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Belo Horizonte, 10 de agosto de 2016. 

OF.CIR. SEDE CENTRAL/SEC- 0047/2016. 

DA NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

Os servidores públicos estaduais não podem sofrer descontos em sua remuneração ou em seus 
proventos sem a prévia instauração e, consequente, decisão de um processo administrativo. 

Aponte-se que qualquer ato administrativo que possa implicar na em supressão de direitos ou 

bens do servidor deverá, obrigatoriamente, ser precedido do devido processo administrativo, sob pena de ser nulo.  

Assim sendo, os servidores das Superintendências Regionais de Ensino e Órgão Central não 

poderão sofrer descontos em seu contracheque sumariamente conforme informado em vídeo conferência 
realizada no dia 08 de agosto sem que haja o devido processo administrativo. 

Ressalte-se que a greve acima mencionada foi suspensa em razão de um acordo firmado entre 

o Governo do Estado de Minas Gerais, representado pelo Governador Fernando Pimentel, na pessoa do Secretário 
Odair Cunha, e os trabalhadores representados pelo Sind-UTE/MG no dia 20 de outubro de 2015, no qual restou 
firmada no item 4 que a reposição dos dias de greve seria negociada entre Sind-UTE/MG e a Secretaria de Estado 

de Educação. 

As faltas são oriundas do direito de greve e sua reposição nunca foi negada pelos servidores. O 

estado de Minas Gerais foi quem se negou a cumprir o acordo assinado e é cumprimento do acordo que está-se 
cobrando. 

 Nesse sentido, considera-se violado o disposto o artigo 5°, LIV e LV, da Constituição Federal, 

senão vejamos: 

Artigo 5°: (omissis) 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;   

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; (g.n.) 

O artigo constitucional acima dispõe que os atos praticados pelo Estado de Minas Gerais devem 
ser transparentes de modo que o servidor tenha conhecimento dos argumentos da administração, para que seja 
possível contestá-las por meio de alegações e provas, como ensina Vicente Greco Filho, in 'Direito Processual 

Civil Brasileiro'. 

Ainda, a Lei Estadual nº. 14.184 de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito 

da Administração Pública Estadual de Minas Gerais, estabelece: 

Art. 2º - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, finalidade, motivação, razoabilidade, eficiência, ampla defesa, do contraditório e 
da transparência.  

Art. 5º - Em processo administrativo serão observados, dentre outros, os seguintes critérios:  
VI - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos postulantes e dos destinatários do 
processo; 
VII - adoção de forma que garanta o adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos das pessoas; 
X - impulsão de ofício do processo, sem prejuízo da atuação do interessado. 
 
Art. 8º - O postulante e o destinatário do processo têm os seguintes direitos perante a Administração, sem 
prejuízo de outros que lhes sejam assegurados: 
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I - ser tratados com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de  seus direitos 
e o cumprimento de suas obrigações; 
 

Art. 46 - A Administração tem o dever de emitir decisão motivada nos processos, bem como em solicitação ou 
reclamação em matéria de sua competência.  
 

Percebe-se que a supracitada Lei Estadual é tão somente a consolidação dos preceitos implíc itos 

e explícitos na Constituição Federal, como o direito à informação, direito de obter resposta da administração e os 
princípios da efetividade, da eficiência, da transparência e da duração razoável do processo. 

No mais, já se encontra pacificado no Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento que é 

necessário à instauração de um processo administrativo antes se efetuar cortes nos contracheques dos servidores 
públicos, como se infere da jurisprudência abaixo: 

 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - DEVOLUÇÃO DE VALORES 
RECEBIDOS A MAIOR - DESCONTOS NOS PROVENTOS - BOA-FÉ - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - ART. 103-B, § 4º, DA CF/88 - CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA - COMPETÊNCIA - ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PODER 
JUDICIÁRIO E CUMPRIMENTO DO DEVERES FUNCIONAIS DOS JUÍZES - DECISÃO DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DA UNIÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Descabe a restituição de 
montante pago a servidora que, de boa-fé, recebe em seus proventos valores advindos de errônea ou má-
aplicação da lei de regência pela Administração - (STJ - AgRg no REsp 963437/DF - 6.ª Turma - Relª. Minª. 
Maria Thereza de Assis Moura - j. 19/08/2008). 2. Não obstante as Súmulas nº 346 e nº 473 do STF, são 
injustificados os descontos promovidos pela Administração nos proventos da servidora, quando os valores 
pagos foram revestidos de boa-fé. 3. O ato administrativo que importa em supressão de direitos ou bens da 

servidora deverá ser precedido do necessário processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla 

defesa. 4. Não cabe ao CNJ a revisão de decisões judiciais, uma vez que sua atuação está restrita ao controle 
da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos 
Juízes, conforme a norma grafada no art. 103-B, § 4º, da CF/88. 5. Consoante decisão firmada no TC 
010.192/2013-1, não pode o Tribunal de Contas da União "negar a força da decisão judicial, por discordar 
de seus fundamentos e, muito menos, determinar o descumprimento da sentença, ainda que flagrantemente 
ilegal, injusta e incorreta". 6. Sentença mantida. 7. Recurso não provido. (g.n.) Apelação 
Cível 1.0024.09.653726-1/001 / Relator do acórdão: Raimundo Messias Júnior 
 

O mesmo entendimento possui o Superior Tribunal de Justiça, STJ, senão vejamos: 

EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor Público falecido. Pensão deixada a 
Viúva e a Companheira. Questionamento quanto à condição de ex-companheira. Nulidade do ato 

administrativo sem prévio processo administrativo. Inobservância do contraditório e da ampla defesa. 

Impossibilidade 3. A garantia do direito de defesa contempla, no seu âmbito de proteção, todos os processos 

judiciais ou administrativos. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (destacamos) RE-
AgR 488443 / RJ - Agravo Regimental no Recurso Extraordinário / Relator:  Ministro Gilmar Mendes / Órgão 
Julgador:  Segunda Turma. 

Portanto, ante o exposto, conclui-se que o Estado de Minas Gerais não pode efetuar desconto 

no contracheque dos servidores sem a prévia instauração do processo administrativo, sob pena de: violar os 
artigos 5º, LIV e LV da Constituição da República, a Lei 14.184/2002; infringir os princípios da boa-fé, 
contraditório e ampla defesa, transparência, legalidade, publicidade; desobedecendo os entendimentos 

doutrinários e jurisprudenciais. 

Departamento Jurídico  

 Sind-UTE/MG 
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