
 

FORMULÁRIO DE ENVIO DE PROJETO DE ENUNCIADO – XV CBPM 

  

 

Nome completo: MARCO ANTONIO MAGALHÃES DOS SANTOS 

Município de atividade: CORDEIRÓPOLIS/SP 

E-mail: marco_magalhaes@adv.oabsp.org.br 

Endereço completo: Rua Bom Jesus, nº 157, Centro, Pirassununga/SP, CEP 

13631-066 

Telefone celular: (19) 9 9668-3716 

  

 

PROPOSTA DE ENUNCIADO 

  

 

1. Indique a Área de Interesse: VI. Carreira e Atuação dos Procuradores 

Municipais. 

  

 

2. Enunciado proposto, composto por: 1) ementa que delimite ou anuncie o tema (em 

caixa alta) e 2) desenvolvimento. 

 

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR 

MUNICIPAL. MEMBRO NATO. 

A presença dos Procuradores Municipais nos Processos Administrativos 

Disciplinares se faz por imperativo constitucional, na medida em que possuem a 

missão institucional de controlar a legalidade dos atos administrativos, sendo, 

portanto, membros natos. 

 

  

Observação: Salvo melhor juízo, não há nenhum enunciado sobre o tema, razão 

pela qual resta prejudicada a indicação sobre o caráter substitutivo ou 

revogatório da proposta. 

  

 

 

 



3. Pertinência temática: 

 

A proposta de Enunciado visa a uniformização de entendimento para aplicação 

pelos Procuradores Municipais em todo o país, sobretudo porque se trata de 

tema ocorrente as Administrações Municipais, cuja obrigação de estabelecer o 

processo de investigação se faz de rigor. 

  

 

4. Base legal, doutrinária e jurisprudencial 

  

Estando a Administração Pública condicionada à observância da legalidade dos 

atos administrativos, por força do que dispõe o “caput” do artigo 37 da 

Constituição Federal, e sendo o Advogado Público o operador do direito no 

âmbito interno, com fulcro no artigo 131 também da Constituição Federal, há que 

se compreender que os Processos Administrativos Disciplinares “lato sensu” 

demandam obrigatoriamente a presença do Advogado Público, cuja atuação 

ocorre conforme a lei e o direito. 

 

 

Pirassununga, 05 de outubro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE COMPROMISSO 

  

 

Declaro, para os devidos fins, que eu, MARCO ANTONIO MAGALHÃES DOS 

SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 139.427.108-54, residente e domiciliado na Rua 

Bom Jesus, 157, Centro, Pirassununga/SP CEP 13.631-066, tenho ciência e estou 

em plena concordância com as exigências constante no EDITAL  DE 

APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE ENUNCIADOS PARA O XIV CONGRESSO 

BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS – CBPM.  

 

 

Nesse sentido, comprometo-me a fornecer qualquer informação complementar 

importante para a aprovação pela Comissão Científica referente ao Projeto de 

Enunciado inscrito, bem como autorizo o uso e publicação do enunciado pela 

Associação Nacional de Procuradores Municipais - ANPM.  

 

 

Outrossim, declaro estar ciente de que a inobservância dos requisitos citados acima 

poderá implicar no indeferimento do Projeto de Enunciado. 

  

 

Pirassununga, 05 de outubro de 2018. 

 

 

 

 


