
EXMO. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DA 

BAHIA, EDELVINO DA SILVA GOES. 

 

 

 

 

Fulano de tal, médico da Sesab, matricula nº XXX, tendo conhecimento através do 

meu sindicato de classe, SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DA BAHIA – 

SINDIMED, que foi publicado no DOE de 24 de agosto de 2017 um edital de 

convocação relativo aos processos individuais acerca do adicional de insalubridade, 

vem perante V.Exa. expor e requerer o seguinte: 

Considerando que o referido edital publicado no DOE faz um convocação geral aos 

servidores públicos estaduais, sem qualquer individualização, para terem conhecimento 

dos laudos periciais colacionados nos seus respectivos processos administrativos, que, 

em tese, versam sobre os adicionais insalubridade e periculosidade; 

Considerando que a supressão do adicional de insalubridade dos servidores médicos, 

concedido e pago há muitos anos, foi realizada sem prévio processamento individual em 

que fosse permitida a defesa dos seus direitos e que esses referidos processos 

administrativos somente foram instaurados pelos servidores para requererem o 

restabelecimento da insalubridade e o respeito ao devido processo legal prévio; 

Considerando a Lei nº 12.209/2011 – Lei do Processo Administrativo do Estado da 

Bahia, art.51, que estabelece que os atos de comunicação serão realizados 

preferencialmente na seguinte ordem:  a) mensagem eletrônica com confirmação de 

leitura; b) remessa via posta, com aviso de recebimento; c) pessoalmente; d) por  edital; 

Considerando que o referido diploma legal estadual também disciplina especificamente, 

no art.53, que comunicação por edital somente é devido quando: I) ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que o notificado ou o postulante se encontrar; II) quando 

houver fundada suspeita de ocultação para frustrar o recebimento do ato de 

comunicação; III) nos demais casos expressos em lei; 

 

Considerando a existência de requisitos expressos para intimação por edital, no 

parágrafo único, do art.53, da Lei do Processo Administrativo do Estado da Bahia, 

quais sejam: I- declaração formal da autoridade competente, por termo dos autos, 

acerca das circunstâncias previstas nos incisos I e II do caput deste artigo; II - fixação 
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do edital na sede da repartição onde tramita o processo; III - publicação do edital no 

órgão oficial, com juntada aos autos de cópia do ato publicado.  

 

Considerando que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia , no acórdão do processo 

nº 0000079-08.2016.805.0000, com fulcro na Sumula nº473 do STF e jurisprudências 

do STJ e do TJBA, entendeu que supressão do adicional de insalubridade, por suposta 

ilegalidade no momento de sua concessão deveria ser precedida, pois, de 

processamento individual dos servidores que recebessem o aludido adicional, em que 

lhes fosse permitida a defesa dos seus direitos e observado o devido processo legal, o 

que determinou a concessão do mandato de segurança para que fosse restabelecido o 

pagamento do adicional de insalubridade; 

 

Considerando, finalmente, que o edital de convocação publicado no DOE de 

24/08/2017 não observou nenhumas das considerações acima declinadas, ao contrário, 

afrontou mais uma vez expressamente as normas do devido processo legal 

reproduzidas na Lei nº 12.209/2011; 

 

Vem requerer a nulidade do edital de convocação publicado por V.Exª no dia 24 de 

agosto de 2017, a nulidade de todos os atos administrativos praticados nos processos 

relacionados no portal do servidor médicos relativos à insalubridade indicados no 

referido edital, inclusive os laudos periciais, por não terem observados o devido 

processo legal, em especial o direito da ampla defesa e contraditório,  bem como vem 

requerer o imediato restabelecimento do adicional de insalubridade dos referidos 

servidores médicos para efeito de cumprimento da decisão judicial proferida no 

mencionado processo acima. 

 

Nestes termos,  

Pede deferimento. 

Salvador, 6 de  setembro de 2017. 
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