento de aproveitamento no somatório dos pontos obtidos em 

todas as etapas de avaliação;  

II - mínimo de trinta por cento de aproveitamento no somatório dos pontos obtidos no 

mesmo critério em todas as etapas de avaliação; 

§2º O servidor será considerado inapto quando não atender ao previsto nos incisos I ou II 

do § 1º. 

§3º O servidor será considerado infreqüente quando não obtiver o mínimo de noventa e 

cinco por cento de freqüência em qualquer das etapas de Avaliação Especial de Desempenho.  

  

Por sua vez, a Resolução 34 de 2008 da SEPLAG, estabelece: 

Art. 3º Para fins de apuração da freqüência do servidor que exerce suas atividades 

em regime de plantão e está sendo submetido à Avaliação Especial de Desempenho, deverá 

ser utilizado como base de cálculo o número de plantões que devem ser realizados pelo 

servidor dentro de cada etapa de avaliação.  

Parágrafo único. O servidor será considerado infreqüente quando não obtiver o 

mínimo de noventa e cinco por cento de freqüência em qualquer das etapas de Avaliação 

Especial de Desempenho, nos termos do SS3º do art. 13 do Decreto 43.764, de 16 de março 

de 2004.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art6
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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.  

  

Nesse contexto, verifico que a avaliação de desempenho de servidor 

em estágio probatório encontra respaldo constitucional, devendo cada ente 

federativo estabelecer as condições mínimas para a aprovação do servidor 

avaliado. 

No caso em tela, através do documento de fl.124, fica claramente 

constado que a parte autora não obteve a frequência mínima necessária para 

sua aprovação. Como se vê na 1ª etapa a parte autora obteve somente 94,75% 

de frequência, enquanto na segunda etapa, o desempenho da parte autora 

piorou, obtendo somente 92,76% de frequência.  

Ademais, no documento de fl.143, quando administrativamente foram 

analisadas as argumentações da parte autora, a parte ré reafirmou que as 

faltas devidamente justificadas não foram lançadas, de modo que a 

porcentagem aludida significa que somente as faltas injustificadas é que foram 

contabilizadas, não havendo qualquer irregularidade na contagem. 

Embora as testemunhas ouvidas, tenham afirmado que há várias 

irregularidades na verificação de presença dos servidores lotados no mesmo 

local de trabalho da parte autora, verifico que o depoimento da testemunha 

José Eliaz deve ser visto com reservas (fl.209). 

Isso porque ele relatou que também foi exonerado do cargo pelo 

mesmo motivo da parte autora. Assim, há evidente interesse do depoente na 

situação aludida no presente feito. Mas mesmo se assim não fosse, essa 

testemunha relatada que os documentos que atestam a frequência não são 

falsos, o que é suficiente para descaracterizar a irregularidade da marcação de 

ponto. 



No que tange a testemunha Anderson Pereira (fl.208), relatou 

claramente que a parte autora faltava muito no serviço, tudo em razão da 

necessidade de cuidar de sua genitora, e que o sistema de ponto no geral 

funciona bem. Embora tenha relatado que teria atribuído falta a parte autora no 

dia de folga, deixou de relatar quais seriam esses dias. 

Nesse contexto, conquanto as testemunhas atribuam falhas ao sistema 

de contagem de frequência, suas alegações são genéricas e destituídas de 

substrato fático, uma vez que se o problema fosse grave, a ponto de prejudicar 

intensamente os ocupantes da carreira, certamente medidas administrativas 

internas já teriam sido tomadas para regularizar a questão. Entretanto, não se 

tem notícia de qualquer oposição do sindicato responsável, de outros 

servidores, ou mesmo da administração, ao modo que se conta a frequência 

dos servidores no local, de maneira que alegações genéricas e não 

contemporâneas aos fatos alegados, não servem para subsidiar a presente 

argumentação.  

Ademais, a infrequência da parte autora, não só demonstra a falta de 

assiduidade do servidor, como também corrobora sua total ausência de 

compromisso com o serviço público, o que impõe, certamente, a dispensa do 

serviço. 

Friso, por fim, que a verba honorária de sucumbência a ser fixada 

nestes autos terá ainda como base o CPC/1973, porquanto as normas 

correlatas constantes daquele codex não são de direito processual, mas sim de 

direito material, o que se corrobora pelo caráter alimentar dos honorários 

advocatícios. 

Ademais, considerando que a distribuição e fixação dos ônus da 

sucumbência decorrem do princípio da causalidade, a norma vigente no 

momento da propositura da ação é que deve servir de parâmetro para o 

arbitramento dos honorários, incluindo-se a possibilidade de compensação das 

verbas em caso de sucumbência recíproca, como decorrência lógica dos 

princípios da não surpresa e da segurança jurídica, já que a possibilidade de 



sujeição aos ônus da sucumbência insere-se entre os riscos da demanda, 

assumidos a partir da sua distribuição. 

Desta forma, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios de 

sucumbência, aplicar-se-ão os parâmetros do antigo CPC às ações propostas 

até o último dia de sua vigência, ou seja, distribuídas até 17.03.2016. 

  

DISPOSITIVO 

  

Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial por DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO contra o ESTADO 

DE MINAS GERAIS. 

Arcará o autor com o pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários, estes, desde já, arbitrados em R$ 

1.000,00, tudo nos termos do art.20, §4º do CPC de 1973. Suspenso 

a exigibilidade de tais verbas, uma vez que foi concedida assistência 

judiciária ao autor. 

Inexistindo recurso do autor e certificado o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa.  

P.R.I. 

Belo Horizonte, 10 de junho de 2016. 

  

  

LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA BENFATTI 

Juiz de Direito 

 


