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Atos Administrativos

DESPACHO SANAEADOR

(il inépcia
do PAD, sob o fundamento de que a "peço ocusatória" - referindo-se ao Decreto
Executivo np. LL2|2O22 - carece de especificação acerca do "fato delituoso" imputado
à servidora municipal, tampouco indica alguma "condutd ilícito" ou motivo que
justificasse a instauração do "procedimento dÍsciplinar"; ademais, não compreende se
a finalidade da notificação para apresentação de defesa se refere a "foto novo" ou
atém-se às questôes enfrentadas no "PAD onterior", avaliando que a verdadeira
pretensão desta Administração Municipal seria a extensão da decisão administrativa
para prejudicar a "servidora de boa fe"; (ii) nulidade do procedímento administrativo
simplificado, por ofensa à sentença proferida nos autos da Mandado de Segurança ne.
8000283-02.2020.8.05.0023. Súre a primeira prelíminar, equivoca-se a servídora na
compreensão da natureza deste procedimento administrativo, não se tratando de
processos disciplinar para apuração de eventual conduta funcional infratora, para que
seja adequado o uso dos termos "peçc, ocusotório"; "Íoto delituoso" e "conduto ilícita";
tomados como objeto de invesü8ação, para efeitos de aplicação de sanção
administrativa. Não há falar-se, portanto, em especificação e individua lização da
conduta típica, para que seja levantada a inépcia, como empreendeu a defesa
preliminar. Recordamos aqui o recente vínculo Íuncional estabelecido com esta
municipalidade, em cumprimentôl da,. orde& , mandamental para convocação,
nomeação e posse no cargo público. dá Agente de Endemias, cujo concurso público foi
anulado por esta Administração Municlpal. Naturalmente, em que pese a publicação
de Edital Convocatório (DOM de 00 de 2021) dando conhecimento a todos os
candidatos da instauração do Processo Administrativo de sÍndicância, tendo por
objeto, como sabemos, a validade do concurso públíco e respectivas admissões de
pessoal, ocorridas no final do ano de 2020, sem que a defendente respondesse aos
termos da convocação inaugural, a atual investidura da defendente no cargo público
de Agente de Endemias, após a invalidação da seleção pública, levou esta
Administração Municipal a conferir prazo para o exercício da ampla defesa e do
contraditório, delimitando o campo de discussão a possível extensão dos efeitos da
decisão administrativa. Eis o propósito deste procedimento, o que restou claramente
exposto nos fundamentos do Decreto Executivo ne. lI2/2O22. LoBo, o objeto
pretendído foi adequadamente identificado, sendo perfeitamente compreendido em
seu alcance e extensão, o que se verifíca, inclusive, na seguinte passagem da defesa:
"O que de fato se percebe é a Administroção pública buscando estender decisõo ió
proÍerido poro olconçor a servidoro de boo-fe, o que por demais não merece
Suscita a defendente às fls. 18/26 a seguintes questões processuais, a saber:

prosperor". Por estas razões, afasto a preliminar de inépcia suscitada pela defendente'
Dando prosseguimento ao exame das questões prévias, melhor sorte não há em
relação a arguição de nulidade, sob a falsa assertiva de violação da decisão judicial,
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com instauração de processo administratívo como sucedâneo recursal. Retornando ao
objeto deste procedimento, verifica-se a distinção entre as matérias debatidas, sem
nenhuma relação de prejudicialidade. Vale recordar, a este respeito, que a pretensão
mandamental tem por causa de pedir a preterição do direito subjetivo à nomeação,
por erro de grafia do sobrenome da defendente. Como se vê, situação absolutamente
diversa permeia a questão sub exomine, inexístindo qualquer espécie de afetação
entre o processo judicíal e este procedimento administratívo. Doutro modo, merece
especial ponderação a fluência do prazo recursal contra a sentença proferida nos autos
ns. 8000283-02.2020.8.05.0023, sendo importante esclarêcer da ocorrência de fato
superveniente à impetração com repercussão no exâme de mérito, o que deverá ser
enfrentado no âmbito do processo judicial. Desta maneira, resta afastada a arguição
de nulidade. Vale destacar, por oportuno, que defendente foi investida
precariamente no cargo público, por força de tutela provisória, passível de revogação,
em grau recursal. Por fim, não prospera o requerimento de suspensão processual até o
saneamento, seja por ausênciá de fundamento legal, como pela nítida tentativa de
impedir a prática de atos proces§uais, com repercÚssão negativa no bom e regular
andamento do feito. o mesmo se -verifica no rêquerimento para que as futuras
comunicações processuais observem a intimação pessoal de seu patrono, o Bel. Fábio
Ramos Santos - OAB/BA ns. 41.016, no endereço profissional situado na Av. Firmino
Alves, 60, 9s andar, sala 904, Edf. Módulo Center, Centro, ltabuna/BA, quando

a

eficientemente empregado as comunicaçôes eletrônicas, pelo envio/recepção dos
seguintes atos processuais: a. notificaçãq pqssoal; b. habilitação; c. defesa prévia; d.
instrumento de procuração e áóúrinênfr't'.dg identificação; e. protocolo de
recebimento de documentos. Em toda§ esta§'oportunidades, a defendente e seu
patrono empre8aram, com total concordância, a adoção de meios eletrônicos para
comunicação, sem qualquer alegação de prejuízo para defesa. Não houve qualquer
mudança que justifique sua alteração, após a apresentação da peça de defesa. Assim,
independente de publicação oficial, fica estabelecída a permanência da comunicação
dos atos processuais na forma eletrônica, advertindo que toda mudança de e-mails e
números de WhatsApp cadastrados deverão ser previamente informados, sob pena de
reputar-se válidas as intimações a eles encaminhadas. Não havendo questão de fato
controversa, resta prejudicada a produção de prova em instrução processual, por

ausência de matéria fática levantada pela defendente, cuja pertinência e relevância
influenciem futura decisão. Tratando-se de questões eminentemente jurídicas,
delimito a questão de direito relevante para o julgamento: (i) a declaração de
invalidade do concurso público e seus efeitos, saneado o processo, confiro prazo de 05
(cinco) dias
a eventua is esclarecimentos. P.R.l. Belmonte, 11 de novembro de 2022,
Procurador Geral do Município de Belmonte.
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