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PROMOTORIA

DE

JUSTIÇA

(DEFESA

DA

MORALIDADE

ADMINISTRATIVA E NO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E DA

FAZENDA PÚBLICA) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA
DA

CIRCUNSCRIÇÃO DE ITAPEMA – SANTA CATARINA

WILLIAN DIÓGENES MEISTER, brasileiro, solteiro, professor servidor público,
com RG 4.769.984 e CPF 061.333.749-26), residente e domiciliado na Rua 910-B,
nº 269 (casa), Bairro Alto São Bento, nesta cidade e Comarca, também por
Procurador constituído e endereço profissional em rodapé, vem, perante Vossa
Senhoria, fundamentar e ao final requerer a

REPRESENTAÇÃO (POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA) e outras
providências, pelos fundamentos a seguir delineados.
1. DOS FATOS
O Representante WILLIAN é professor da rede municipal de ensino,
servido público “ACT”, lotado na Escola Básica Municipal Oswaldo Reis, na Rua
700 no Bairro da Várzea, com contrato vigente até abril de 2019.
No ano de 2016 (fato público) o servidor, Professor Representante,
candidatou-se à Prefeitura de Itapema/SC, então filiado ao PSoL (Partido
Socialismo e Liberdade), cujo pleito restou vencedora a candidata do PSD (Partido
Social Democrático), quase que diametralmente diverso que o do Representante, à
época.
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Mesmo

assim,

foi

contratado

pela

Prefeitura

Municipal

de

Itapema/SC desde o ano de 2012, sempre na mesma função de professor, e
recontratado em 2014, 2017 e desde o início do ano de 2018.
Desde a chegada de WILLIAN à Escola em 2018, o Diretor EMÍLIO
CÉSAR DA SILVA (que também é Presidente do Conselho Municipal de Educação
de Itapema – ambos cargos ad nutum) passou a indesejar a presença do
Representante em “sua” Escola. No início com divergências de ideias, metodologias
e práticas, em discussões até então pacíficas e dentro das balizas do processo
educacional.
Porém a partir do início do ano letivo de 2019, o Diretor passou a
intensificar suas ações no sentido de “expulsar” WILLIAN de “sua” Escola, usando
da burocracia para constranger o Professor Representante, seus alunos e suas
práticas de ensino.
A saber, o Representante lecionava apenas 2 dias da semana na
Escola (segundas e sextas) e desde o início do ano letivo de 2019 a Direção da
Escola tem produzido documentos – monocráticos, discricionais, unilaterais e
exclusivos contra WILLIAN – com severas críticas de sua práxis educacional.
Entre os documentos produzidos, estão relatos anônimos, de
pretensos fatos e pessoas (inominadas) envolvidas, todas apócrifas, sujeitos
ocultos, sem comprovação fática ou documental, e nunca oportunizada a
contradição por parte do Representante. A prática da Direção é: registra o fato
apócrifo ou anônimo danoso contra a função (e reputação) do Representante,
depois lhe chama para explicar o inexplicável, ou seja, defender-se sobre fatos
inexistentes.
A exemplo, até uma atividade escolar no pátio da Escola em
Fevereiro/2019 – enquanto a quadra estava perigosamente em reformas – foi
motivo de registro, autuação e críticas por parte da Direção. Isso porque o Diretor
EMÍLIO ficou pessoalmente contrariado com a opção do professor com relação ao
local da atividade.
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O Diretor EMÍLIO na ocasião, em frente ao alunos e servidores
(cozinheira

e

zeladora)

passou

a

distratar

grosseiramente

o

Professor

Representante, quando ao ser contrariado afirmou: “Não tenho que ouvir sua
opinião. Não estou aqui pra isso”.
Desde aquela data a relação de “poder” passou a se intensificar, e os
abusos por parte do Diretor EMÍLIO passaram a ser mais frequentes (quantidade)
e intensos (qualidade), em uma explícita tentativa de desmoralizar e desestabilizar
o Professor Representante, até que lhe forçasse uma demissão.
No dia 08/03/2019 a Supervisora EUNICE SILVA PRADO convocou
o Professor Representante a assinar um documento relativo ao episódio da quadra,
retroativo à 22/02/2019, porém, ao perceber que o conteúdo da narrativa visava
um punitivismo pressuposto e exacerbado, o Professor Representante negou-se a
assinar, o que geou ainda mais ira no Diretor EMÍLIO, a quem EUNICE estava
“cumprindo ordens” (sic), segundo ela.
Em decorrência da não assinatura do Relatório, o Diretor EMÍLIO
passou a intensificar a (“super”) fiscalização, de forma exclusiva, do trabalho do
Professor Representante, inclusive, sobre seus planos de aula e metodologias
empregadas.
No curto período de ano letivo, vários outros Relatórios foram
gerados na Escola a mando do Diretor EMÍLIO, em um deles o Professor
Representante chegou a assentar a justificativa da falta de espaço e materiais e etc.
Firmas das Supervisoras EUNICE e OCIMARA MOREIRA FERREIRA.
Em abril as atitudes do Diretor EMÍLIO voltaram à carga.
Em 08/04/2019 aconteceu no Calendário da Escola a atividade
“Projeto Leitura”, cuja proposta seria a discussão em sala de aula de textos
(aproximadamente 45 minutos). No caso do Professor Representante, tratava-se
dos 8º e 9º períodos letivos (mais velhos), mas que por força de alteração de horários
da Direção, acabou aplicando a atividade ao 7º ano (13 anos de idade).
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O texto aplicado foi poema de Alex Polari, um personagem da história
brasileira, preso e torturado na Ditadura Civil-Militar brasileira aos 20 anos de
idade, autor de cartas à Zuzu Angel sobre o assassinato de seu filho no cárcere,
“Paulo” Stuart Angel Jones. A opção pelo texto se deu também em razão da semana
de 55º aniversário do Golpe (fato histórico), e coincide com o Plano de Ensino da
disciplina registrado e aprovado pela Escola.
No dia 12/04/2019 o Diretor EMÍLIO e a Supervisora EUNICE
convocaram o Professor Representante para elucidar a atividade diante de uma
reclamação anônima de um pai “youtuber” (sic) que estaria “denunciando” a
Prefeita Municipal NILZA SIMAS por questões político-partidárias, pelo qual a
Secretária de Educação ALESSANDRA SIMAS GHIOTTO (IRMÃ DE NILZA
SIMAS!) solicitou ao Diretor e Supervisora que gerassem um Relatório para
apresentar ao “pai-denunciante” (sic).
Ao tentar esclarecer o Diretor EMÍLIO já cortou a fala do Professor
Representante e afirmou: “Você sabe que ano que vem é ano de eleição e qualquer
coisinha vira uma polêmica. Vamos evitar polêmica.”
O Professor Representante tornou a temática em sala de aula para
não deixar mal entendidos sobre o texto, diante da “denúncia”, imediatamente à
feitura do Relatório descrito. Entre os alunos tudo esclarecido e trabalhado.
Ocorre

que,

em

15/04/2019,

às

17h15min,

o

Professor

Representante foi mais uma vez convocado para a Direção, quando o Diretor
EMÍLIO com um documento previamente produzido e assinado, monocrática e
discricionariamente, sem os requisitos mínimos de legalidade, aplicou-se uma
pretensa ADVERTÊNCIA POR “CONDUTA INADEQUADA” (sic) na sala de aula.
Dentre o relato, inclusive, uma cobrança do Professor Representante a uma aluna
que, ao contrário senso das regras da Escola, veio sem uniforme e com uma
camiseta político-partidária.
Discricionária,

monocrática,

unilateral,

sem

fundamentação legal.
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O Professor Representante, claro, negou-se a assinar.
Atualmente o Professor Representante encontra-se diagnosticado
com Dengue, mesmo assim dirigiu-se até à Escola para cumprir seu contrato.
Ocorre que na data de ontem, 29/04/2019 ocorreu o ápice do assédio e da
perseguição que coroou o intuito pessoal do agente EMÍLIO que em não poupando
esforços em criar um ambiente de animosidade que atualmente resulta em uma
falsa composição na ficha funcional do Professor Representante, que danifica sua
ilibada e idônea prática escolar e impecável currículo como professor, com A
COMUNICAÇÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFESSOR REPRESENTANTE, sob
os argumentos já expostos.
Eis a breve síntese dos fatos.
2) NO MÉRITO: da fundamentação de direito
2.1) Das premissas
Antes das razões da presente Representação, necessário o assento
de algumas premissas históricas e teóricas que a pautarão.
Passa-se à elas.
a) O estado da arte: contexto social
Há algum tempo, cujo recorte histórico é de difícil definição, mas
recrudescida a partir os anos 10 deste Século, iniciou-se no Brasil uma (neo) onda
conservadora de caracteres bem específicos.
As “jornadas de junho” de 2013 que iniciaram com o manifesto de
estudantes contra o aumento da passagem de transporte urbano, liderados pelo
Movimento Passe Livre, logo foram apropriadas por outros movimentos
heterogêneos. Em 2014 o segundo turno eleitoral conturbado em que a diferença
de votos para as Eleições Presidenciais foram pequenas, acabaram acirrando ainda
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mais a dicotomia política entre azuis-e-vermelhos. Em 2015 forte oposição e
questionamentos do resultado eleitoral, com inquietação da base no Congresso
Nacional e pedidos de impedimento vários contra a mandatária eleita ao Poder
Executivo. Em 2016 deposta a Presidente(a) em um controvertido Impedimento,
mesmo ano em que acontece o “turn” jurisprudencial do STF admitindo prisão
antes do trânsito em julgado. Em 2018, ano eleitoral, preso o líder das pesquisas
eleitorais presidenciais, cuja candidatura é indeferida pela condenação colegiada.
Em 2018 vários “outsiders” da política tradicional vencem eleições,
e mais uma vez um partido pequeno chega à Presidência, através de uma chapa de
dois militares da reserva, coroando o clímax do neo-conservadorismo brasileiro.
No

arcabouço

do

discurso

de

senso

comum,

“intervenção

constitucional militar”, “nazismo de esquerda”, “escola sem partido”, “terra plana”,
“meninos usam azul e meninas usam rosa”, “quem é Chico Mendes?”, “Paulo Freire
ou Havaianas?” e outras coisas do tipo, compõem o sistema do discurso.
Há um agravamento da dicotomia política brasileira. A falta de
capacidade de diálogo e compreensão do momento histórico, tem levado ao
acirramento de debates a uma “viralização” da violência, do discurso de ódio
travestido de “livre expressão” e etc.
Paralelamente, o Movimento Escola Sem Partido (MBL), apoiado pelo
Movimento Brasil Livre e Movimento Vem Pra Rua (atualmente aparelhados por
partidos políticos), teve seu apogeu e declínio, em especial, após decisões do
Supremo Tribunal Federal em favor da liberdade de cátedra e em favor da classe
trabalhadora dos professores, servidores públicos.
b) Da liberdade de cátedra
O Direito Constitucional brasileiro já assentou que a liberdade de
cátedra ou liberdade de ensino é um princípio que assegura a liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, enfim, é a
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liberdade plena que os professores possuem de discutir diversos assuntos que
entendam importantes para o ensino em sala de aula e em seus grupos de pesquisa
ou estudos.
É o que se estatuiu no inciso III do artigo 206 da Constituição da
República Federativa do Brasil, com nosso destaque:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a
arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência
de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso
público de provas e títulos, aos das redes públicas;
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação
escolar pública, nos termos de lei federal.
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores
considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo
para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A legislação brasileira em âmbito infraconstitucional também
garante a liberdade de cátedra dos professores na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei n. 9.394/96, no seu artigo 3º, II e III, com nosso grifo:
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da
legislação dos sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
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XII - consideração com a diversidade étnico-racial.
XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

Esta temática chegou inclusive, recentemente, no Plenário do
Supremo Tribunal Federal, quando da análise da ADPF 548, na qual a Ministra
Carmem Lucia se manifestou da seguinte maneira:
Liberdade de pensamento não é concessão do Estado. É direito
fundamental do indivíduo que a pode até mesmo contrapor ao Estado. Por
isso não pode ser impedida, sob pena de substituir-se o indivíduo pelo ente
estatal, o que se sabe bem onde vai dar. E onde vai dar não é o caminho
do direito democrático, mas da ausência de direito e déficit democrático.
Portanto, qualquer tentativa de cerceamento da liberdade do professor em
sala de aula para expor, divulgar e ensinar é inconstitucional. ( ..) Também
o pluralismo de ideias está na base da autonomia universitária como
extensão do princípio fundante da democracia brasileira, que é exposta no
inc. V do art. 1o. da Constituição do Brasil.

Em caso muito conhecido na historiografia mundial, relatado no
livro crianças selvagens ilustra bem a importância da educação e da liberdade dos
professores em ensinar, para a construção da sociedade como marco civilizatório.
Quando duas meninas conhecidas em seu país por Amala e Kamala foram
encontradas em 1920, nos seus presumidos 2 e 8 anos num covil de lobos na Índia,
em Midnapore e, pela ausência de oportunidade educacional entre humanos, não
tinham capacidade de permanecer de pé, caminhavam utilizando os cotovelos e
joelhos, não falavam, emitiam uivos apenas, não sorriam, não se reconheciam ao
espelho, alimentavam-se de carnes cruas e podres mas, mesmo diante dessa
pobreza humana, demonstravam um imenso interesse em aprender1.
Essa história demonstra que fora da educação somos meramente
animais. É na educação que garantimos a nossa civilidade, a formação da cultura
e a arte de pensar. Fora da educação, reduz-se a muito pouco, e mais, de que a
função de quem ensina é transformar para melhor a natureza humana e a
sociedade por meio do aperfeiçoamento da condição humana.

1

NEWTON, Michael 2002. Savage Girls and Wild Boys. A History of Feral Children. London: Faber

and Faber. 284p.
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Portanto, a liberdade de cátedra, que possui como protagonista o
professor, não abrange a condução de pensamento único, mas a um
direcionamento que para ser efetivado precisa alcançar os alunos e levá-los ao
debate.
Não se pode olvidar da competição sofrida pelos professores, no
tocante à atenção dos alunos com celular, a internet e não conseguem, muitas
vezes registrar com tranquilidade a presença dos alunos em sala de aula, sem falar
da ausência de incentivo, remuneração condigna, ambiente de trabalho
satisfatório, ainda mais em sede de escola pública.
A Lei Ordinária Federal 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) tange à educação reitera a Constituição Federal:
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às
instâncias escolares superiores;
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

A liberdade de ensinar, cumpridas as normas gerais da educação e
as diretrizes curriculares, garante que os professores possam livremente construir
seus projetos pedagógicos de modo permitir o desenvolvimento da plena cidadania
através da construção de senso crítico, aplicando-se as atividades que melhor
desempenhar resultados para as suas estratégias e táticas pedagógicas no
ambiente escolar.
Pode-se dizer que liberdade de cátedra é a denominação mais
tradicional que se confere à liberdade de ensinar enquanto liberdade docente; podese inclusive dizer que regra geral se refere especificamente à liberdade do professor
em sua atividade de ensino.
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O

próprio

MINISTÉRIO

PÚBLICO

FEDERAL,

através

da

Procuradoria da República - Santa Catarina e do gabinete do procurador regional
dos direitos do cidadão/PRSC em sua RECOMENDAÇÃO N. 54, de 30 de outubro
de 2018 recomenda (grifamos):
(...) que se abstenham de qualquer atuação ou sanção arbitrária em
relação a professores, com fundamento que represente violação aos
princípios constitucionais e demais normas que regem a educação
nacional, em especial quanto à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar
e divulgar o pensamento, a arte e o saber; ao pluralismo de ideias e de
concepções ideológicas, adotando as medidas cabíveis e necessárias para
que não haja qualquer forma de assédio moral em face desses
profissionais, por parte de estudantes, familiares ou responsáveis.

Deste modo a inobservância deste princípio se caracteriza como
assédio moral, práxis abjeta e que deve ser repelida na forma da Lei para que enfim,
sejam protegidos não só PROFESSORES como a própria EDUCAÇÃO, cabendo às
autoridades competentes tomar as devidas providências para que não sejam
reverberados danos à classe trabalhadora da educação.
c) Do assédio moral
A denominação de Assédio Moral no Trabalho é um integrante
expressivo das inúmeras vertentes da precarização da atividade laboral,
constituindo-se em um tipo de violência; também, compõe o complexo quadro dos
riscos ocupacionais, mais especificamente, dos riscos psicossociais.
Por toda a importância do fenômeno e de suas repercussões aos
trabalhadores e entendido como o uso intencional de poder contra pessoa humana,
seja numa fiscalização ou cobrança excessiva, a qual não ocorre aos outros
funcionários, seja na deslegitimização das técnicas utilizadas por este profissional,
ou mesmo, na busca incessante por “defeitos” no cotidiano do labor.
O assédio moral é, ainda, toda e qualquer conduta que ocorrer por
intermédio de palavras, gestos ou mesmo atitudes que ocasiona dano à
personalidade, à dignidade humana, integridade física ou psíquica do professor,
Rua Uganda, nº 588 (Piso Superior) – entre Av. Martin Luther e Av. Palestina, Bairro das Nações
Balneário Camboriú | Santa Catarina | Brasil | CEP 88338-160
(+55) 47 3263-1969 | www.ozawa.com.br | ozawa@ozawa.com.br

OAB/SC 2961

Página 11 de 28

que proporcione risco no seu emprego ou mortifique o ambiente de trabalho,
tornando-o mais hostil e podendo-se refletir na educação.
O senso comum se arvora em ditar regras morais das quais entende
aquilo que é ou não correto sobre as técnicas de pessoas qualificadas para o
trabalho. Em âmbito educacional, os locais de trabalho mais expostos ao assédio
moral, favorecidos pelas circunstâncias da própria organização.
d)

Da

possibilidade

de

responsabilização

administrativa

(improbidade) pelo assédio moral praticado
O assediador pode ser responsabilizado na esfera civil (indenização
por danos materiais e morais, com fundamento no artigo 186 e 927 do Código Civil,
segundo a qual todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo),
administrativa (desde a advertência até a demissão), bem como na esfera penal (a
responsabilidade criminal do servidor público é apurada pelo poder judiciário).
Em sendo o assediador diretores de escola (servidores públicos), da
(União Federal, Estado ou Município) pode ser responsabilizado pelos danos
materiais e morais sofridos pela vítima, porque possui responsabilidade objetiva
atribuída por lei (independe de prova de sua culpa), além de sofrerem processo de
improbidade administrativa por ato atentatório a administração pública, como
reconheceu o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da 2ª Turma, no
julgamento do Recurso Especial 1.286.466/RS (com nosso destaque):
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ASSÉDIO MORAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
ART.
11
DA
LEI
8.429⁄1992.
ENQUADRAMENTO.
CONDUTA
QUE
EXTRAPOLA
MERA
IRREGULARIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO GENÉRICO.
1. O ilícito previsto no art. 11 da Lei 8.249⁄1992 dispensa a prova de dano,
segundo a jurisprudência do STJ.
2. Não se enquadra como ofensa aos princípios da administração pública
(art. 11 da LIA) a mera irregularidade, não revestida do elemento subjetivo
convincente (dolo genérico).
3. O assédio moral, mais do que provocações no local de trabalho —
sarcasmo, crítica, zombaria e trote —, é campanha de terror psicológico
pela rejeição.
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4. A prática de assédio moral enquadra-se na conduta prevista no art.
11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa, em razão do
evidente abuso de poder, desvio de finalidade e malferimento à
impessoalidade, ao agir deliberadamente em prejuízo de alguém.
5. A Lei 8.429/1992 objetiva coibir, punir e⁄ou afastar da atividade pública
os agentes que demonstrem caráter incompatível com a natureza da
atividade desenvolvida.
6. Esse tipo de ato, para configurar-se como ato de improbidade exige a
demonstração do elemento subjetivo, a título de dolo lato sensu ou
genérico, presente na hipótese.
7. Recurso especial provido.

O assédio moral no âmbito da administração pública configura
desrespeito ao princípio da impessoalidade e, desse modo, pode configurar ato de
improbidade administrativa.
2.2) Da potencial improbidade administrativa
Em 2014 o Congresso Nacional aprovou a Lei Ordinária Federal
13.005 que dispõe sobre o Plano Nacional de Educação (PNE), cujas diretrizes
restaram assentadas assim (grifamos):
Art. 2º São diretrizes do PNE:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção
da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em
educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure
atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e
equidade;
IX - valorização dos (as) profissionais da educação;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à
diversidade e à sustentabilidade socioambiental.

A Lei infraconstitucional legisla sobre alicerces da República
petrificados em cláusula constitucional (grifamos):
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Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
[...]
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação.
[...]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei;
[...]
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

[...]
Art. 205 Ninguém será discriminado, prejudicado ou privilegiado em
razão do nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo, orientação sexual,
estado civil, trabalho rural ou urbano, religião, convicções políticas ou
filosóficas, deficiência física ou mental, por ter cumprido pena, nem por
qualquer particularidade ou condição social.

No dia 21.03.2017, o Ministro Dr. Luis Roberto Barroso (Doutor e
Livre-Docente em Direito) do Supremo Tribunal Federal, em uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade aforada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em
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Estabelecimentos de Ensino – CONTEE contra uma Lei Estadual de Alagoas,
deferiu liminar suspendendo a integralidade da Lei.
O caso é paradigma para a presente Representação.
Trata-se

da

Medida

Cautelar

na

Ação

Direta

de

Inconstitucionalidade nº 5537 (e 5580) contra o “Programa Escola Livre” (sic), cuja
ementa da Liminar assim ficou assentada (com nossos destaques):
Ementa:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PROGRAMA
ESCOLA
LIVRE.
LEI
ESTADUAL. VÍCIOS FORMAIS (DE COMPETÊNCIA E DE INICIATIVA) E
AFRONTA AO PLURALISMO DE IDEIAS. CAUTELAR DEFERIDA.
I. Vícios formais da Lei 7.800/2016 do Estado de Alagoas: 1. Violação à
competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da
educação nacional (CF, art. 22, XXIV): a liberdade de ensinar e o
pluralismo de ideias são princípios e diretrizes do sistema (CF, art. 206, II
e III);
2. Afronta a dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação:
usurpação da competência da União para estabelecer normas gerais sobre
o tema (CF, art. 24, IX e § 1º);
3. Violação à competência privativa da União para legislar sobre direito
civil (CF, art. 22, I): a lei impugnada prevê normas contratuais a serem
observadas pelas escolas confessionais;
4. Violação à iniciativa privativa do Chefe do Executivo para deflagrar o
processo legislativo (CF, art. 61, § 1º, “c” e “e”, ao art. 63, I): não é possível,
mediante projeto de lei de iniciativa parlamentar, promover a alteração do
regime jurídico aplicável aos professores da rede escolar pública, a
alteração de atribuições de órgão do Poder Executivo e prever obrigação de
oferta de curso que implica aumento de gastos.
II. Inconstitucionalidades materiais da Lei 7.800/2016 do Estado de
Alagoas:
5. Violação do direito à educação com o alcance pleno e emancipatório que
lhe confere a Constituição. Supressão de domínios inteiros do saber do
universo escolar. Incompatibilidade entre o suposto dever de
neutralidade, previsto na lei, e os princípios constitucionais da
liberdade de ensinar, de aprender e do pluralismo de ideias (CF/1988,
arts. 205, 206 e 214).
6. Vedações genéricas de conduta que, a pretexto de evitarem a
doutrinação de alunos, podem gerar a perseguição de professores que
não compartilhem das visões dominantes. Risco de aplicação seletiva
da lei, para fins persecutórios. Violação ao princípio da proporcionalidade
(CF/1988, art. 5º, LIV, c/c art. 1º).
7. Plausibilidade do direito e perigo na demora reconhecidos. Deferimento
da cautelar.
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Nas ADIs em questão, há pareceres favoráveis à medida cautelar
pela Advocacia Geral da União (AGU) e pela Procuradoria Geral da República (PGR):
7. O Advogado-Geral da União manifestou-se, originalmente, pelo não
conhecimento da ADI 5537, em razão da ilegitimidade ativa da requerente,
que não congregaria em seu quadro um mínimo de três federações, bem
como pela inexistência de poderes específicos para a impugnação da Lei
7.800/2016 em sede de ação direta de inconstitucionalidade. No mérito,
pronunciou-se pelo deferimento da medida cautelar, ao fundamento de
que: (i) teria havido usurpação da competência legislativa da União para
editar normas gerais sobre educação (CF, arts. 22, XXIV, e 24, IX); e (ii)
haveria colisão frontal entre a norma impugnada e o princípio do
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (CF, art. 206, III).
[...]
9. O Procurador-Geral da República manifestou-se pelo deferimento da
liminar e pela procedência do pedido, por entender que: (i) houve vício de
iniciativa por parte da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas ao
legislar sobre matéria de iniciativa do Chefe do Executivo (CF, art. 61, §1º,
II, ‘c’ e ‘e’), porque a norma impôs à Secretaria de Estado de Educação
obrigações que modificaram suas atribuições e geraram impactos
financeiros e orçamentários; (ii) houve usurpação de competência privativa
da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF,
arts. 22, XXIV, e 24, IX); (iii) a norma impugnada afronta os princípios
gerais editados pela União na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e a liberdade constitucional de ensino, por suprimir a
manifestação e discussão de tópicos inteiros da vida social.

Diz ainda o Ministro Relator ao deferir a Liminar em Medida Cautelar
em Ação Direta de Inconstitucionalidade:
29. Como se nota, ademais, a norma, que foi produzida por iniciativa
parlamentar[3], estabelece uma série de comportamentos a serem
observados pelos professores da rede estadual de ensino e veda outros
tantos, sob pena de serem processados e punidos disciplinarmente (art. 7º
c/c arts. 1º, 2º e 3º). Interfere, portanto, com o regime jurídico dos
servidores do Executivo, em desrespeito à iniciativa reservada ao Chefe do
Executivo para encaminhar projetos de lei sobre a matéria (CF/1988, art.
61, §1º, II, “c”), tal como reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal
Federal. Veja-se: ADI 2.300, rel. Min. Teori Zavascki; ADI 2.329, rel. Min.
Cármen Lúcia; ADI 3.061, rel. Min. Ayres Britto.
[...]
37. Há uma evidente relação de causa e efeito entre o que pode dizer um
professor em sala de aula, a exposição dos alunos aos mais diversos
conteúdos e a aptidão da educação para promover o seu pleno
desenvolvimento e a tolerância à diferença. Quanto maior é o contato do
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aluno com visões de mundo diferentes, mais amplo tende a ser o
universo de ideias a partir do qual pode desenvolver uma visão crítica,
e mais confortável tende a ser o trânsito em ambientes diferentes dos
seus. É por isso que o pluralismo ideológico e a promoção dos valores da
liberdade são assegurados na Constituição e em todas as normas
internacionais antes mencionadas, sem que haja menção, em qualquer
uma delas, à neutralidade como princípio diretivo.
[...]
40. A Lei 7.800/2016 traz, ainda, previsões de inspiração evidentemente
cerceadora da liberdade de ensinar assegurada aos professores, que
evidenciam o propósito de constranger e de perseguir aqueles que
eventualmente sustentem visões que se afastam do padrão dominante,
estabelecendo vedações – extremamente vagas – tais quais: (i) proibição de
conduta por parte do professor que possa induzir opinião políticopartidária, religiosa ou mesmo filosófica nos alunos (art. 2º); (ii) proibição
de manifestar-se de forma a motivar os alunos a participar de
manifestações, atos públicos ou passeatas (art. 3º, III); (iii) dever de tratar
questões políticas, socioculturais e econômicas, “de forma justa”, “com a
mesma profundidade”, abordando as principais teorias, opiniões e
perspectivas a seu respeito, concorde ou não com elas (art. 3º, IV).
[...]
51. Mas o que é doutrinação? O que configura a imposição de uma
opinião? Qual é a conduta que caracteriza propaganda religiosa ou
filosófica? Qual é o comportamento que configura incitação à participação
em manifestações? Quais são os critérios éticos aplicáveis a cada
disciplina, quais são os conteúdos mínimos de cada qual, e em que
circunstâncias o professor os terá ultrapassado?

Em seu Parecer datado de 19.10.2016, o Ilmo. Procurador Geral da
época, Rodrigo Janot Monteiro de Barros (Mestre em Direito), assim o ementou:
CONSTITUCIONAL
E
EDUCACIONAL.
AÇÕES
DIRETAS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.800/2016, DE ALAGOAS. PROGRAMA
“ESCOLA LIVRE”. LEGITIMIDADE ATIVA DA CONTEE. PROCURAÇÃO
ESPECÍFICA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
MÉRITO. REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS E
ORGANIZAÇÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO
ESTADUAL.
INICIATIVA
LEGISLATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO (CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA, ART. 61, § 1o, II, C E E). PRINCÍPIOS DO ENSINO. RESERVA
DE NORMA GERAL DA UNIÃO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
DIREITO
CIVIL.
COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA DA UNIÃO (CR, ART. 22, I E XXIV, E 24, IX). VEDAÇÃO DE
CONDUTAS AO CORPO DOCENTE E À ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR.
LIMITAÇÃO PRÉVIA DE MANIFESTAÇÕES DOCENTES. AFRONTA À
LIBERDADE DE ENSINAR, AO PLURALISMO DE IDEIAS E DE
CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS E À GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO
PÚBLICO (CR, ART. 206, II, III E VI). RESTRIÇÕES DESPROPORCIONAIS
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E IRRAZOÁVEIS À LIBERDADE DE EXPRESSÃO DOCENTE. OFENSA AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, NA ACEPÇÃO SUBSTANTIVA (CR, ART. 5o,
LIV).

E no corpo de seu Parecer, destacamos:
A atividade de ensino não é via de mão única. Prevendo a lei que o aluno
seria a “parte vulnerável” da relação de ensino, toma o processo de
aprendizagem a partir da posição de autoridade exercida pelo professor em
sala de aula e nos demais espaços pedagógicos e o compreende
equivocadamente
como atividade
monológica e
hierarquizada.
Desconsidera que, em termos pedagógicos, a rotina em sala de aula é
essencialmente dialógica, e há espaço para que os alunos suscitem
dúvidas e inquietudes e promovam debates, muitas vezes até no nível
pessoal ou envolvendo temáticas como religião e política, para as quais
não há respostas necessariamente fechadas ou definitivas. Tomar o
estudante como tabula rasa a ser preenchida unilateralmente com o
conteúdo exposto pelo docente é rejeitar a dinâmica própria do processo
de aprendizagem.
[...]
O relevo constitucional conferido à educação como direito fundamental,
com explicitação de seus princípios reitores no texto da Constituição (art.
206), evidencia que a atividade educacional serve não apenas ao fomento
do desenvolvimento intelectual e cognitivo do alunado ou à ministração de
conteúdos básicos para viabilizar a qualificação profissional, mas também
à integração do estudante à vida em sociedade e ao exercício da cidadania.
Considerando que a Constituição delineia um projeto de sociedade, a
escola e a comunidade escolar são espaços privilegiados para estimular o
aluno a se identificar como parte de uma obra coletiva.
Também porque os alunos não encerram sua vivência nas fronteiras da
unidade familiar, a definição das diretrizes da educação nacional não pode
estar a cargo exclusivo da vontade dos pais. Ainda que tal intento fosse
recomendável, seria inútil toda tentativa de equacionar e dar sentido
unívoco a todas as demandas oriundas das famílias dos estudantes.
[...]
Empregou o legislador termos amplos e vagos para identificar o objeto da
conduta proibida: prática de doutrinação política e ideológica, emissão de
opiniões político-partidárias, religiosas ou filosóficas e contrariedade a
convicções morais, religiosas ou ideológicas. Em última análise, contudo,
qualquer tópico tratado em aulas de português, geografia, história, filosofia
ou até mesmo de ciências físicas ou biológicas pode ser considerado
veiculador de opiniões políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas. As
próprias noções de “doutrinação”, de “imposição” e “indução” de opiniões
são extremamente problemáticas e dariam azo à repressão do trabalho
educativo em incontáveis situações.
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[...]
Não se ignora que professores, como quaisquer seres humanos, estão
sujeitos a praticar erros e abusos na profissão. Mas a veiculação de ideias
contrárias à convicção de alunos, pais e responsáveis não gera, por si e
automaticamente, nenhuma consequência indesejável, considerando a
capacidade crítica dos alunos, a interação com os pais e as próprias
características dos processos intelectuais. Entre a vedação apriorística de
conteúdos e a liberdade de ensino, esta é preferível.
[...]
A liberdade constitucional de consciência dos estudantes não inclui dever
estatal de proibição da veiculação de ideias que possam ser consideradas
como “doutrinação política e ideológica”, “opiniões político-partidárias,
religiosas ou filosóficas” ou “convicções morais”. Justamente porque
neutralidade axiológica não é só indesejável como também impossível,
implantado o sistema da lei alagoana, a consequência imediata será
constante vigilância sobre os professores, sufocando o ambiente
acadêmico. A esfera de proteção o da liberdade constitucional é
precisamente a livre e democrática circulação de ideias, a fim de que cada
indivíduo possa, por si próprio, formar as próprias convicções, na condição
de sujeito pensante e partícipe ativo do processo educacional. Seria, desse
modo, contrário à própria liberdade de consciência vedar, a priori e de
forma genérica, a livre discussão de ideias no ambiente escolar.
[...]
No sistema jurídico-constitucional brasileiro, compete à comunidade
escolar (nela compreendidos os corpos docente e discente, conselhos
escolares, associações de pais e responsáveis etc.), definir
democraticamente os conteúdos pedagógicos e resolver os conflitos
naturais decorrentes da vida escolar, que refletem os conflitos da própria
condição humana.

Ou seja, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da
República e o Supremo Tribunal Federal, este por intermédio do Relator em sede
de liminar em Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, já manifestaram
que atitudes de CENSURA À LIBERDADE DE CÁTEDRA não têm espaço na ordem
constitucional brasileira, e, ademais, ferem as leis ordinárias federais.
2.2.1) Da ofensa ao princípio da impessoalidade
O princípio da impessoalidade na administração pública é aquele
que protege o erário das vontades pessoais do agente público, que como qualquer
ser humano pode ter frustrações, medos e traumas, mas não pode projetar suas
ineficiências na coisa pública e no seu manejo, em respeito à coletividade.
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O caput do artigo 37 da Constituição da República Federativa do
Brasil é claro (grifamos): “Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência e, também, ao seguinte.”
Sobre o tema, o Professor Hely Lopes Meirelles2 (in memoriam) nos
deixou precioso entendimento (com grifo nosso):
Como salientado, por esses padrões, é que deverão se pautar todos os atos
e atividades administrativas e todo aquele que exerce o poder público.
Constituem, por assim dizer, os fundamentos da ação administrativas, ou,
por outras palavras, os sustentáculos da atividade pública. Relegá-los é
desvirtuar a gestão dos negócios públicos e olvidar oque há de mais
elementar para a boa guarda e zelo dos interesses sociais.
[...]
O princípio da impessoablidade, referido na constituição de 1988 (artigo
37, caput) nada mais é que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe
ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal.
[...]
Desde que o prinípio da finalidade exige que o ato seja praticado sempre
com finalidade pública, o administrador fica impedido de buscar outro
objetivo ou de praticá-lo no interesse próprio ou de terceiros.
[...]
O que o princípio da finalidade veda é a prática de ato administrativo sem
interesse púlico ou conveniencia para a dministração, visando unicamente
a satisfazer interesse privados, por favoritismo ou perseguição dos agentes
governamentais, sob a forma de desvio de finalidade. Esse desvio de
conduta dos agentes públicos constitui uma das mais incidiosas
modalidades de abuso de poder...

2

In Direito administrativo brasileiro. 32ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.87.
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Assim é que não pode o agente público servir-se do cargo e função,
no âmbito da República, em tempos de Estado Democrático de Direito, e valer-se
de tal condição para agir de forma pessoal, individual.
Vontades e desejos, ideias e ideologias pessoais, no trato da coisa
pública NÃO COINCIDEM, não resguardam proteção legal e adentram no campo
da ILEGALIDADE, por ofender o princípio da pessoalidade.
Em se tratando de educação as fronteiras são ainda mais estreitas.
As autoridades que confere à Lei ao Diretor de escola, ou mesmo
uma Supervisora, Secretária Municipal ou até a Prefeita do Município, NÃO
AUTORIZAM os mandatários (agentes públicos) no exercício do múnus público
utilizarem de suas funções, cargos para impor à coisa pública VONTADES
PESSOAIS, desejos individuais, ideais próprias, ainda que sejam as mais
“moralmente expertas” ou as “mais acertadas” sob sua bem particular óptica.
Do contrário, a coisa pública seria gerida pelo caos da multiplicidade
colidente (!) de vontades individuais.
Entende-se por assédio moral um conjunto de condutas reiteradas,
e na maioria das vezes praticadas por aquele que se encontra em situação
hierarquicamente superior ao empregado assediado, de forma a atingi-lo, ou
permitindo que outros empregados de mesmo nível funcional o atinjam, de forma
a ofender sua honra e sua dignidade por meio de humilhações, ocasionando uma
desestabilização no ambiente de trabalho (ALKIMIM, 2008, p. 37).
Assédio

Moral,

para

a

psicanalista

e

vitimóloga

francesa

MarieFrance Hirigoyen, uma das maiores autoridades no assunto, "é qualquer
conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude...) que atente, por sua
repetição ou sistematização, contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de
uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho" (2002, p.
17).
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Para Maria Aparecida Alkimim, o assédio moral consiste em:
[...] uma forma de violência psíquica praticada no local de trabalho, e que
consiste na prática de gestos, atos, palavras e comportamentos
humilhantes, onde acabam constrangendo de forma sistemática e
prolongada, cuja prática pode ser pelo sujeito ativo no caso o empregador
ou superior hierárquico (assédio vertical), um colega de serviço (assédio
horizontal), ou por um subordinado (assédio ascendente), com intenção de
discriminar e perseguir, buscando eliminar a vítima do ambiente de
trabalho (ALKIMIM, 2008, p. 36).

Trata-se de exposição dos trabalhadores, quando no exercício de
suas funções, a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e durante
um tempo prolongado da jornada de trabalho, mais comumente em relações
hierárquicas autoritárias, onde predominam condutas negativas, relações
desumanas e aéticas, de longa duração, de um ou mais chefes dirigidas a um
subordinado, de modo a desestabilizar a relação da vítima com o ambiente de
trabalho e a organização, forçando-a a deixar o emprego (SILVA, 2005, p. 28).
São todos aqueles atos e comportamentos advindos do patrão, do
gerente, do superior hierárquico ou dos colegas, que demonstrem uma atitude de
contínua e ostensiva perseguição que possa ocasionar danos relevantes às
condições físicas, psíquicas e morais da vítima (GUEDES, 2003, p. 33).
Assim sendo, necessária a investigação dos agentes públicos que
agindo, imbuídos de clara opção pessoal (emocional, ideológica, partidária),
assediaram e perseguiram o Professor Representante em suas condutas
pedagógicas revestidas da liberdade de ensino, para que sejam exemplarmente
punidos de forma paradigmática, inclusive com demissão, como forma de proteção
da classe trabalhadora do ensino, servidores públicos municipais.
2.2.2) Da ofensa ao princípio da legalidade
Na mesma esteira, princípio básico da administração pública é o da
LEGALIDADE.
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A aplicação da famigerada “advertência” é a “cereja do bolo” da
improbidade administrativa, eis que não preencheu os mínimos requisitos legais.
A Lei Orgânica do Município de Itapema (Lei Municipal nº
1496/1998) estabelece as “proibições” aos Servidor, senão vejamos:
Art. 97 - É proibido ao servidor:
I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização da
chefia imediata;
II - retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer
documento ou objeto da repartição;
III - exercer, durante o horário de trabalho, atividade a ele estranha,
negligenciando o serviço e prejudicando o seu bom desempenho;
IV - deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada perante a chefia
imediata;
V - Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa,
exceto em situações de emergências e transitórias;
VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em
lei, o desempenho de atribuição que seja de responsabilidade sua ou de
subordinado;
VII - recusar fé a documento público autêntico;
VIII - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo
ou a execução de serviço;
IX - ofender a dignidade ou o decoro de colega ou particular ou propalar
tais ofensas;
X - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou
atividades particulares;
XI - praticar ato contra expressa disposição de lei e deixar de praticá-lo em
descumprimento de dever funcional, em benefício próprio ou alheio;
XII - deixar de observar a lei, em prejuízo alheio ou da administração
pública;
XIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança,
cônjuge, companheiro ou parente, por consangüinidade ou afinidade até o
segundo grau;
XIV - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em
detrimento da dignidade da função pública;
XV - fazer contratos com o Poder Público, por si ou como representante de
outrem;
XVI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartição pública,
salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de
parentes até o segundo grau, de cônjuge ou companheiro;
XVII - receber propina, comissão ou vantagem de qualquer espécie, em
razão de suas atribuições;
XVIII - praticar a usura em qualquer de suas formas;
XIX - proceder de forma desidiosa.

Não há a infração “conduta inadequada no trabalho”, como se vê.
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Portanto, ausente a previsão legal, ainda que sequer mencionada no
ato da “Advertência” aplicada pelo Diretor.
Com relação à penalidades, diz a LOM (aqui grifamos):
Art. 107 - São penalidades disciplinares:
I - advertência;
II - suspensão;
III - demissão ou rescisão de contrato;
IV - destituição de cargo em comissão ou de função pública.
Art. 108 - Na aplicação das penalidades, bem como para efeito de sua
substituição, serão considerados a natureza e a gravidade da infração
cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes
funcionais.
Art. 109 - A advertência será aplicada por escrito, nos casos de
descumprimento de dever funcional previsto em Lei, regulamento ou
norma interna, que não justifique a imposição de penalidade mais grave,
bem como nos casos de violação das proibições contidas no artigo 97,
incisos I a IX, se o servidor não for reincidente.
[...]
Art. 121 - O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o
fundamento legal e a causa da sanção disciplinar.
[...]
Art. 130 – [...].
§ 1º - No exercício da competência que trata o artigo, os superiores
hierárquico poderão advertir o servidor, independentemente do
procedimento disciplinar prévio, desde que a advertência não resulte
prejuízo funcional, moral, ou financeiro para o servidor e dela não
haja registro em sua ficha funcional.
[...]
Art. 132 - As denúncias de irregularidade deverão ser formuladas por
escrito e serão objeto de apuração, observando o seguinte:
I - quando o fato narrado, evidentemente não configurar infração
disciplinar, a denúncia será arquivada;
II - a denúncia desacompanhada de elemento de instrução não impede a
abertura de sindicância.
Art. 133 - Da sindicância poderá resultar:
I - arquivamento, por falta de prova da existência do fato ou da sua autoria;
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II - arquivamento, por falta de prova suficiente à aplicação da penalidade
administrativa;
III - absolvição, por existência de prova de não ser o acusado o autor do
fato;
IV - absolvição, por existência de prova da não ocorrência do fato ou por
este não constituir infração da natureza disciplinar;
V - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30
(trinta) dias;
VI - instauração de processo administrativo disciplinar.

Salta aos olhos, portanto, que o Diretor com clara sanha pessoal,
não observou os requisitos mínimos de legalidade para a aplicação da pena.
A Lei Ordinária Federal 8.429/1992 assim dispõe (grifamos):
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 - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso
daquele previsto, na regra de competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das
atribuições e que deva permanecer em segredo;
IV - negar publicidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da
respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz
de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e
aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública
com entidades privadas.
IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos
na legislação.
X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de
serviços na área de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio
ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo único do art. 24 da
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Portanto, em nome de uma pessoalidade, ao frustrar procedimento
legal, praticando ato diverso do previsto na LOM, há ato improbo que deve ser
punido com o rigor da Lei.
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A Constituição de 1988 autoriza:
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
[...]
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
[...]
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
[...]
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na
forma da lei complementar respectiva;
[...]
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que
compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial
e a consultoria jurídica de entidades públicas.

E a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público Lei Ordinária
Federal nº8.625/2003, dispõe:
Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual,
na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:
[...]
IV – promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
[...]
b) para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao
patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou de
Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de
entidades privadas de que participem;

Também a Lei Complementar nº75/1993, dispõe (grifo nosso):
Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:
[...]
VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para:
a) a proteção dos direitos constitucionais;
b) a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
c) a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e
coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao
adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor;
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d) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais,
difusos e coletivos;
[...]
XII - propor ação civil coletiva para defesa de interesses individuais
homogêneos;
XIV - promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções
institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente
quanto:
a) ao Estado de Direito e às instituições democráticas;
b) à ordem econômica e financeira;
c) à ordem social;
d) ao patrimônio cultural brasileiro;
e) à manifestação de pensamento, de criação, de expressão ou de
informação;
f) à probidade administrativa;
g) ao meio ambiente;
[...]
XIX - promover a responsabilidade:
a) da autoridade competente, pelo não exercício das incumbências,
constitucional e legalmente impostas ao Poder Público da União, em
defesa do meio ambiente, de sua preservação e de sua recuperação;

Sendo assim, sem mais delongas, pede-se a intervenção do
Ministério Público do Estado de Santa Catarina, por intermédio desta R.
Promotoria de Justiça, para que seja aberto o Inquérito Civil para a análise das
condutas das pessoas mencionadas par que, ao final, assim entendendo, busquese a anulação do ato de pena de advertência contra o Professor-Representante e o
ingresso da Ação Civil Pública para a responsabilidade civil por ato de improbidade
administrativa contra os agentes públicos que participaram direta e indiretamente
do ato, visando suas demissões ao bem do serviço público.
3) DOS PEDIDOS
Diante do exposto, REQUER:
a)

Seja a presente recebida, pois tempestiva e preenchidas as

formalidades legais, e autuada e/ou juntada aos autos em epígrafe;
b)

A intervenção do Ministério Público do Estado de Santa

Catarina, por intermédio desta R. Promotoria de Justiça, para que
seja aberto o Inquérito Civil para a análise das condutas das pessoas
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mencionadas par que, ao final, assim entendendo, busque-se a
anulação do ato de pena de advertência contra o ProfessorRepresentante e o ingresso da Ação Civil Pública para a
responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa contra
os agentes públicos que participaram direta e indiretamente do ato,
visando suas demissões ao bem do serviço público;
c)

Se houver algum prejuízo ao erário público, que sejam os

agentes públicos compelidos à indenizar a fazenda;
d)

Se necessário for, o ingresso das medidas judiciais cabíveis,

ainda que em sede de tutelas de naturezas cautelar ou de
notificações judiciais aos responsáveis, para a suspensão da
advertência até que sejam esclarecidos todos os pontos necessários;
e)

Que o Ministério Público ingresse como autor e/ou custos legis

judicialmente para que o Professor Representante seja reingressado
no serviço público ante as ofensas aos princípios mais comezinhos
da administração pública;
f)

O Professor Representante signatário fica à disposição para

eventual ajustamento de conduta que verse sobre o imediato
reingresso do Servidor à sua função concomitante ao afastamento
do Diretor de sus funções;
g)

No mais, o signatário fica à disposição do Ministério Público de

Santa Catarina para participar dos debates;
h)

O direito de livre petição e juntada de mais indícios e provas

para melhor instrução do procedimento;
i)

Sejam cadastrados e intimados os procuradores constituídos

dos atos do presente procedimento.
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Termos em que
Pedem deferimento
Balneário Camboriú, SC, 30 de abril de 2019.

WILLIAN DIÓGENES MEISTER
Representante.

LUIZ FERNANDO OZAWA
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