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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Procedência: Secretaria de Estado de Educação - SEE

Interessado: Sandra Regina Salgado Maia

Número: 16.337

Data: 05 de julho de 2021.

Classificação Temá�ca: Direito Administra�vo e Outras matérias de Direito Público. Processo
Administra�vo Disciplinar.

Precedentes: 

 

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

 

 

Ementa: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR
PÚBLICO. DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. INFRINGÊNCIA AOS INCISOS V, VI, VII E VIII DO
ARTIGO 216 E DO ARTIGO 250 DA LEI 869/1952. RECURSO AO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO.
INDEFERIMENTO. MANTIDA A DECISÃO.

 

 

RELATÓRIO

 

1. Trata-se de Processo Administra�vo Processo Administra�vo Disciplinar instaurado pela Portaria
NUCAD/SEE nº. 117/2018, expedida pelo Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Educação,
publicada em 20/11/2018, em desfavor de ANA MARIA AVELAR CALDEIRA BRANT, aposentada no
cargo de Professor de Educação Básica, Admissão 1, atuando à época dos fatos, como Diretora
Escolar, Presidente da Caixa Escolar Doutor José Maria Lobato, e de SANDRA REGINA SALGADO
MAIA, ocupante do cargo efe�vo de Assistente Técnico de Educação Básica, admissão 1, atuando, à
época dos fatos, como Tesoureira da Caixa Escolar Doutor José Maria Lobato.

 

2. O PAD (25042124); (25042199); (25042407);  (25042489); (25042660) foi instaurado por terem as
processadas, em tese, compensado cheques sem comprovação fiscal das despesas realizadas,
ocasionando um potencial dano ao erário de R$ 133.023,32; apresentado notas fiscais em
duplicidade para simular despesas da Caixa Escolar, ocasionando dano ao erário de R$ 27.819,44,
incorrendo aparentemente em descumprimento aos ar�gos 216 e 217, sujeitando a aplicação das
penalidades previstas nos ar�gos 246, 249 e 250, todos da Lei Estadual nº 869, de 1952.
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3. O Relatório de Auditoria concluiu que “as análises realizadas sobre a gestão financeira da Caixa
Escolar indicam dano ao erário no montante de R$ 160.842,76, evidenciado pela ocorrência de
irregularidades graves, sobretudo, emissão de cheques sem comprovação fiscal das despesas e
u�lização de mesma nota fiscal em duplicidade para simular despesas da Caixa Escolar”.

 

4. Em seguida, o Relatório final da Comissão Processante, subme�do à Secretária de Estado de
Educação, sugeriu a pena de demissão a bem do serviço público a Sandra Regina Maia e a pena de
cassação de aposentadoria a Ana Maria Caldeira Brant, considerando que as processadas são
solidariamente responsáveis pelos atos pra�cados.

 

5. Nesse sen�do, o Controlador-Geral decidiu por demi�r a bem do serviço público a servidora Sandra
Regina Salgado Maia, Masp 389.700-6, ocupante do cargo de Assistente Técnico de Educação
Básica, nos termos do art. 244, inciso VI, por descumprir os deveres previstos no art. 216, incisos V,
VI, VII e VIII, e por incidir na conduta prevista no ar�go 250, inciso V, todos da Lei nº 869/1952,
publicado em 23 de janeiro de 2021.

 

6. A processada Sandra Regina interpôs pedido de reconsideração ao Controlador-Geral do Estado
(25442391), conforme e-mail enviado em 11 de fevereiro de 2021(25442179).

 

7. O Controlador-Geral do Estado, no Despacho (26067612) decidiu por manter a penalidade
aplicada, conforme publicação de 05 de março de 2021 (26360969).

 

8. Nesse contexto, Sandra Regina Salgado Maia apresenta Recurso Administra�vo (26860439) ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, para que seja revisada a penalidade aplicada.

 

9. O expediente que foi enviado ao NAJ, Núcleo de Assessoramento Jurídico, unidade desta
Consultoria Jurídica, para que seja proferida manifestação a respeito de eventual admissibilidade
de Pedido de Revisão em Processo Administra�vo Disciplinar, com o obje�vo ver reformada a
decisão exarada no Processo de Portaria NUCAD/SEE n. 117/2018, que culminou com a aplicação
de pena de demissão a bem do serviço público, à ora Recorrente, Sandra Regina Salgado Maia.

 

10. Para tanto, a Requerente alega em síntese ter sido a “penalidade aplicada desarrazoada frente ao
contexto pandêmico vivenciado e ao histórico de ausência de sanções da Requerente (servidora há
mais de vinte anos).” (26860439)

 

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

 

 

PARECER
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12. Preliminarmente, cumpre tecer algumas considerações acerca da competência desta Consultoria
no âmbito de Processos Administra�vos Disciplinares.

 

13. Ocorre que, não sendo esta Consultoria órgão julgador e não tendo par�cipado da colheita das
provas produzidas no Processo Administra�vo Disciplinar em epígrafe, a atuação desta unidade
está adstrita à análise de legalidade dos mesmos, restando a decisão acerca da manutenção
aplicação ou não da respec�va penalidade disciplinar sob a competência do Exmo. Sr. Governador
do Estado de Minas Gerais, na forma da lei.

 

14. Inicialmente façamos a análise da tempes�vidade do Recurso Administra�vo apresentado.

 

15. Estabelece o ar�go 3  do Decreto Estadual n . 47.995/2020:

 

Art. 3º – Das decisões proferidas com fundamento nas delegações de que tratam os
incisos I e II do art. 1º caberão, sucessivamente:
(...)
II – Recurso Administra�vo ao Governador do Estado da decisão que indeferir o
Pedido de Reconsideração previsto no inciso I, no prazo de 10 dias, nos termos do
art. 55. da Lei 14.184, de 2002.

 

16. Conforme já salientado, a decisão que indeferiu o Pedido de Reconsideração foi publicada no dia 05
de março de 2021 (26360969). O Recurso Administra�vo foi apresentado no dia 10 de março de
2021, portanto, atestada está sua tempes�vidade (26860359).

 

17. Observa-se que o recurso ora interposto não apresenta qualquer argumento rela�vo à regularidade
do trâmite do processo administra�vo disciplinar que culminou na penalidade aplicada, e que
houve notório apreço aos princípios do contraditório e da ampla defesa na condução do
procedimento, franqueando-se amplo acesso à documentação autuada e todos os meios para a
requerente exercer o seu direito ao devido processo legal.

 

18. Sustenta a recorrente em sua peça recursal que não teria concorrido para o dano ao erário, uma
vez que não �nha o controle  sobre a prestação de contas, nem sobre os processos de licitação da
unidade, funções assumidas diretamente pela Diretora. Alega ainda que, quando soube de
supostas irregularidades come�das pela Diretora, sua superior hierárquica, solicitou cópia dos
cheques, mas a Diretora não os entregava, assim como não o fez com as notas fiscais. Argumenta
que a Comissão não avaliou corretamente as provas juntadas aos autos, pois todo o ilícito foi
pra�cado apenas pela Diretora. Afirma que apenas obedeceu a ordens de sua superiora hierárquica
e cumpriu atribuições de seu cargo de tesoureira.
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19. Aduz ainda que não houve comprovação de dolo e que, portanto, a pena de demissão não
seria razoável por não guardar consonância com os preceitos legais aplicáveis aos fatos ocorridos.
Que é servidora pública desde 1990 e o ato de demissão prejudica a prestação do serviço público,
não estando alinhado aos princípios cons�tucionais da legalidade e da eficiência, considerando
seus antecedentes funcionais.

 

20. O que se nota, claramente, é o inconformismo da recorrente com a interpretação dada às provas
colhidas.

 

21. Com efeito, analisando os autos, tem-se que o expediente foi devidamente instaurado e tramitou
de modo regular. À servidora acusada foram garan�dos os exercícios da ampla defesa e o
contraditório.

 

22. No que tange à capitulação dadas aos fatos, por descumprimento dos deveres previstos no artigo 216,
incisos V, VI, VII, VIII e pela incidência na conduta prevista no artigo 250, inciso V, todos da Lei
869/52, o Manual de Apuração de Ilícitos Administrativos da CGE, mencionado na Nota Jurídica  n.
20/2021 (26042825):

 

A lesão aos cofres públicos consiste em toda ação ou omissão do servidor
público capaz de gerar prejuízo, significa�vo ou não, ao erário. Inclui-se aqui,
por exemplo, o ato de superfaturar contrato administra�vo, celebrar
contratos prejudiciais à Administração Pública, a realização de pagamentos
indevidos para favorecer terceiro, enfim, toda conduta que causa lesão ao
patrimônio do Estado. A conduta pode ser comissiva ou omissiva. Exemplo de
conduta omissiva é a do gestor do contrato, que nada faz para impedir ou
reduzir o dano ao erário.
 

 

23. A defesa alega que que não �nha o controle sobre a prestação de contas, nem sobre os processos
de licitação da unidade, funções assumidas diretamente pela Diretora; que a maioria dos
documentos relacionados às despesas da Escola eram levados pela ex-Diretora para sua residência,
como talões de cheques que algumas vezes não estavam preenchidos nominalmente ao
fornecedor.

 

24. No entanto, apurou a Comissão Processante pelas oi�vas de testemunhas que trabalharam nas
a�vidades da Caixa Escolar, que a Diretora fazia tudo sozinha, mas Sandra auxiliava. Restou
evidenciado pela instrução probatória que as duas atuaram em conjunto, porém com tarefas
dis�ntas, sendo, portanto, solidariamente responsáveis pelos atos pra�cados.

 

25. A alegação da defesa de que a recorrente não teria agido com dolo e má-fé, não merece prosperar.
A Comissão Processante iden�ficou que Sandra agiu com dolo eventual, ao atender as solicitações
da Diretora e assinar cheques nominais ao Banco do Brasil e à Caixa Escolar e
carimbar informações contendo números diferentes dos cheques nas cópias das notas fiscais. 
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26. O Núcleo Técnico, esclareceu que: Sandra Regina, desempenhava as funções de tesoureiro e era
responsável pelo controle da caixa escolar, cabendo a ela zelar pela regularidade dos gastos promovidos,
bem como pelas respec�vas prestações de contas. Não cabendo a alegação de que apenas assinava
documentos a pedido da diretora. Como declarado pela supramencionada, essa possui formação em
contabilidade, o que só reforça o dever de fiscalização efe�va dos recursos públicos, ao assumir a função
de tesoureira. Nesse contexto, não há dúvidas de que descumpriu o seu mister ao emi�r cheques sem
comprovação fiscal da despesa, concorrendo diretamente com as irregularidades ocorridas na execução
do caixa escolar.

 

27. A Comissão Processante decidiu, conforme consta às fls. 591 e 592:

Em resumo, Sandra, agiu de má-fé foi desleal, observou normas da Caixa Escolar,
cumpriu ordens ilegais da diretora, não levou ao conhecimento das autoridades as
irregularidades que percebeu, con�nuando a exercer a função de tesoureira, por,
aproximadamente, 6 anos, causando lesão aos cofres públicos (danos ao erário).
 

28. No que tange à aplicação de pena menos gravosa, temos a reafirmar que, conforme apurado pela
Comissão processante, as circunstâncias obje�vas e a gravidade do fato não autorizam a aplicação de
penalidade diversa da demissão, sem que isso signifique afronta aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

 

Isto porque, foi apurado pela comissão processante e confirmado pelo Núcleo
Técnico, constando no Parecer Técnico que:
 (...) conforme demonstram às fls. 306 a 313 e 342 do apenso, houve emissão de
cheques não nominais aos credores/fornecedores, e cheques nominais ao Banco do
Brasil e à Caixa Escolar Dr. José Maria Lobato, bem como a emissão de um mesmo
cheque para pagamento de diversos credores, conforme fls. 161 a 163, 167, 168,
171 dos autos, constando o mesmo cheque em mais de uma pasta de prestação de
contas.
Conforme constatado em R.A., e apontado em análise realizada pela Diretoria
Financeira da SRE, o trio processante concluiu que, para simular despesas da caixa
escolar foram u�lizadas cópias de notas fiscais duplicadas, em diversas pastas de
presta~~ao de contas de termos de compromissos diferentes. Foi apurado, ainda,
diversos carimbos em versos de notas com preenchimento pela ex-diretora, de
forma irregular, a exemplo das cópias de notas constantes às fls. 181, 182, 185,
205, 211, 215, 243, 247 do apenso.
Segundo o trio processante restou demonstrado que a processada Sandra Regina
assinou carimbos em notas fiscais, as quais con�nham números de cheques em
pagamentos as notas fiscais duplicadas, ou seja, para uma mesma nota fiscal nº
199 (cópia), foi informado números dis�ntos de cheques (fls. 181/184, 211/212,
243/244), simulando despesas para a caixa escolar.
 

29. Diante de todo o contexto assinalado, notória a observância ao princípio da adequação puni�va, a
começar pelo correto enquadramento da conduta da requerente. Confira-se:

 

Art. 216 - São deveres do funcionário:
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(...)
V - lealdade às ins�tuições cons�tucionais e administra�vas a que servir;
VI - observância das normas legais e regulamentares;
VII - obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
VIII - levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade de que �ver
ciência em razão do cargo;
(...)
Art. 250 - Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço ao
funcionário que:
(...)
V - lesar os cofres públicos ou delapidar o patrimônio do Estado;
(...)
 

30. Portanto, a recorrente não apresentou razões de cunho jurídico capazes de descons�tuir a decisão
que aplicou a penalidade a ela, assim como também não logrou demonstrar que a sanção cominada
extrapolou ou contrariou os disposi�vos legais que a regulam.

 

31. A pena aplicada deu-se de forma mo�vada em processo administra�vo próprio e regular em que a
requerente exerceu amplo direito de defesa e resultou de falta que, devidamente apurada, caracterizou
prá�ca de infração.

 

32. Salienta-se ademais que em relação à recomposição aos cofres públicos, bem como a
responsabilização dos agentes na esfera cível, adver�mos sobre a necessidade de se instaurar um
procedimento apartado do juízo sobre a existência, ou não, de dolo ou culpa dos agentes públicos cujos
comportamentos lesaram o Estado, visto que ultrapassam o escopo deste processo disciplinar.

 

 

CONCLUSÃO

 

33. Em conclusão, esta Consultoria Jurídica opina pelo conhecimento do Recurso Hierárquico interposto
por SANDRA REGINA SALGADO MAIA, e no mérito, pelo seu indeferimento, mantendo-se a penalidade de
demissão a bem do serviço público aplicada no bojo do Processo Administra�vo Disciplinar nº 117/2018.

 

34. Salienta-se que a presente manifestação se limita, exclusivamente, às questões jurídicas que
envolvem o expediente, sem adentrar em aspectos técnicos, que escapam à alçada deste órgão
consul�vo, tampouco, nas questões adstritas ao exercício da competência e da discricionariedade
administra�va, a cargo das autoridades competentes, nos exatos termos do que informa o art. 8º da
Resolução da AGE nº 93, de 5 de março de 2021[1]. 

 

É a manifestação jurídica, salvo melhor juízo.
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À aprovação superior.

 

Ta�ana Sales Cúrcio Ferreira

Procuradora do Estado de Minas Gerais

OAB-MG 102.714 Masp 1.182.174-1

De acordo: 

 

Nilza Aparecida Ramos Nogueira

Procuradora-Chefe em exercício da Consultoria Jurídica

 

 

SÉRGIO PESSOA DE PAULA CASTRO

Advogado-Geral do Estado

 

[1] Art. 8º – A manifestação jurídica deve se restringir à análise jurídica da questão submetida à consulta,
sendo defeso ao Procurador do Estado e ao Advogado Autárquico adentrar a análise de aspectos técnicos,
econômicos e financeiros, bem como de questões adstritas ao exercício da competência e da
discricionariedade administrativa, a cargo das autoridades competentes.

 

        

          

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Sales Curcio Ferreira, Procurador(a) do Estado,
em 05/07/2021, às 09:28, 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 Nilza Aparecida Ramos Nogueira, Procurador(a), em
05/07/2021, às 09:49, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de cer�ficado digital
emi�do no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017. 
Nº de Série do Cer�ficado: 11116803447664515227515078365652857667

Documento assinado eletronicamente por Sergio Pessoa de Paula Castro, Advogado Geral do

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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Estado, em 05/07/2021, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

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 31287555
e o código CRC 868F4A14.

Referência: Processo nº 1520.01.0000950/2021-74 SEI nº 31287555

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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