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JULGAMENTO

No  dia  21  de  novembro  de  2019  foi  aberto  um  processo
administrativo  disciplinar  para  apurar  a  existência  de  possíveis
irregularidades  feitas  pela  servidora  Adriana  Aparecida   Rafael.
(Portaria nº32/2018).

A comissão instaurada procedeu a condução do PAD até o envio
do relatório final com a sugestão da pena de demissão.

Diante de tal sugestão e em atenção ao inciso I do art. 179 do
estatuto  dos  servidores  públicos  municipais  compete  à  presidência
desta casa legislativa proceder o julgamento deste PAD.

“Art. 179 - As penalidades serãoaplicadas:
I. pelo Prefeito, pelo Presidente da Câmara Municipal e 
pelo Dirigente Superior de Autarquia e Fundação 
Pública, quandosetratardedemissãoecassaçãodeaposentadoria ou 
disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão 
ouentidade;

Art.  209  -  No prazo  de  30  (trinta)  dias,  contados  do
recebimento do  processo,  a  autoridade  julgadoradefinida
noartigo179destaleiproferiráadecisão,daqualcaberá
recursoparaoChefedoExecutivo/PresidentedaCâmara,  salvo
se proferida porestes.
§ 1º - Havendo mais de um indiciado e diversidade de
sanções, o julgamento caberá à autoridade competente
para a imposição da pena maisgrave.
§  2º  -  O julgamento  fora  do prazo  legal  não  implica
nulidade. ”

A – DO ASPECTO FORMAL

O processo administrativo disciplinar respeitou o prazo previsto
na legislação (150 dias – 120 dias + 30 única prorrogação)

“Art.195-Oprazoparaconclusãodoprocessodisciplinar não excederá 120 (cento
e  vinte)  dias,  contados  da  data
dapublicaçãodoatoqueconstituiracomissão,admitidaa



sua prorrogação por mais 30 (trinta) dias por motivo de
força maior. ”

O afastamento da servidora respeitou o art. 182, foram 2 (duas)
prorrogações de 30 (trinta) dias. (Fls. 26, 34, 130)

“Art.  182  -  Como medida  cautelar  e  a  fim de  que  não
venha  influir  na  apuração  da  irregularidade,  o  servidor,
poderá ser afastado do exercício do cargo, sem prejuízo de
sua  remuneração,  pelo  prazo  de  até  30  (trinta)  dias,
podendo este prazo ser prorrogado mais uma vez.”

Foram respeitados o contraditório e a ampla defesa, pois houve
defesa  prévia,  resposta  a  defesa  prévia,  depoimento  pessoal  da
servidora  e  das  testemunhas  sempre  na  presença  desta  e  de  seu
advogado, apresentação de alegações finais e relatório da comissão

“Art. 190 - O processo disciplinar obedecerá ao princípio do
contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a
utilização  dos  meios  e  recursos  admitidos  em  direito,
garantida, na forma da lei, a presença do defensor. ”

A comissão foi composta por 3 (três) servidores da casa, sendo
todos investidos em cargo efetivo e com nenhuma relação de amizade/
inimizade ou parentesco com a servidora.

“Art.  192  -  O  processo  disciplinar  será  conduzido  por
comissão  composta  de  três  servidores  estáveis  ou  não,
designados pela autoridade máxima do Órgão ou Poder,
que indicará, dentre eles, o seu Presidente.

§1º-  Da  comissão  de  que  trata  o  artigo,  não  poderão
participar cônjuge, companheiro ou parente do indiciado,
consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral,  até o
terceiro grau. ”

A servidora foi intimada pessoalmente e seu advogado por meio
eletrônico para todos os atos que necessitavam. Exemplo fls. 26, 207,
361/362 e 363/364.

“Art.  197  -  É  assegurado  ao  servidor  o  direito  de
acompanhar  o  processo,  pessoalmente  ou
pori n t e r m é d i o



de procurador,  arrolar e reinquirir  testemunhas,  produzir
provas  e  contraprovas  e  formular  quesitos,  quando  se
tratar de prova pericial.”

Citação pessoal - (fl.207)

“Art.  198  -  O  presidente  da  comissão  mandará  citar  o
indiciado para prestar depoimento pessoal, em dia e hora
designados.

§1º- A citação se fará pessoalmente, ou por via postal com
aviso de recebimento. ”

Respeitou  o  prazo  de  15  (quinze)  dias  entre  a  citação
(01/02/2019) e o depoimento pessoal (19/02/2019).

§  3o-  Entre  a  expedição  da  carta  de  citação  e  o
depoimento  pessoal  mediará  prazo  não  inferior  a  15
(quinze)dias.

A  defesa  teve  5  (cinco)  dias  para  apresentar  defesa  prévia
(Intimação  19/02/2019  Defesa  Prévia  25/02/2019)  –  fls  223/224  e
fls.227/237.

“Art.199-Prestadoodepoimentopessoal,abrir-se-ávista
aoindiciado,peloprazode5(cinco)dias,para,querendo, apresentar defesaprévia.

Parágrafoúnico–Nadefesapréviapoderáoindiciado,sob  pena
depreclusão:
I. arrolartestemunhasatéonúmerode3(três);
II. juntardocumentos;
III. requererperícia;
IV. requererdiligênciasqueentendernecessárias.”

A defesa arrolou as suas 3 (três) testemunhas e requereu as
diligências que desejou (fl. 237).

O advogado acompanhou a servidora em todos os atos em que a
servidora esteve presente.

“Art.  200  -  Será  facultado  ao  indiciado  fazer-se
acompanhardeadvogado,desdequeàssuasexpensas.”



As testemunhas foram intimadas e prestaram depoimento. 
(Intimação das testemunhas fls 365/366, 367/368, 369/370, 372/373,
377/378, 379/380, 381/382. Colheita do depoimento das testemunhas
fls 387/389, 390/392, 393/398, 399/401, 402/408, 427/428)

“Art.  201  -  Apresentado  rol  de  testemunhas,  estas  serão
chamadasadepormediantecartadeintimação,expedida  pelo  presidente  da
comissão, cuja segunda via será anexada aos autos.”

A comissão procedeu o indiciamento da servidora (Fls. 432/440)

A  defesa  dispôs  de  10  (dez)  dias  para  apresentar  alegações
finais – Intimação fls.442 – 05/04/2019, Alegações finais fls.446/453 –
17/04/2019.

“Art.203-Concluídaainstrução,oindiciadoseráintimado  para,  no  prazo  de
10(dez) dias, oferecer razões finais de defesa.”

A comissão cumpriu os requisitos do art. 204, (fls. 455/477)

“Art.204 - Após as razões finais  de defesa,  a Comissão elaborará
relatório minucioso, em que resumirá as peças principais dos autos e
mencionará  as  provas  em  que  se  baseou  para  formar  a  sua
convicção.

§  1º  -  O  relatório  será  sempre  conclusivo  quanto  à
inocência ou à responsabilidade doservidor.
§  2º  -  Reconhecida à  responsabilidade  do servidor,  a
comissão  indicará  o  dispositivo  legas  ou regulamentar
transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
§  3º  -  Se  a  conclusão  do  relatório  não  se  der  por
unanimidade, o voto vencido poderá ser a ele anexado.
§ 4º - A comissão deverá, no relatório, sugerir quaisquer
providências que lhe pareçam de interesse público. ”

Analisando todo o processo administrativo entendo que este está
respeitando os requisitos formais exigidos pelo estatuto do servidor
público municipal.



B – DO ASPECTO MATERIAL

No início de novembro de 2018 a Câmara recebeu uma carta
anônima informando que a auxiliar  administrativa do legislativo, em
suma, estava:

1 – Utilizando da estrutura da câmara para fazer
atividadesparticulares em horário detrabalho;

2 – Comprando frutas para atividades particulares e pagava com 
dinheiropúblico;

3 – Gerando horas extras semnecessidade;

4 – Ausentando-se injustificadamente do serviço durante o expediente;

5 - Não exercer com zelo e dedicação as atribuições docargo;

6 – Utilizando do cargo para passar informações a terceiros sobre os 
acontecimentos e investigações ocorridas dentro do órgão legislativo.

A comissão entendeu por  não apurar o item 6 por  ser  prova
ilícita,  decisão que a presidência entende ser acertada, restando os
demais itens para serem analisados.

Item 1

O  próprio  advogado  da  servidora  em  fl.  451  afirma  que  a
servidora  de  fato  se  utilizava  da estrutura  da câmara para  realizar
atividades privadas e em horário de serviço.

“...Alimpezaemanutençãodoprédiolegislativoera
facilmenteexecutadoemhorasamenosqueacarga
horáriadiária(8hrs),ouseja,executavatodooseu
misterem,aproximadamente,5(cinco)horas.

Deste  modo,  acabava  por  utilizar  seu
tempo disponível em atividades particulares,
ouaindaconformesuscitado,massemprejudicarou
causarprejuízosàAdministraçãoPública.”



Deste  modo,  somado  aos  depoimentos  das  testemunhas,
inclusive  as  arroladas  pela  defesa,  não  restam  dúvidas  de  que  o
comportamento da servidora se enquadram nos artigos abaixo.

EstatutodosServidoresPúblicosMunicipais “Art.157-

Aoservidoréproibido:

XIII. utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição 
em serviços ou atividades particulares;

XV.exercerquaisqueratividadesquesejamincompatíveis com o exercício do 
cargo ou função e com o horário de trabalho.”

Lei 8.429/92

“Art.  9°  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipode
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função,
emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

IV  -  utilizar,  em  obra  ou  serviço  particular,  veículos,
máquinas,  equipamentos  ou  material  de  qualquer
natureza,depropriedadeouàdisposiçãodequalquerdas
entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o
trabalho  de  servidores  públicos,  empregados  ou  terceiros
contratados por essasentidades;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta  contra  os  princípios  da  administração  pública
qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de
honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  e  lealdade  às
instituições, e notadamente:

I-praticaratovisandofimproibidoemleiouregulamento
oudiversodaqueleprevisto,naregradecompetência;”



Item 2

Não há provas nos autos de que a servidora comprou frutas e
pagou com verbas públicas, ou desviou frutas para proveito particular.

Por este motivo, não apreciarei este item.

Item 3

O advogado de defesa afirmou que a servidora necessita,  em
regra,  de  somente  5  (horas)  diárias  para  exercer  suas  atribuições,
logo, lhe sobram 3 (três) horas por dia ociosas. (Fl.451)

Analisando o número de horas extras feitas pela servidora em 11
(onze) meses de 2018 descobre queesta realizou 217 (duzentas e
dezessete) horas extras.

Só no mês de agosto e de outubro a servidora fez 86 (oitenta e
seis) horas extras, número muito alto para quem fica 3 (três) horas do
dia sem fazer nada.

Outro ponto que chama atenção é o fato de que no ano de 2017
a servidora quase não fez horas extras e desempenhava exatamente
as mesmasatribuições.

Há ainda o ofício de fl.49 que afirma que a servidora está se
utilizando do fato de ter a posse das chaves da câmara para entrar e
bater o ponto mesmo depois da câmara já estar “fechada”.

Sendo  assim,  entendo  que  a  servidora  cometeu  o
comportamento descritoabaixo.

Estatuto do Servidor Público Municipal

“Art. 157 - Ao servidor é proibido:

XI.recebervantagemdequalquerespécie,emrazãode suasatribuições;

Lei 8429/92

“Art. 9° Constitui ato de improbidade
administrativaimportando enriquecimento ilícito 

auferir qualquer tipode

Item 4



vanta
gem
patrim

onial indevida em razão do exercício de cargo, mandato,
função,  emprego  ou  atividade  nas  entidades
mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: ”

Os depoimentos  da  Sra.  Maísa  Sílva  (ex-servidora)  e  da  Sra.
kainne  Joanas  (assessora  de  controle  interno)  afirmam  que  a
servidora,  durante  o  horário  de  serviço,  saia
constantementeseminformar o motivo e nem a previsão devolta.

A defesa não trouxe provas que conseguissem afastar  o  fato
acima,  logo  restou  comprovado  que  a  servidora  se  ausentava  se
justificativa durante o horário de serviço.

Por  isso,  entendemos  que  o  comportamento  da  servidora  se
enquadra nos artigos abaixo.

“Art. 157 - Ao servidor é proibido:

I. ausentar-se,injustificadamente,doserviçoduranteo expediente;”

Item 5

Lei 8429/92

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta  contra  os  princípios  da  administração  pública
qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de
honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  e  lealdade  às
instituições, e notadamente:

I-praticaratovisandofimproibidoemleiouregulamento
oudiversodaqueleprevisto,naregradecompetência;”

Os depoimentos da Sra. Maísa e da Sra. Kainne demonstram que
a servidora não executava a função de limpeza como era esperado.

Reforçando o depoimento das testemunhas temos o advogado 
dede fe saquea f i rmaquea se r v i d o r a f i c ava3 ( t r ê s ) ho r a s tod
od i a



sem  fazer  nada,  além  disto  esta  presidência  não  raras  vezes
presenciou alguns vereadores e munícipes reclamando das condições
de limpeza da câmara nos anosanteriores.

Então,  entendemos  que  de  fato  a  servidora  é  desidiosa  no
desempenho de suas funções.

DECISÃO

As provas contidas no processo administrativo comprovam que
de fato a servidora se utilizava da estrutura da câmara para atividades
particulares,  não  exercia  o  seu  trabalho  de  forma  satisfatória
(limpeza), se ausentava constantemente durante o horário de trabalho
sem autorização e gerava horas extrasdesnecessariamente.

Ainda  há  provas  de  que  mesmo  depois  do  recebimento  da
denúncia  anônima  a  servidora  continuou  realizando  atividades
particulares, o que demonstra que esta sabia que estava fazendo algo
não permitido pela lei.

Para a presidência não resta dúvida de quehouve infração dos
seguintesartigos:

“Art. 157 - Ao servidor é proibido:

I. ausentar-se, injustificadamente, do serviço durante o 
expediente

XI.recebervantagemdequalquerespécie,emrazãode suasatribuições;

XIII. utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição 
em serviços ou atividades particulares;

XV.exercerquaisqueratividadesquesejamincompatíveis com o exercício do 
cargo ou função e com o horário de trabalho.”

Lei 8.429/92

“Art. 9° Constitui ato de improbidade
administrativaimportando enriquecimento ilícito 

auferir qualquer tipode



vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de
cargo,  mandato,  função,  emprego  ou  atividade  nas
entidades  mencionadas  no  art.  1°  desta  lei,  e
notadamente:

IV  -  utilizar,  em  obra  ou  serviço  particular,  veículos,
máquinas,  equipamentos  ou  material  de  qualquer
natureza,depropriedadeouàdisposiçãodequalquerdas
entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o
trabalho  de  servidores  públicos,  empregados  ou  terceiros
contratados por essasentidades;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta  contra  os  princípios  da  administração  pública
qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de
honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  e  lealdade  às
instituições, e notadamente:

I-praticaratovisandofimproibidoemleiouregulamento
oudiversodaqueleprevisto,naregradecompetência;”

Assim  sendo,  o  próprio  estatuto  já  determinada  qual  a  pena
deverá ser aplicada nestes casos.

“Art. 170 - A demissão será aplicada nos casos de:

III. desídianodesempenhodasrespectivasfunções

IV. improbidadeadministrativa;

X. lesão aos cofres públicos, ou dilapidação do patrimônio público; ”

XIII. transgressão dos incisos IX e XII do artigo 157. ”

Logo,  concordo  com  a  sugestão  da  comissão  de  processo
administrativo disciplinar  edecido aplicar a pena de demissão à
servidora Adriana Aparecida Rafael com base nos incisos III,
IV, X e XIII do art. 170 do estatuto dos servidores públicos
municipais.

Informo que a servidora não poderá ocupar mais nenhum cargo
público municipal por força do art. 175 do estatuto.



“Art. 175 - A demissão do servidor por infringência
do  artigo  170,  incisos  I,  IV,  VIII,  X  e  XI,
incompatibiliza o ex servidor para nova investidura
em cargo público municipal. ”

Determinoque  a  servidora  Adriana  Aparecida  Rafael  seja
intimada desta decisão.

Determinoo envio de cópia deste processo administrativo para
oMinistério  Público da Comarca de Três  Pontaspara  que  este
apure a existência de crime contra a administração pública e, se for o
caso, que ajuíze ação civil pública para aplicar as penas previstas na lei
nº 8.429/92

Determinoo envio de cópia deste processo administrativo para
aPrefeitura  de  Santana  da  Vargempara  que  ajuíze  ação  civil
pública visando a aplicação as penas previstas na lei nº 8.429/92, uma
vez que, a câmara não tem legitimidade para fazê-la sozinha.

Santana da Vargem – 22 de abril de 2019

Luiz Felipe Mendonça Rodrigues
Presidente da Câmara

Expedito Alves de Oliveira 
Vice Presidente 

Silmara Girlaine Honório 
Secretária 
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