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João Fulano era servidor público lotado na Secretaria de Administração do Município de Piedade desde 2010. No entanto, após cometer 

ato de insubordinação grave em serviço, foi demitido com fulcro no artigo 124, VI do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Piedade. Inconformado, ajuizou Ação Anulatória no Município de Bauru em face do Município de Piedade alegando i) que a denúncia 

por escrito objeto da sindicância foi formulada sem identificação do denunciante, de forma que deveria ter sido desconsiderada; ii) que 

a comissão processante possuía servidor que exerce função na Secretaria de Finanças e não na Secretaria de Administração; iii) que 

o processo perdurou por mais de 45 dias, desde sua instauração; iv) que o ato de demissão não foi razoável, vez que poderia ter sido 

aplicada a penalidade de suspensão, ao invés da demissão. O Município de Piedade foi citado em 20/10/2019. Na qualidade de 

procurador jurídico do Município de Piedade, redija a peça processual adequada para defesa dos interesses do Município, mediante o 

apontamento de todos os argumentos pertinentes. 

PADRÃO DE RESPOSTA – ESPELHO DE CORREÇÃO: 

a) Exatidão (10 pontos) - em que se verificará se o parecer atende de forma correta e objetiva ao que é requerido no enunciado, 

sem rodeios e tergiversações, com a seguinte gradação: resposta integralmente correta – 10 pontos; parcialmente correta: 5 

pontos; incorreta: 0 pontos. 

1) Indicação da peça processual adequada – Contestação – 3 pontos 

2) Tópico contendo a descrição dos fatos – 2 pontos 

3) Tópico contendo os fundamentos jurídicos (incluindo preliminar) – mérito – 2 pontos 

4) Tópico contendo os pedidos – 3 pontos 

 

b) Abrangência (10 pontos) - em que se verificará se o parecer abrangeu todos os pontos requeridos no questionamento, bem 

como a utilização da referência bibliográfica indicada para fundamentação do parecer, com a seguinte gradação: 

questionamento integralmente abrangido: 10 pontos; parcialmente abrangido: 5 pontos; não abrangido: 0 pontos 

1) Preliminar de incompetência territorial – Foro competente de Piedade – 2 pontos 

2) Impugnar item i – O Estatuto prevê as denúncias formuladas por escrito, de irregularidades serão objeto de apuração por sindicância, 

ainda que não contenham a identificação do denunciante. (art. 135 do Estatuto dos Servidores Públicos de Piedade) - 2 pontos 

3) Impugnar item ii - O Estatuto não impede que servidor de funções diversas da Denunciado componha a comissão, apenas exige que 

seja servidor estável. (art. 141 do Estatuto dos Servidores Públicos de Piedade) - 2 pontos  

4) Impugnar item iii – O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da 

data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem, 

por requerimento da comissão e com autorização da autoridade máxima de cada poder ou entidade. (art. 145 do Estatuto dos Servidores 

Públicos de Piedade) - 2 pontos 

5) Impugnar item iv – A insubordinação grave em serviço é causa de demissão prevista no Estatuto. (art. 124, VI, do Estatuto dos 

Servidores Públicos de Piedade) - 2 pontos 

 

c) Estilo (10 pontos) - em que verificará a capacidade de síntese, coerência, fluidez, clareza e qualidade estética do texto. 

1) Endereçamento adequado (será aceito vara cível ou vara da fazenda pública) – 2 pontos 

2) Indicação das partes – autor e réu – 1 ponto para cada – totalizando 2 pontos 

3) Finalização da peça com data, nome do advogado e OAB – 2 pontos 

4) Síntese, coerência, fluidez e clareza – 4 pontos 

d) Correção - será descontado 0,5 ponto à nota atribuída para cada ocorrência constatada de erros de ortografia e gramática 

(palavras escritas incorretamente, acentuação, pontuação, sintaxe, concordância, regência, ausência de parágrafos, etc.), 

rasuras ou palavras ilegíveis em função da caligrafia 

 


