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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

Procedência: Núcleo de Assessoramento Jurídico da Advocacia-Geral do Estado – NAJ/AGE.

Interessado: Ramsés Machado Resende Dutra.

Parecer no.:   16.297.

Data: 18/01/2021.

Classificação Temá�ca: Direito Administra�vo e outras matérias de Direito Público. Pedido Revisão de
Processo Administra�vo Disciplinar.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO: IEPHA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: ABANDONO DE CARGO E LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS.
PENA DE SUSPENSÃO POR 60 (SESSENTA) DIAS. CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO. PEDIDO DE
REVISÃO DIRIGIDO AO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO: ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
PROCEDIMENTO E PRESCRIÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA O
CONHECIMENTO DO PEDIDO DE REVISIONAL.  

Não deve ser conhecido Pedido de Revisão da decisão proferida em Processo Administra�vo Disciplinar,
quando o mesmo não preencher as mais mínimas condições admissibilidade, quais sejam: a
superveniência de fato novo ou a existência de circunstâncias que jus�fiquem a inadequação da sanção
aplicada.

Conclusão: pelo não conhecimento do Pedido de Revisão do Processo Administra�vo Disciplinar, man�da
a decisão administra�va.

Referências legisla�vas: Lei Estadual 869/1952; Lei Estadual 14.184/2002.

              

RELATÓRIO

1. Cuida-se de expediente que foi enviado à esta Consultoria Jurídica pelo NAJ/AGE – Núcleo
de Assessoramento Jurídico -, para que seja proferida manifestação a respeito da admissibilidade de
Pedido de Revisão de decisão em Processo Administra�vo Disciplinar, dirigido ao Exmo. Sr. Governador
do Estado de Minas Gerais, com o obje�vo ver reformada a decisão prolatada no Processo de
Portaria/SCA no. 33/1016, que culminou com a aplicação de pena de SUSPENSÃO ao ora Recorrente,
Ramsés Machado Resende Dutra.

2. Para tanto, o Requerente alega que em razão da ocorrência de nulidades detectadas no
decorrer do procedimento e prescrição, seu pedido de revisão deve ser conhecido e ao final provido, para
que seja declarada a nulidade da punição ou sua absolvição ou, ainda, o reenquadramento da decisão
que culminou com sua suspensão por 60 (sessenta) dias para pena de repreensão.

3. Todo o procedimento está plena e corretamente instruído e foi enviado à esta Consultoria
Jurídica em dois volumes, contendo o total de 592 (quinhentas e noventa e duas) laudas (�sicas), para
manifestação jurídica.

4. É o relatório do que interessa. Passo a opinar.

   PARECER
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5. Compulsando a documentação acostada, verificamos cuidar-se de Processo Administra�vo
Disciplinar, instaurado pela Sub Controladoria-Geral do Estado,  em desfavor do servidor Ramsés
Machado Resende Dutra, MASP 669.748-6,  ocupante do cargo de Especialista em Polí�cas Públicas e
Gestão Governamental, no Ins�tuto Estadual do Patrimônio Histórico e Ar�s�co de Minas Gerais – IEPHA
- , em que, de início, a Comissão Processante sugeriu a aplicação da pena de pena de demissão, a bem o
serviço público. No entanto, acompanhando o Parecer Técnico COGE no. 92/2018, proferido pelo núcleo
técnico Controladoria-Geral do Estado, entendeu por bem o Sr. Corregedor-Geral aplicar pena de
suspensão do serviço por 60 (sessenta) dias, no que foi seguido pelo Sr. Controlador-Geral do Estado.

6. Consta que o mote principal para a instauração do Processo Administra�vo Disciplinar em
tela foi o fato de que o ora Requerente teria infringido o disposto nos ar�gos 216, 246, 249 e 250 da Lei
Estadual 869/52, por ter, em tese, descumprido com o dever de assiduidade, incorrido em abandono de
cargo e lesado os cofres públicos.

7. Nessa senda, ponto fulcral do procedimento foi, então e em síntese apertada, apurar a
responsabilidade funcional do servidor, recorrente, por ter o mesmo se afastado do exercício do seu
cargo, por quase 6 (seis) meses (27/02/2015 a 10/08/2015), sem jus�fica�va, mas recebendo a
remuneração respec�va.

8. Sendo assim, após instaurado o Processo Administra�vo Disciplinar através de Portaria
regular, a Comissão Processante, como já foi dito, concluiu que o servidor realmente teria violado o
disposto nos ar�gos acima citados, razão pela qual sugeriu a aplicação da pena de demissão (fls.
439/480) “verbis”:

Ante o exposto, restando devidamente comprovada a intenção do servidor
indiciado em abandonar o cargo público esta comissão processante, sugere, por
unanimidade, a demissão a bem do serviço público de Ramsés Machado Resende
Dutra, MASP 669.748-6,ocupante do cargo de Especialista em Polí�cas Públicas e
Gestão Governamental no Ins�tuto Estadual do Patrimônio Histórico e Ar�s�co de
Minas Gerais – IEPHA, por ter descumprido o dever de assiduidade, incorrido em
abandono de cargo e lesado os cofres públicos, violações �pificadas nos ar�gos
216, I, V e VI, 249, II, e 250, V da Lei Estadual no. 869/52, com fulcro no art. 244,
VII, do mencionado diploma legal.

9. O Sr. Corregedor-Geral, por sua vez, acompanhado do Sr. Controlador-Geral do Estado,
repe�mos, atendendo à conclusão con�da no Parecer/Núcleo Técnico COGE 33/2018 e discordando da
conclusão con�da no relatório final da Comissão Processante, decidiu aplicar pena de suspensão por 60
(sessenta) dias ao invés da demissão, nos seguintes termos, fls. 483, “in li�eris”:

Não seria, quanto a esse fato, punir Ramsés com a penalidade capital no âmbito
Disciplinar, a final, teve o pronunciamento de sua própria chefia para que se
aguardasse o período de realocação em casa, revelando postura contrária em
verdadeiro venire contra factum proprium, em que a Administração pronuncia de
forma contraria ao que fez anteriormente.
(...)
Não obstante, não se pode coadunar com o lapso em que tal situação perdurou,
alcançando quase 6 (seis) meses. Ou seja, o servidor aguardou 6 (seis) meses para
ser realocado, sem a comprovação de qualquer ação proa�va para promover ou
auxiliar sua realocação, o que foi feito por demais servidores, como demonstrado
nos autos vertentes.
(...)
Vale ainda ressaltar a vasta experiência de Ramsés na seara jurídica, já tendo
atuado como Assessor jurídico na Defensoria Pública mineira, além de possuir um
mestrado no exterior. Nesse cenário, é cristalina a capacidade de Ramsés de
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conhecer a ilicitude de sua ação, ao permanecer por elás�co período temporal sem
exercer seu labor em em contraprestação a sua remuneração.

10. Vale consignar que o ora Recorrente apresentou pedido de reconsideração da decisão que
o puniu com pena de suspensão, dirigido ao Sr.  Controlador-Geral, mas, tendo em vista o disposto na
Nota Jurídica AJ/CGE no. 114/2018, o pedido foi indeferido e a penalidade man�da:

Diante de todo o exposto, tendo em vista a coerência do Processo Administra�vo
Disciplinar no. 33/2016 com a norma de regência, garan�dos o contraditório e a
ampla defesa, bem como a adequação da pena aplicada, entendemos que não há
jus�fica�va ou fundamento para alterar a decisão administra�va publicada no
Diário Oficial de 11/09/2018, razão pela qual opinamos pelo indeferimento do
Pedido de Reconsideração apresentado pelo interessado.

11. Agora, mais uma vez irresignado, vem o servidor apresentar Pedido de Revisão dirigido ao
Exmo. Sr. Governador do Estado, para o fim de ver declarada a prescrição intercorrente/retroa�va,
anulando-se a penalidade aplicada ou, alterna�vamente, a sua absolvição ou o reenquadramento da
penalidade para pena de repreensão.

12. Sem razão o servidor ao nosso sen�r.

13. Isso porque, cuida-se de Processo Administra�vo Disciplinar que tramitou na Corregedoria-
Geral do Estado e o servidor, durante toda a sua tramitação, fez uso de todos os meios de prova
disponíveis na legislação de regência e exerceu seu direito de defesa e contraditório com toda a
amplitude possível, como se pode comprovar através do exame, mesmo que superficial, dos autos do
processo.

14.  Ou seja, o processamento respeitou o trâmite normal e todas as formalidades legais foram
minuciosamente obedecidas, não havendo qualquer vício que possa invalidá-lo ou anulá-lo.

15. E ainda, analisando o pedido formulado pelo interessado/recorrente, não vislumbramos o
preenchimento dos requisitos básicos para a admissão do recurso, quais sejam: a superveniência de fato
novo ou de circunstância que jus�fique o pedido de revisão.

16. Ao contrário, o recorrente repete e reitera neste recurso as mesmas alegações trazidas à
baila desde as suas primeiras manifestações e não demonstra qual seria a circunstância relevante
susce�vel de jus�ficar a reforma da decisão e/ou a inadequação da sanção imposta. Tanto isso é
verdadeiro que o seu reiterado pedido de revisão já foi indeferido anteriormente quando da proposição
de reconsideração de decisão, dirigido ao Sr. Controlador-Geral 

17. Por esse mo�vo ele não deve ser admi�do de pronto.

18. Sabe-se que a Lei Estadual no. 14.184/2002, que dispõe sobre o Processo Administra�vo
Disciplinar no âmbito da Administração Pública do Estado de Minas Gerais, prevê expressamente as
hipóteses de cabimento de Revisão de Processo Administra�vo Disciplinar, senão vejamos:

Da Revisão
Art. 68 – O processo de que resultar sanção ou indeferimento pode ser revisto a
pedido ou de o�cio quando for alegado fato novo ou circunstância que jus�fique a
revisão.
§ 1º – O prazo para revisão é de cinco anos contados da decisão defini�va.
§ 2º – Da revisão não pode decorrer agravamento de punição.

19. No mesmo sen�do, prevê a legislação federal, Lei Federal no. 9.784/99:

Art. 65. Os processos administra�vos de que resultem sanções poderão ser
revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de o�cio, quando surgirem fatos novos ou
circunstâncias relevantes susce�veis de jus�ficar a inadequação da sanção
aplicada.

20. E, para além e tudo, não demonstrou o interessado através do seu recurso qual seria a
circunstância relevante susce�vel de jus�ficar o pedido de Revisão e a inadequação da sanção imposta. A
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toda vista, o Processo Administra�vo Disciplinar transcorreu regularmente, com total observância dos
princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade, não havendo qualquer circunstância que
jus�fique a anulação da sanção de demissão aplicada ao servidor.

21. Nota-se a irresignação do interessado como único mo�vo a embasar o pedido de Revisão.
Em que pese ser a suspensão punição grave, e sabedores das consequências deste ato advindas, tal
irresignação até pode ser compreendida, mas não se presta a jus�ficar um pedido de Revisão de Processo
Administra�vo Disciplinar regular, legí�mo e amparado pelas normas legais de regência.

22. Ressalte-se a presunção de legi�midade dos atos administra�vos, assim como de
legalidade dos mesmos, jus�ficando a manutenção da penalidade imposta que foi proporcional,
necessária e adequada à infração pra�cada.

23. Nessa esteira, a jurisprudência dominante em nossos tribunais é no sen�do de que se não
há fato novo, não há o que revisar, “verbis”:

TJ-ES - Recurso 00032607220128080000 (TJ-ES)
Data de publicação: 04/12/2012
Ementa: RECURSO ADMINISTRATIVO N° 0003260-72.2012.8.08.0000 RECORRENTE:
JOANA D'ARC ALVES DA SILVA ROCORRIDO: CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
RELATOR: DES. CARLOS ROBERTO MIGNONE   A C Ó R D Ã O   EMENTA: CONSELHO
DA MAGISTRATURA. REVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. PEDIDO DE REVISÃO COMO SUCEDÂNEO
DE RECURSO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A revisão do processo disciplinar não se trata propriamente de recurso em sen�do
estrito, sendo necessário, para o seu cabimento, o aparecimento de fatos novos ou
circunstâncias não devidamente apreciadas susce�veis de jus�ficar a inocência do
punido ou a inadequação da penalidade aplicada. 2. No caso, não há qualquer
demonstração cabal do aparecimento de fatos novos ou circunstâncias susce�veis
de jus�ficar a revisão da penalidade aplicada. 3. A valer, a recorrente acabou por
desvirtuar o pedido de revisão, u�lizando-o como sucedâneo recursal, o que é
absolutamente vedado. 4. Recurso desprovido.   VISTOS , relatados e discu�dos
estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,   ACORDA , o
Conselho da Magistratura, À UNANIMIDADE , NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ,
nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.   Vitória (ES), 26 nov. 2012.      
  DESEMBARGADOR  PRESIDENTE         DESEMBARGADOR RELATOR
STJ - MANDADO DE SEGURANÇA MS 21160 DF 2014/0186140-1 (STJ)
Data de publicação: 01/07/2015
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS RODOVIÁRIOS
FEDERAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE REVISÃO.
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. AUSÊNCIA DE NULIDADES. COMISSÃO PERMANENTE.
PRETENSA APLICAÇÃO DA LEI N. 4.878 /65. IMPROPRIEDADE. 1. Na hipótese dos
autos, a autoridade apontada como coatora, ao julgar pedido
de revisão do processo administra�vo disciplinar, entendeu pela inexistência de
fato novo a ensejar o referido pleito, afirmação esta que não se logrou afastar na
presente impetração. 2. A Lei n. 4.878 /65 - norma especial que exige a condução
do procedimento por Comissão Permanente de Disciplina - aplica-se aos policiais
civis inves�dos em cargos do Serviço de Polícia Federal, não alcançando os Policiais
Rodoviários Federais, categoria regida pela Lei n. 8.112 /90, Estatuto Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União.

24. Nesta esteira, não há falar que a decisão não esteja apoiada em prova válida e consistente,
ou em contrariedade da decisão à evidência das provas. Também não é o caso de prova ilegal ou ilegí�ma
e a requerente teve a oportunidade de produzir as provas que entendeu necessárias.

25. Assim e tendo em vista que o requerimento em tela não se enquadra em nenhum dos
permissivos de Revisão que se pretende instaurar, uma vez que não há qualquer fato novo a se alegar,

https://tj-es.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/325947322/recurso-32607220128080000
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/204394928/mandado-de-seguranca-ms-21160-df-2014-0186140-1
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não devendo ser acolhido.

 

CONCLUSÃO

 

26. Assim, diante da fundamentação con�da no corpo deste Parecer Jurídico, concluímos,
salvo melhor juízo e por todo o exposto, no sen�do de que não seja conhecido o pedido de Revisão de
Processo Administra�vo Disciplinar, por não ter o mesmo preenchido as mais mínimas condições
admissibilidade, segundo legislação vigente.

É o que nos parece.

Sub censura.

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2021.

ANA PAULA ARAÚJO RIBEIRO DINIZ

PROCURADORA DO ESTADO

MASP 373.251 – 8 OAB/MG 56746

Aprovado em  

_______________________________________

Procurador Chefe da Consultoria Jurídica

 

_______________________________________

Sérgio Pessoa de Paula Castro

Advogado-Geral do Estado
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Documento assinado eletronicamente por Wallace Alves dos Santos, Procurador(a) Chefe, em
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1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 24325336
e o código CRC 3ABED592.
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