-121 bilizo o denunciado nos têrmos do art.
319, do Código Penal.
Para a aplicação da penalidade, observo que o denunciado é primário relativamente a qualquer crime ou contravenção, que a sua personalidade não
apresenta nada de grave e o seu dolo
não foi muito intenso, dado o colorido
político que rodeou o fato.
Assim, fixo a pena base em 4 meses
de detenção e a multa em Cr$ ..... .
600,00, quantidade acima do mínimo legal, que se converte em definitiva, visto não ocorrerem circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Por tôdas essas considerações e pelo
que mais consta dos autos, julgo provada a denúncia de fls., em parte, e condeno Faustino Cesarino Barreto a cumprir a pena de 4 meses de detenção, na
cadeia local, mais a multa de Cr$
600,00, com fundamento no art. 319
do aludido Código Penal. Pague, ainda,
o réu as custas do processo e sêlo penitenciário, que arbitro em Cr$ 50,00.
O escrivão lance o nome do réu no rol
dos culpados.
Atendendo a que o réu é primário e
milita a favor dêle a presunção de que

não tornará a delinquir, resolvo conceder-lhe o benefício da suspensão condicional da pena corporal, ficando o benefício condicionado à observância dos
preceitos seguintes:
a) o período de prova será de 2
anos, a contar da data da leitura desta
sentença;
b) não ser portador de armas de
qualquer espécie;
c) não transferir a sua residência
desta cidade sem prévia autorização judicial;
d) pagar as custas
do processo,
multa e sêlo penitenciário, no prazo de
60 dias.
O benefício será revogado se houver
infringência das normas supra, excetuada a última.
Designo a audiência de leitura desta
sentença para o dia 23 dêste mês, às
13,30 horas, no fôro, quando se fará!)
as advertências necessárias, na forma
prevista no art. 703 do Código do Processo Penal.
Registre-se, intime-se e comunique-se.
Capão Bonito, 16 de março de 1950.
- Leôncio Cavalheiro Neto.

FUNCIONÁRIO PúBLICO - DEMISSÃO - EXAME PELO JUDICIÁRIO DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
- O Poder Judiciário pode examinar o inquérito administrativo, para verificar se a pena aplicada ao funcionário
não envolve injustiça evidente ou ilegalidade.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Odete Godoi dos Santos versus Prefeitura Municipal de Presidente Prudente
Apelação cível n. o 53.922 - Relator: Sr. Desembargador
EDGAR DE MOURA BI1TENCOUR1'
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos êstes
autos de apelação n. 53.922, da comarca
de Presidente Prudente, em que é apelante D. Odete GQdói dos Santos e ape·
lada a Prefeitura Municipal daquela
Câmara Civil do Tribunal de Justiça
de São Paulo, por maioria de votos, dar
provimento ao recurso, a fim de con·
ceder a segurança impetrada, para o

efeito de ser a apelante reintegrada em
seu cargo.
Ao contrário do que reconheceu a sentença recorrida, o exame do caso não
depende de outras provas além do processo administrativo, requisitado pelo
digno Dr. Juiz de Direito. Pelas peças
do referido processo, o direito da impetrante pode ser apreciado de pronto
e reconhecido pela autoridade judiciária, sem maiores indagações. Isso
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122 No caso dos autos, o Prefeito manbasta para qualificá-lo de líquido e cerdou proceder a processo administratito, segundo a expressão constitucional.
A melhor orientação é a norteamevo, a fim de apurar se a impetrante
havia desrespeitado o disposto no art.
ricana, quanto à indagação da causa
156, § 6.0, do decreto-lei estadual n. o
da exoneração pelo Poder Judiciário, segundo a informação as considerações
13.030, de 28 de outubro de 1942 (Esde Araujo Castro.
tatuto dos Funcionários Públicos Civis
"Nos Estados Unidos - diz êsse judos Municípios). Verificou-se, então,
rista pátrio - quando os funcionários
segundo informações fidedignas, inclusomente podem ser demitidos por causa
sive de um inspetor do ensino estadual,
justificada ("for cause") e quando essa
que a funcionária estava aguardando
causa não é especificada, os tribunais
despacho de seus pedidos de licença, de
exercem a função revisora de verificar
modo a inteirar-se do caráter da mesma
se a causa alegada pela autoridade exo(com ou sem vencimento). Se o prónerante constitui o que, no sentido leprio inspetor não poderia responder de
gal, se há de tomar como causa juspronto se a acumulação era ou não pertificativa da exoneração.
mitida, pois estava sendo aguardada
E nada mais lógico. Se ao Poder
nova regulamentação sôbre o assunto,
Judiciário compete amparar os direitos
como exigir que a impetrante pudesse
consagrados na Constituição e se esta
discernir sôbre matéria relevante que
assegura ao funcionário não ser demifuncionário categorizado não tinha eletido sem justa causa ou motivo de inmentos para apreciar?
terêsse público, claro é que o JudiciáE' verdade que agiu ela imprudenterio Eão pode deixar de examinar se tal
mente. Na dúvida, não devia aceitar
garantia foi ou não violada e, no caso
a substituição; mas isso, como muito
afirmativo, restabelecê-la, reintegrando
bem foi lembrado pela Comissão que
nas suas funções" ("A Nova Constipresidiu ao inquérito, deveria acarretuição Brasileira", pág. 519).
tar a pena de repreensão.
Ora, se a lei determina que o funAbandonando todos os elementos e o
cionário só pode ser exonerado medianpróprio parecer da Comissão, o Prete processo administrativo, não é para
feito foi logo à pena máxima, infringinque sejam desprezados os elementos nêdo postulados de direito, que exigem
le obtidos, fugindo a autoridade execulpa grave ou dolo, para a punição
cutiva do que se apurou e decida pela
aplicada.
penalidade máxima, sem qualquer base
Não resta dúvida que ao Prefeito é
no direito e na verdade obtida.
dado aplicar, segundo seu critério, as
O respeito que o Judiciário deve ter
penas que os Estatutos estabelecem.
ao critério das autoridades administra·
Mas, se a pretexto dês se critério, prativas não pode ir até o ponto em que
tica injustiça evidente, não se pode adfira o respeito a princípios jurídicos
mitir como justificada a pena imposta.
consagrados na doutrina, na lei, na
Não se invade uma atribuição; examijurisprudência e no bom senso.
na-se um critério, para verificar se êle
Fica, assim, repelida a argumentanão conduziu a uma injustiça, ou se
ção da Prefeitura apelada. O Poder
não feriu um direito incontestável.
Judiciário, tendo em vista o processo
Se assim não fôsse, o processo adadministrativo, pode indagar se a exoministrativo seria, não uma garantia,
neração foi assentada em justa causa,
mas uma ilusão, pior que a arbitrariese a autoridade administrativa agiu
dade, pois seria a violência com as vesdentro do direito.
tes do direito.
Nada há que mais se assemelhe à
Custas na forma da lei.
arbitrariedade do que desatender-se ao
São Paulo, 25 de maio de 1951 -que se apura em um processo, cujo obClóvis de Morais Barros, presidente com
voto vencido - Edgard de Moura Bijetivo precípuo é exatamente evitar a
própria arbitrariedade.
tencourt, relator - Camargo Aranha.

