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Atos Administrativos

DECISÃO ADMINISTRATIVA

PROCESSO Nº. 009/2022
NOME: J.I.O.S.

1. Síntese dos fatos

Em 18/05/2022 foi publicada Portaria nº. 056/2022 para instauração de
processo administrativo com prazo de conclusão em 90 dias a iniciar em
19/05/2022 e término em 16/08/2022.
Os fatos foram noticiados pelo Conselho Tutelar e também pela escola. Os
Ofícios n°. 026/2022 de 08/04/2022 descrevem fatos puníveis administrativamente.
A tipificação dos fatos se deu na Lei Municipal que instituiu o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais, vejamos:
CAPÍTULO VII - DAS PENALIDADES
Art. 164 - São penas disciplinares:
I - Advertência;
II - Repreensão;
III - Suspensão;
IV - Demissão a bem do Serviço Público;
V - Cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
Art. 169 - Será aplicada a pena de demissão nos casos de:
IV - Procedimento irregular;
Art. 170 - Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário
que:
II - Praticar crime contra a administração, contra a fé pública e a Fazenda Municipal,
ou prevista nas Leis relativas à segurança e a defesa nacionais;
IV - Praticar, em serviço ou em decorrência destas ofensas físicas contra servidores
ou particulares, salvo se em legítima defesa;

Após notificação o Professor J.I.O.S. apresentou defesa por advogado com
juntada de procuração, outorgando poderes ao Advogado Dr. Lucas Mesquita,
inscrito na OAB-Ba 71.087.
Recebida a defesa, foram designados data, local e horário para oitiva de
testemunhas e do professor J.I.O.S., como ato de instrução processual no dia
22/06/2022.
No entanto, a defesa apresentou, por e-mail, justificando que motivo de
força maior o impediria de participar da audiência, sem qualquer justificativa para
tanto.
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No dia 22/06/2022 foi enviado por e-mail resposta ao pedido da defesa,
concedendo prazo para juntada do referido documento.
Mais uma vez, desrespeitando os ritos processuais o Advogado juntou
cópia por meio eletrônico não previsto na legislação municipal que rege o processo
administrativo, sabedor de que deve juntar no processo no prazo de lei o documento
físico e não o fez.
Deste modo, o pedido de adiamento e o documento de emitido em Feira de
Santana, datado de 08/06/2022 informa o seguinte:
"Atestamos para fins ocupacionais que o Sr. José Irênio Oliveira
Soares necessita se ausentar de suas atividades, por motivo de saúde
(F99, CID 10), por um período de 60 (sessenta dias), a partir desta data".

O atestado impede exercício de atividades ocupacionais do trabalho, mas
não o impede de participação de audiência processual.
Além disso, a defesa apresentou petição por e-mail no dia 21 de junho, sem
anexo comprobatório.
No dia 27/06/2022 enviou por e-mail e WhatsApp cópia do referido
atestado, com destaque a data de 08/06/2022. Deste modo, o documento já estava
de posse do servidor desde aquela data.
Com isso, a defesa não está atendendo às regras procedimentais e rito
com peticionamento impresso e assinado. Além disso, realizou protocolo no dia
07/07/2022 no RH da Prefeitura, quando deveria fazê-lo na Comissão Processante.
Dito isto passamos a decisão.
2. Dos fundamentos jurídicos
3. Do rito processual e forma

A legislação municipal institui processo físico e não permite peticionamento
por meio eletrônico, nem por e-mail e nem tampouco por WhatsApp. Deste modo,
é importante que o defensor seja notificado por e-mail, WhatsApp e Diário Oficial
de que as manifestações de defesa devem ser impressas e assinadas.
Em relação ao fato ocorrido de justificativa em relação à audiência, em
prestígio a ampla defesa e contraditório decidimos pelo recebimento. No entanto,
registramos a irregularidade processual e desrespeito ao rito processual, decidindo
pela recepção da justificativa para ausência do dia 22/06/2022, bem como a juntada
do Atestado retro indicado intempestivo.
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Porém, fica decidido que todos os atos processuais devem ser dirigidos à
Comissão Processante, escritos, assinados e impressos, acompanhados do
original para conferência.
Deste modo, fica determinado que as manifestações de defesa serão
dirigidas à Comissão Processante, escritos, assinados e impressos,
acompanhados do original para conferência.

4. Da justificativa de ausência em audiência – Do adiamento

É importante registrar que a licença para tratamento de saúde não se
confunde com o processo administrativo.
Registramos que o processo tem defensor nomeado por procuração em
plena regularidade de representação profissional e com responsabilidades perante
a OAB/Ba e o seu cliente.
Ressalta que o profissional cumpre suas responsabilidades no processo,
zelando pelos direitos de seu cliente com zelo e compromisso.
A defesa requereu por e-mail sem acostar petição formal e assinada pelo
advogado justificando ausência. É de conhecimento do profissional sua obrigação
de juntar petição impressa e documento no prazo legal de 03 dias. Mas não o fez,
já transcorreu 11 dias sem o protocolo.
Deste modo, há vício de forma que exige do profissional o peticionamento
físico, por esta razão fica deferido prazo de 05 dias para juntada de petição física
com cópia do atestado acompanhado de original do documento para atestar
fidedignidade.
Ante o exposto, fica deferido o adiamento acolhendo a justificativa,
condicionada ao peticionamento na forma legal, determinando-se o
desentranhamento dos documentos e petição, caso esse vício de formalidade não
seja sanado com a petição física e impressa.

5. Do pedido de suspensão do processo

Em relação ao pedido de suspensão do processo pelo prazo de 60 dias,
encontra óbice legal, pois o procedimento tem regulamentação por lei federal e
municipal no sentido de continuidade do processo. Vejamos a Legalidade:
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Lei Federal nº. 9.784/99
Art. 38. [...]
§ 2º. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão
fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando
sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
Art. 185 - O processo administrativo deverá ser iniciado dentro do
prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, contados da data da
publicação do ato designado os membros da comissão e concluído
no de 90 (noventa) dias a contar da data da instalação dos seus
trabalhos.
Art. 188 - Além das diligências requeridas pelos interessados, a
comissão fará realizar as que acharem convenientes, ouvindo,
quando necessário, a opinião de técnicos e peritos.

Percebe-se no pedido de suspensão do processo uma intenção
protelatória. Diante do alegado é imprescindível a dispensa da oitiva do Sr. José
Irênio, com a manutenção da oitiva das testemunhas e pessoas envolvidas no
procedimento.
A dispensa de participar das audiências não viola o contraditório e a ampla
defesa, pois sua oitiva não é indispensável. Analisando os fatos e as condições de
ocorrência a comissão dispensa a oitiva, garantindo a participação, mas intimando
o defensor para participação.
Desde já ficará nomeado defensor dativo para o caso de ausência do
defensor diante da necessidade de conclusão do PAD.
O limite constitucional e legal, no que concerne o direito de prova,
caracteriza-se pela vedação das provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.
É certo que o pedido de suspensão é evidentemente protelatório, pois o
atestado data de 08/06/2022 com prazo de 60 dias, porém sem descrição de
impedimento de participação em audiência e o médico foi muito claro ao afirmar
questões meramente funcionais, ou seja, sala de aula.
É indispensável afirmar que o PAD apenas coleta informações, fatos,
documentos e provas. A conduta das partes não pode resultar em romper a balança
ou o equilíbrio que deve ser mantido.
O pedido de suspensão carece de lastro legal, probatório e violenta os
princípios da proporcionalidade ou razoabilidade. A condução do procedimento se
dá de forma regular, impessoal e isenta.
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O servidor não é obrigado a participar do interrogatório e nem das
audiências, trata-se de uma faculdade. Além disso, seu atestado não certifica
impossibilidade. De outro lado, sua presença não é imprescindível. Por tal razão,
fica dispensada a participação do Sr. José Irênio. Todavia, obrigatória da
participação do Advogado defensor do servidor.
O pedido de suspensão é juridicamente impossível, eis que não tem base
legal, o pedido sequer indica autorização de lei para esta decisão. Não há na
doutrina jurídica tal previsão.
Por outro lado, o pedido de suspensão é juridicamente impertinente, diante
do caráter meramente protelatórios além de nenhum interesse para o
esclarecimento dos fatos.
É também impróprio, sem o devido propósito, pois visa a simplesmente,
prolongar ou adiar o término do processo.
A comissão pode decidir pela dispensa de participação e oitiva do
Professor, cabendo ao seu defensor participar das audiências para oitiva das
testemunhas dos fatos [indicadas pelo Conselho Tutelar, Escola e de Defesas].
Sendo assim, fica decidido pela faculdade ao professor de participar ou não
das audiências, determinando a intimação do defensor para participação
obrigatória.
É importante nomear dativo para o caso do defensor não participar das
audiências e demais atos, sem dispensar as intimações dos atos praticados.

6. Do pedido de licença para tratamento de saúde

O professor, através de advogado requereu ao RH da Prefeitura licença
para tratamento de saúde. Fica determinada a juntada do pedido nos autos do
processo.
Vejamos a legalidade:
SEÇÃO II
DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
Art. 73 - A licença para tratamento de saúde será concedida:
I - a pedido;

§ 1º - É indisponível a inspeção médica para a concessão
de licença.
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Art. 77 - Para efeito de concessão de licença ex-ofício o
funcionário é obrigado a submeter-se à inspeção médica
determinada pela autoridade competente para licenciar.
PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de recusa injustificada, o
funcionário sujeitar-se-á às penas de suspensão,
considerando-se ausência de serviço os dias que
excederem a essa penalidade, para fins de processo por
abandono do cargo.
Tendo em vista que o objeto do pedido diverge do presente Processo,
determino que seja instaurado processo administrativo próprio para avaliação do
pedido de licença.

7. Do saneamento

A lei determina que o processo administrativo seja concluído no prazo de
90 (noventa) dias a contar da data da instalação dos seus trabalhos.
Por tal razão, saneamos o processo com as seguintes providências e
diligências:
1. Designação de datas para audiências;
2. Intimações do defensor por e-mail, WhatsApp e Diário Oficial;
3. Encaminhar à secretária de educação pedido de licença para
processamento;
4. Determinar após as audiências prazo para alegações finais;
5. Tomar medidas necessárias para conclusão no prazo legal.

Saneado o processo, após cumprimento das diligências promover a
conclusão do processo para relatório conclusivo.

8. Da designação de audiências

Tendo em vista a necessidade de oitiva das testemunhas e declarantes 13,
14, 15, 18 e 19 de julho de 2022 das 08h30m às 17h30m, na sede da Secretaria de
Educação. Ficam designadas as referidas datas para garantir a realização das
audiências e evitar adiamentos protelatórios.
Deste modo, serão ouvidas as seguintes pessoas:
1. Amós Santos da Cruz;
2. Marizete de Jesus Santos Castro
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3. Jamila Nascimento Santos
4. Ana Flávia de Andrade Silva;
5. Elisanete Oliveira de Matos;
6. Ana Vitória Araújo dos Santos;
7. Andreia Silva Oliveira
8. Zeneide Oliveira de Andrade
9. Gilvanete dos Santos Oliveira;
10. Girlane Santos de Jesus;
11. Vanessa de Matos Araújo;
12. Isabela Souza Santos;
13. Ingrid Andrade da Cruz;
14. Valmira Oliveira Rios
15. Marcia Gleide Cardoso da Silva

Nos casos das crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos
pais e responsáveis. Fica dispensada a oitiva do acusado diante da alegação de
dificuldade.
As pessoas indicadas para serem ouvidas devem ser notificadas
pessoalmente, e-mail, WhatsApp e Diário Oficial do Município.

9. Da conclusão

Diante do exposto e da necessidade de ordenar e sanear o processo
administrativo a comissão decidiu o seguinte:
1. Fica determinado cumprimento integral da legislação municipal quanto a
petições e manifestações de defesa, podendo enviar por e-mail, desde que no
prazo de 05 (cinco) dias seja encaminhada a petição e documentos físicos, sob
pena de nulidade, intempestividade e desentranhamento do processo.
2. As notificações e intimações serão realizadas por meio eletrônico,
através de e-mail, WhatsApp, Diário Oficial e pessoalmente com registro de recursa
se houver.
3. Fica nomeado o professor CARLOS ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA,
professor efetivo, com matrícula nº. 0508 como defensor dativo, para substituição
do defensor de J.I.O.S. nas audiências e para alegações finais, caso o defensor
constituído se furte do cumprimento.
4. Recebemos as petições e manifestações de defesa em atendimento a
ampla defesa e contraditório, com a ressalva de que as próximas deverão atender
a legalidade e ao determinado nesta decisão.
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5. Fica deferida a justificativa de ausência em audiência designada para o
dia 22/06/2022, para evitar alegações de nulidade processual.
6. Indeferido o pedido de suspensão do processo, na forma fundamentada
acima.
7. Fica garantida a faculdade ao professor de participar ou não das
audiências, determinando a intimação do defensor para participação obrigatória,
ressaltando a dispensa de oitiva do professor.
8. Indefere neste processo administrativo o pedido de licença, por ser
impróprio para avaliação do pedido de licença saúde, remetendo o pedido para
processamento individualizado na forma da lei.
9. Fica saneado o processo com realizada das seguintes providências e
diligências: 1. Designação de datas para audiências; 2. Intimações do defensor por email, WhatsApp e Diário Oficial; 3. Encaminhar à secretária de educação pedido de licença
para processamento; 4. Determinar após as audiências prazo para alegações finais; e 5.
Tomar medidas necessárias para conclusão da instrução e relatório final no prazo legal.

10. Designados os dias 13, 14, 15, 18 e 19 de julho de 2022, das 08h30m
às 17h30m, na sede da Secretaria de Educação para realização de audiências para
instrução processual com oitiva das partes, testemunhas e declarantes, evitando
adiamentos protelatórios e impróprios.
11. Todas as crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos pais
e responsáveis.
12. Fica determinada a intimação do acusado, defensor e/ou dativo para
apresentar defesa ou alegações finais no prazo de 10 dias e após recebimento
certificar conclusão dos atos processuais de instrução e dar início ao prazo para
relatório final, remeter para parecer e ao Prefeito Municipal para decisão.

Quixabeira, 07 de julho de 2022.
Jadecelia dos Santos Andrade
Presidente

Rahul Gustavo Novaes e Cunha
Secretário

Adenilza Oliveira Souza
Relatora

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJZBQZFDRDRGODYZNJJFOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
8 de Julho de 2022
10 - Ano XVI - Nº 3090

Quixabeira

1.
2.
3.

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
4. O TRABALHO CONTINUA!
5. CNPJ: 16.443.723/0001/03

NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO
Processo Administrativo nº. 009/2022
Interessado: J.I.O.S.
Para: J.I.O.S. e Lucas Mesquita – OAB/Ba 71.087
Fica Vossa Senhoria intimado da designação de audiência a ser realizada
nos dias 13, 14, 15, 18 e 19 de julho de 2022 das 08h30m às 17h30m, na sede da
Secretaria Municipal de Educação, situada na Praça Etelvino Carneiro, 142, Centro,
Quixabeira, no Processo Administrativo Disciplinar em instaurado em razão de fatos
envolvendo crianças e adolescentes, ocorridos em Escola da Rede Municipal de
Ensino, noticiado pelo Conselho Tutelar, Direção da Escola, pais e responsáveis que
narraram ato que configura conduta punível na forma do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais e também possível violação do Estatuto da Criança e
Adolescente e, possivelmente Código Penal.
A conduta apontada constitui possível Assédio Moral e Sexual1, esta conduta
está tipificada na Lei nº. 050/93, dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos
do município de quixabeira, nos artigos 164, inciso IV; 169, inciso IV; 170, incisos II
e IV e de forma suplementar a Lei 8.112.
Informa ainda que a presente notificação está disposta no Diário Oficial do
Município de Quixabeira, que compõe e complementa esta decisão.
Para registro informamos ainda que o Ministério Público notificou a
Secretaria de Educação e está fiscalizando/acompanhando o processo
administrativo.
Por fim, todos os atos serão comunicados aos órgãos municipais e também
a Promotoria.

Quixabeira, 07 de julho de 2022.
Jadecelia dos Santos Andrade
Presidente

1

Código Penal
Assédio sexual
Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o
agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou
função.
Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.
§ 2º. A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos.
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