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E M E N T A 
 

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. 

PENA DE DEMISSÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. 

I. Instaurando regular processo administrativo disciplinar para apurar o 

abandono de emprego, com a observância do devido processo legal, mostra-

se correta a aplicação da pena disciplinar de demissão ao servidor público 

quando se conclui pelo cometimento da falta grave.  

II. Negou-se provimento ao recurso. 

 

 

 

 

A C Ó R D Ã O 
 
Acordam os Senhores Desembargadores da 6ª Turma Cível do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA - 
Relator, VERA  ANDRIGHI - Revisora, ESDRAS NEVES - Vogal, sob a 
Presidência do Senhor Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, em proferir 
a seguinte decisão: DESPROVIDO. UNÂNIME, de acordo com a ata do 
julgamento e notas taquigráficas. 

Brasília (DF), 9 de outubro de 2013 

 
Documento Assinado Digitalmente 

11/10/2013 - 17:15 
Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 

Relator 
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R E L A T Ó R I O 

 

Cuida-se de ação de conhecimento, subordinada ao 

procedimento comum do rito ordinário, proposta por MARIA NEUMA LOPES DE 

SALES em face do DISTRITO FEDERAL. 

A autora alega, em síntese, que esteve em licença para tratar de 

assuntos particulares no período 5/11/1998 a 4/11/2001, prorrogada até 

4/11/2004, e que, como não houve retorno ao serviço, foi instaurado processo 

administrativo para apuração de abandono de cargo, o qual culminou na sua 

demissão. Sustenta que o procedimento administrativo foi desenvolvido sem 

observância do devido processo legal, apontado como irregularidades a citação 

por edital; a ausência de acesso aos autos à defensora dativa; a não 

individualização da conduta, bem como a não oitiva de testemunhas. Afirma que, 

por recomendação da consultoria jurídica do Governador, foi instaurada uma 

segunda Comissão Processante, não tendo sido novamente intimada, nem lhe foi 

nomeada defensora dativa, tampouco foram ouvidas todas as 

testemunhas. Assevera que somente teve conhecimento do processo disciplinar 

aberto em seu desfavor em 8 de agosto de 2007, quando requereu a revisão da 

condenação que lhe foi imposta. Esclarece que não tinha qualquer intenção de 

abandono do cargo, tendo se equivocado quanto à data de retorno ao serviço, 

devido a problemas de saúde na família. Requer, em sede de antecipação dos 

efeitos da tutela, a imediata reintegração no cargo anteriormente ocupado na 

Secretaria de Educação, observando a progressão funcional decorrente dos anos 

em que ficou afastada. No mérito, pede a declaração de nulidade do processo 

administrativo disciplinar, com a consequente anulação da pena de demissão, 

com os efeitos funcionais decorrentes.  

O Distrito Federal apresentou contestação às fls. 294/298, 

sustentando que o procedimento administrativo disciplinar foi desenvolvido sem 

qualquer vício capaz de comprometer a legalidade da pena de demissão aplicada 

à autora.  

A ação foi julgada improcedente (fls. 343/348). 
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Inconformada, a autora apela. Suscita preliminar de nulidade da 

sentença, argumentando, para tanto, que foi omissa quanto à alegação de que o 

abandono do cargo não foi intencional. No mérito, repisa as razões de fato e de 

direito apresentadas na inicial para obter a anulação da penalidade de demissão 

que lhe fora aplicada.  

O recurso foi regularmente preparado (fls. 393) e devidamente 

contrariado (fls. 397/399) 

É o relatório.  

 

V O T O S 

 

O Senhor Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA - Relator 

 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do 

apelo. 

PRELIMINAR 

Suscita a apelante preliminar de nulidade da sentença, 

argumentando, para tanto, que foi omissa quanto à alegação de que o abandono 

do cargo não foi intencional. 

A sentença não foi omissa, tendo asseverado o magistrado que a 

análise do mérito da aplicação da penalidade, ou seja, a verificação da 

regularidade ou irregularidade da conduta da apelante implicaria intromissão 

indevida do Poder Judiciário na seara administrativa. Senão, vejamos:  

 

“Diante de todo o exposto, constata-se a ausência de vício formal 

capaz de invalidar o procedimento administrativo que culminou com a demissão 

da autora. Vale ressaltar que o reconhecimento da conduta irregular e a 

conseqüente penalidade aplicada, não são passíveis de apreciação judicial, 
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sob pena de caracterizar indevida interferência do mérito administrativo.” 

(fls. 347)  

 

Rejeito a preliminar. 

A Constituição Federal (art. 5º, LIV e LV) consagrou também no 

âmbito administrativo, os princípios do devido processo legal, do contraditório e 

da ampla defesa. A defesa, conforme lição de Hely Lopes Meirelles, constitui 

“garantia constitucional de todo acusado, em processo judicial ou administrativo 

(art. 5º, LV), e compreende a ciência do acusado, a vista dos autos na repartição, 

a oportunidade para oferecimento de contestação e provas, a inquirição e 

reperguntas de testemunhas e a observância do devido processo legal.(...) 

Processo administrativo sem oportunidade de ampla defesa ou com defesa 

cerceada é nulo.”1 

No âmbito infraconstitucional, a Lei nº 9.784/99, aplicada também 

aos processos administrativos no Distrito Federal, também assegura o 

contraditório e a ampla defesa aos administrados. Confira-se: 

 

“Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e 

eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão 

observados, entre outros, os critérios de: 

(...) 

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos 

direitos dos administrados; 

(...) 

                                                           
1
 Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32ª Ed. 2006, Ed. Malheiros. 
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X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de 

alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos 

processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio; (...)” 

 

No caso em apreço, ao contrário do que defende a autora, a sua 

citação por edital foi realizada com observância às disposições legais (art. 163 da 

Lei nº 8.112/90). Foram esgotados todos os meios disponíveis pela 

Administração para localização da servidora. Ademais, tal como ressaltado pela 

magistrada, era de responsabilidade da autora manter seus dados atualizados 

perante a Administração, mormente porque, como ela própria afirmou, foram 

diversas as mudanças de endereços em razão das atribuições assumidas. 

Por outro lado, verifica-se que, em face da revelia da autora no 

PAD, a citação da advogada dativa (fls. 63) foi realizada em conformidade com o 

art. 164 da Lei nº 8.112/90, com a devida explicitação da conduta imputada à 

servidora, tendo sido devidamente apresentada defesa escrita (fls. 64).  

Também sem respaldo a alegação da autora de que foi instituída 

uma nova Comissão Processante, ao qual não respeitou o devido processo legal. 

Nesse ponto, a análise dos fatos pelo magistrado é elucidativa: 

  

“Na verdade, em análise do procedimento disciplinar aberto em 

desfavor da autora, verifico que foi constituída Comissão de Inquérito para apurar 

as irregularidades administrativas cometidas pela autora (fl. 45), a qual, ao final 

dos trabalhos realizados e da instrução do feito, apresentou relatório final 

sugerindo a aplicação da penalidade de demissão à autora (fl. 66/71). Ocorre 

que, em parecer exarado pela Consultoria Jurídica do Governo do Distrito 

Federal, constatou-se a ausência de folhas de ponto para fins de comprovação 

das faltas da servidora, bem como constatou-se que não houve oitivas de 

testemunhas, em desacordo com o disposto no art. 155, da Lei 8.112/90. Diante 

disso, os autos retornaram à Secretaria de Estado da Educação para melhor 
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instrução do feito.  

 

Neste contexto, observa-se que não foi constituída nova 

Comissão Processante, já que nenhuma ilegalidade foi reconhecida na sua 

formação. Simplesmente ocorreu o retorno dos autos ao órgão de origem 

para novas diligências, mantendo-se a formação da Comissão Processante 

inicialmente já instituída (fls. 80/82). Tal situação não importa na 

necessidade de nova citação da autora ou da advogada dativa constituída 

nos autos, até mesmo porque não foi aberto novo procedimento 

administrativo, sendo suficiente a intimação acerca do retorno dos autos 

para acompanhando dos atos a serem realizados no processo, 

assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, o que foi devidamente 

observado.”  (fls. 346) 

 

 

Por fim, observa-se que a defensora dativa constituída para 

defesa técnica da autora não requereu a oitiva de qualquer testemunha, tendo a 

Comissão Processante considerado suficiente o depoimento da chefe imediata 

da autora, responsável pela comunicação de abandono de cargo. 

A autora não logrou êxito em demonstrar que trabalhou no 

período apurado, tampouco a ausência do animus abandonandi, visto que não 

apresentou documentos que legitimassem suas faltas. Ao contrário, o fato de 

livre, voluntária e conscientemente não ter retornado ao serviço, nem procurado 

se justificar após o fim da licença para assuntos particulares, demonstra 

claramente sua intenção de ausentar-se do serviço, ou de, no mínimo, assumir o 

risco de ser demitida. Ademais, um afastamento por mais de 3 anos, quando a 

legislação estabelece mais de trinta dias como suficientes para ensejar a pena de 

demissão, extrapola totalmente os limites da razoabilidade. 

Dessa forma, observa-se que o procedimento que concluiu pela 

caracterização de abandono do cargo por parte da autora, convergindo em sua 
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demissão, obedeceu ao devido processo legal, tendo sido oportunizado  exercício 

do contraditório e da ampla defesa. 

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 

 

“MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRELIMINARES AFASTADAS. SERVIDOR 

PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR 

ABANDONO DE CARGO. "ANIMUS ABANDONANDI" CONFIGURADO. 

NULIDADES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADAS. SEGURANÇA 

DENEGADA. 

1. É de se rejeitar a alegação de intempestividade do "writ", vez 

que impetrado dentro do prazo decadencial, previsto no art. 23 da Lei nº 

12.016/09. 

2. Constata-se que os documentos juntados pelo impetrante 

certificam a prática do ato da autoridade coatora, segundo os fundamentos 

invocados, caracterizando, assim, a prova pré-constituída.    

3. A nulidade do processo administrativo disciplinar somente deve 

ser declarada quando restar evidente a ocorrência de prejuízo à defesa do 

servidor acusado, observando-se o princípio "pás de nullité sans grief", não 

demonstrado no caso em debate.  

4. O procedimento que concluiu pela caracterização de 

abandono do cargo por parte do impetrante, convergindo em sua demissão, 

obedeceu ao devido processo legal, a autoridade que impôs a penalidade é 

competente para tanto, foi oportunizado ao servidor o exercício do 

contraditório e da ampla defesa, e a decisão foi suficientemente motivada. 

5. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. Unânime.” 2 

 

                                                           
2
 Acórdão nº 694950, MSG 2013.00.2.006609-5, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Conselho Especial, 

Data de Julgamento: 16/07/2013, Publicado no DJE: 23/07/2013. Pág.: 33. 
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“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABANDONO DE 

CARGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PERÍCIA. 

LEGALIDADE. 

O juiz decide em conformidade com a lei e de acordo com a sua 

livre convicção, desde que motivadamente, não estando adstrito a conclusão 

lançada em laudo pericial. 

A ausência do trabalho por mais de trinta dias consecutivos, sem 

qualquer justificativa, caracteriza o abandono de cargo de que trata o art. 138, da 

Lei 8.112/90. 

Verificando-se que ao servidor, no processo disciplinar, foram 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, há que ser mantida a punição 

administrativa imposta.”3 

 

A sentença é irreprochável. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

É como voto. 

 

 

A Senhora Desembargadora VERA  ANDRIGHI - Revisora 

 

Com o Relator 

 

O Senhor Desembargador ESDRAS NEVES - Vogal 

 

                                                           
3
 Acórdão nº 196084, APC 1999.01.1.071384-5, Relator: SÉRGIO BITTENCOURT, Revisor: CRUZ 

MACEDO, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2004, Publicado no DJU SECAO 3: 19/08/2004. 

Pág.: 80. 
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Com o Relator. 

 

 

D E C I S Ã O 

 

DESPROVIDO. UNÂNIME. 


