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CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA:  Direito Administrativo e outras matérias de Direito
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EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO
PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EMPREGADO
EMATER. PRATICA DE ATO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. PENALIDADE:
DISPENSA POR JUSTA CAUSA E RESSARCIMENTO. PEDIDO DE REVISÃO
DIRIGIDO AO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO NOS TERMOS DO ART.
237 DA LEI 869/52. NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA
O CONHECIMENTO DO PEDIDO DE REVISIONAL.  

 
I. RELATÓRIO:

1. Trata-se do Memorando.AGE/NAJ.nº 24/2021, por meio do qual a
Coordenadora-Geral do NAJ-AGE encaminha o Processo Administrativo Disciplinar
Revisional apresentado por Paulo Roberto Silva, ex-empregado da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater–MG).
2. Da análise dos autos extrai-se que o Recorrente, insatisfeito com a pena
de dispensa por justa causa fundada no artigo 482, alínea c, da CLT e de
ressarcimento através de recolhimento de DAE no valor de R$ 222.435,75 (duzentos
e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
aplicada no curso do processo administrativo disciplinar n° 013695/612, apresentou
pedido de revisão dirigido à Diretora- Presidente da Emater, tendo esta confirmado as
penalidades aplicadas ao ex-empregado.
3. Inconformado, o Requerente interpôs novo pedido de revisão, baseado
nos mesmo fundamentos do anterior, contudo, dessa vez, direcionado ao Exmo. Sr.
Governador do Estado de Minas Gerais.
4. Respalda a sua petição nos artigo 174 e seguintes da Lei 8112/90 e
artigo 68 e seus parágrafos da Lei nº 14.184 de 31/01/2002 do Estado de Minas
Gerais e artigo 235 e seguintes da Lei 869/52.
5. Pleiteia a anulação do processo administrativo disciplinar bem como da
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punição aplicada e reintegração nos quadros funcionais com o pagamento dos
salários vencidos e vantagens.
6. Alega que laborou por 35 (trinta e cinco) anos na Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater–MG) não tendo
praticado ato de concorrência desleal com a empresa.
7. Afirma que a decisão administrativa não levou em consideração o
julgamento proferido nos autos do processo criminal n° 0119520-02.2011.8.13.0655
no qual, segundo o Requerente, este foi absolvido por negativa de fato, motivo pelo
qual pretende que o resultado produza efeitos nas esferas administrativa e cível nos
termos do artigo 935 do CC e 126 da Lei 8.112/90.
8. Argumenta, ainda, que em outro processo administrativo disciplinar os
mesmos fatos foram julgados, em relação a outro empregado, de maneira diversa
pela empresa, tendo esta arquivado o procedimento.
9. Defende que a teor do artigo 168 da Lei 8.112/90 se tem atipicidade da
conduta e ausência de justa causa para a demissão e colaciona ementas de julgados,
inclusive quanto ao cabimento do exame de proporcionalidade e da razoabilidade da
penalidade imposta.
10. É o que se tem a relatar no que guarda pertinência à análise do presente
pedido de revisão.

 
II. PARECER:

 
FUNDAMENTAÇÃO

 
11. Conforme consta dos autos, em 08 de agosto de 2016, teve início, por
meio da Portaria n° 0937/2016, Processo Administrativo Disciplinar cujo objetivo era
apurar os indícios de atuação profissional em concorrência com as atividades
desenvolvidas pela EMATER-MG, violando deveres constantes no Manual de
Empregados da EMATER-MG, bem como preceitos positivados nos normativos
internos da empresa referente ao tema.
12. A respeito do processo administrativo para apuração de falta grave,
infere-se da documentação acostada pelo Requerente o seguinte:

- a EMATER/MG instaurou processo administrativo disciplinar para
apuração de falta grave do autor e designou comissão, através de
Portaria, de 1/7/2016;
- o Requerente foi devidamente citado para se defender em
9/8/2016;
- o Recorrente apresentou defesa prévia, datada de 22/8/2016,
arrolando testemunhas;
- no dia 8/9/2016, foram ouvidas todas as testemunhas arroladas
pelo Recorrente que acompanhou os depoimentos;
- o Requerente apresentou razões finais em 14/9/2016;
- em 11/11/2016 foi emitido relatório pela comissão que apurou a
responsabilização do Recorrente pelas infrações;

13. Após o processamento do PAD, a Comissão Processante entendeu que
o interessado exerceu atividades que constituem ato de concorrência à empresa,
nos seguintes termos (26366054):

Em face da análise dos autos do processo e de acordo com o
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CAPÍTULO VI, SEÇÃO I, ARTIGO 67 do MANUAL DO EMPREGADO e
da Norma de Administração n°043-04/2016, que dispõe sobre
Sanções Disciplinares, Sindicância e Processo Administrativo
Disciplinar – PAD na EMATER-MG, esta comissão definiu que a
infração cometida pelo processado se classifica como grave e
entende que Paulo Roberto da Silva é responsável pelos seus atos,
e, ainda, sugere a punição de 29 (vinte e nove) dias corridos de
suspensão e o ressarcimento aos cofres da EMATER-MG do valor
de R$ 222.005,75, sendo esta decisão unânime pela Comissão.

14. O Diretor-Presidente da EMATER-MG emitiu a seguinte decisão acolhendo
parcialmente as sugestões apresentadas pela Comissão Processante (26366074):

Acatar parcialmente as sugestões apresentadas pela Comissão
Processante, nos termos do relatório final, aplicando ao
Processado a punição prevista no artigo 69, III, combinado com o
disposto no artigo 65, inciso IV do Manual do Empregado da
EMATER-MG, para que o processado seja dispensado com justa
causa, firme no artigo 482, aliena “C”, do texto Consolidado.

15. Irresignado, o Sr. Paulo Roberto Silva apresentou pedido de revisão,
recebido como pedido de reconsideração, à Diretor-Presidente da EMATER/MG que
entendeu por indeferir o pedido revisional, mantendo incólume a decisão
administrativa (26366499).
16. Passa-se, pois, à análise do pedido de revisão a luz da legislação aplicada
à espécie.
17. O Requerente apresenta o presente pedido de revisão com fundamento
no art. 68 da Lei nº 14.184/2002, que dispõe sobre o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Estadual, direta, autárquica e fundacional e
estabelece:

Art. 68. O processo de que resultar sanção ou indeferimento pode
ser revisto a pedido ou de ofício quando for alegado fato novo ou
circunstancia que justifique a revisão.

18. Desta feita, para que ocorra a revisão da punição disciplinar é necessário
fato novo e/ou circunstancia capazes de induzir conclusão diversa daquela proferida
quando o julgamento anterior realizado no curso do competente processo
administrativo.
19. Ressalte-se que a revisão não é propriamente um recurso em sentido
estrito, conquanto a admissibilidade do pedido de revisão implica no deferimento do
processamento do mesmo pedido, restando autorizado seja instaurado novo
processo administrativo com a permissão para a renovação da atividade probatória,
a fim de, diante de novo contexto fático-probatório, decidir-se acerca da manutenção
da penalidade aplicada no PAD ou se o fato e/ou circunstância apresentada no pedido
de revisão é hábil a justificar alteração ou afastamento da mesma penalidade.
20. No presente caso, a empregadora do Requerente é constituída na forma
de empresa pública e por isso integrante da administração indireta do Poder
Executivo Mineiro e, por consequência, tem os contratos de trabalho de seus
empregados regidos pelas disposições da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT
não se submetendo ao regramento dos servidores públicos civis.
21. Assim, descabem, no presente caso, pedidos fundamentados em
dispositivos do Estatuto do servidor público Civil do Estado.
22. Observa-se que as empresas públicas e as sociedades de economia

Parecer n° 16.320 (27490074)         SEI 1080.01.0017116/2021-07 / pg. 3

m278485
Caixa de texto

m278485
Caixa de texto



mista integram a administração indireta do Estado de Minas Gerais, porém, possuem
natureza jurídica de direito privado, sendo vinculadas, e não subordinadas, ao Poder
Executivo. Nesse sentido já consignou o ex -Ministro Joaquim Barbosa em seu voto
na ADI n°3.289/DF:

A relação entre os órgãos da Administração Direta e os da
Administração Indireta não é de subordinação, mas de vinculação.
Ou seja, trata-se de mera supervisão, de um controle finalístico, no
qual o órgão supervisor controla, a certa distancia e sem nenhum
viés hierárquico, o cumprimento de certas metas.

23. Sendo vinculadas administrativamente, o controle interno exercido sobre
essas sociedades empresariais do estado é caracterizado pelo respeito a sua
independência, conforme salientado por esta Advocacia Geral do Estado por ocasião
da emissão do Parecer CJ n° 15.723/2016:

(...) 65. Esclarece-se que a teoria do controle no âmbito do Direito
Administrativo opõe o “controle por subordinação” (controle que
decorre da relação de sujeição que existe entre órgãos públicos
hierarquizados) ao chamado “controle por vinculação”. O último
consubstancia um controle externo que necessita respeitar a
independência reconhecida a pessoas administrativas diversas ou
a órgãos autônomos, nos termos em que previsto em lei”.

24. Nesse contexto, não há competência para que o Estado instaure
procedimento administrativo em face dos empregados de empresas estatais, muito
menos para que seja analisado pedido revisional direcionado ao Exmo. Sr.
Governador do Estado, consoante já ressaltado por esta Advocacia Geral do Estado
quando da emissão do Parecer n° 15.964 de 13 de março de 2018:

(...) 60.Noutras palavras, os limites do controle externo a ser
exercido pelo Estado devem ser restritos às análises de atos de
gestão, notadamente quanto à legitimidade, à economicidade e à
eficácia da aplicação dos recursos das empresas públicas e
sociedades de economia mista, sob o ponto de vista contábil,
financeiro, operacional e patrimonial, não abarcando, com todo
respeito, a competência para instaurar procedimento
administrativo disciplinar em face dos administradores das
referidas entidades, sejam elas dependentes ou não de recursos
públicos para sua existência”.

25. Por conseguinte, analisando o requerimento formulado pelo
interessado/recorrente, verifica-se que o Pedido de Revisão em Processo
Administrativo Disciplinar, dirigido ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas
Gerais, não deve ser conhecido por total ausência de disposição legal.
26. No entanto, mesmo que adentrássemos no mérito das alegações do
recorrente, outra sorte não lhe socorreria.
27. Não demonstrou o interessado através do seu recurso qual seria a
circunstância relevante suscetível de justificar o pedido de revisão e a inadequação da
sanção imposta. A toda vista, o Processo Administrativo Disciplinar transcorreu
regularmente, com total observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa
e da legalidade, não havendo qualquer circunstância que justifique a anulação da
sanção de dispensa por justa causa aplicada.
28. Portanto, 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 ilegítima e o requerente teve a oportunidade de produzir as
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provas que entendeu necessárias.
29. Nesta senda, a irresignação do interessado é o único motivo a embasar o
pedido de Revisão. Contudo, este fato não se presta a justificar um pedido de
Revisão de Processo Administrativo Disciplinar regular, legítimo e amparado pelas
normas legais de regência.

 
III. CONCLUSÃO

30. Ante o exposto, diante da fundamentação contida no corpo deste
Parecer Jurídico, concluímos, salvo melhor juízo e por todo o exposto, no sentido de
que não deve ser conhecido o pedido de Revisão de Processo Administrativo
Disciplinar aviado, por não ter preenchido as mais mínimas condições admissibilidade,
segundo legislação vigente.

É o que nos parece.
Sub censura.
Belo Horizonte, 30 de março de 2021.

 

Tatiana Neves Silva Noronha
Assessoria do Advogado Geral do Estado

MASP 1489674/0
OAB/MG 122.654

 
RICARDO AGRA VILLARIM

Procurador do Estado
MASP 1.327.259-6 OAB/MG 142.772

 
WALLACE ALVES DOS SANTOS

Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica
MASP 1.083.139-4 OAB/MG 79.700

 

 

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Agra Villarim, Procurador
do Estado, em 31/03/2021, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.
Documento assinado eletronicamente por Tatiana Neves Silva Noronha,
Assessor(a), em 31/03/2021, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.
Documento assinado eletronicamente por Wallace Alves dos Santos,
Procurador(a) do Estado, em 31/03/2021, às 15:58, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Sergio Pessoa de Paula Castro,
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Advogado Geral do Estado, em 31/03/2021, às 17:09, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 27490074 e o código CRC BC980F6B.

Referência: Processo nº 1080.01.0017116/2021-07 SEI nº 27490074
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