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RESUMO 
 
 
 

O objetivo geral é analisar a eficácia na instauração e condução dos PADs no âmbito da 
UFRN. O PAD constitui o instrumento legalmente previsto para o exercício controlado 
do poder, podendo, ao final, redundar em sanção administrativa. Este tipo de processo 
comporta duas subespécies: sindicância disciplinar e processo disciplinar. O processo 
disciplinar desdobra-se numa série de atos que se iniciam com a portaria instauradora e 
se encerram com o julgamento da autoridade administrativa competente. Com efeito, 
vislumbra-se no processo disciplinar cinco fases: instauração; instrução; defesa; 
relatório e julgamento. O estudo foi desenvolvido no âmbito da UFRN. A fonte de 
documentos foi o arquivo publico desta Instituição. Utilizou-se como critérios de 
inclusão processos instaurados e concluídos em 2013 relacionados aos docentes e 
técnicos administrativos, totalizando 43 processos. Para analise dos processos, após 
critérios estabelecidos, considerou-se 29 PADs envolvendo 35 servidores. Os processos 
foram separados por ano de instauração e conclusão e analisados de acordo com o 
despacho final do gestor. Posteriormente, foram separados por categoria profissional. 
Os dados foram organizados, categorizados, codificados e digitados em planilha 
eletrônica Excel. Os resultados encontrados foram: 60% dos servidores públicos eram 
do sexo masculino e 40% eram técnicos; 51,5% dos profissionais eram da área da 
saúde; 76% dos motivos que levaram a instauração do processo disciplinar estavam 
relacionados a acumulo de cargo; 76% dos processos foram arquivados e apenas 21% 
dos processos obtiveram seu desfecho no prazo estabelecido que corresponde até 60 
dias. Para discussão dos resultados utilizou-se a estatística descritiva, sendo a análise 
fundamentada nas leis e normas que regulamentam a instauração e condução dos 
processos disciplinares. Espera-se que este estudo traga embasamento jurídico e legal 
para as novas comissões de julgamento. 
 
Palavras - chave: Processo disciplinar; sindicância disciplinar; sanção administrativa.  
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ABSTRACT 

 

The overall objective is to analyze the effectiveness in establishing and conducting pads 
under the UFRN. The PAD is the legally prescribed controlled instrument for the 
exercise of power, and may in the end result in administrative penalties. This type of 
process has two subspecies: disciplinary inquiry and disciplinary procedure. The 
disciplinary process unfolds in a series of acts beginning with the establishment within 
concierge and end with the judgment of the competent administrative authority. Indeed, 
one sees in the disciplinary process five phases: initiation; education; defense; report 
and judgment. The study was developed under the UFRN. The source documents was 
the public file of this institution. It was used as initiated processes of inclusion criteria 
and completed in 2013 related to teachers and administrative staff, totaling 43 cases. To 
analyze the processes after established criteria, it was considered PADs 29 involving 35 
servers. The cases were separated by year of initiation and completion and reviewed in 
accordance with the final order of the manager. Later, they were separated by 
profession. Data were organized, categorized, coded and entered into Excel spreadsheet. 
The results were: 60% of public employees were male and 40% were technicians; 
51.5% of the professionals were in the health field; 76% of the reasons the initiation of 
disciplinary proceedings were related charge accumulation; 76% of these cases were 
filed and only 21% of cases obtained their outcome in good time that corresponds to 60 
days. To discuss the results used the descriptive statistics, and analysis grounded in the 
laws and regulations governing the establishment and conduct of disciplinary 
proceedings. It is hoped that this study will bring legal and legal foundation for the new 
commission trial. 
 

Palavras – chave: Disciplinary proceedings; disciplinary inquiry; administrative 
penalty 
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A EFICÁCIA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINAR NO 

AMBITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Direto Administrativo Disciplinar por sua vez, diferentemente da 

matéria ética, como ramo do Direito Público, decorre da competência da administração 

pública impor modelos de comportamento a seus agentes, com o fim de manter a 

regularidade, em sua estrutura interna, na execução e prestação dos serviços públicos. 

Nesse objetivo, o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) constitui o instrumento 

legalmente previsto para o exercício controlador deste poder, podendo, ao final, 

redundar em sanção administrativa.  

A sanção legalmente prevista funciona para prevenir ostensivamente a 

ocorrência do ilícito e, acaso configurada, para reprimir a conduta irregular. Ou seja, o 

objetivo da sede administrativa disciplinar é manter e retomar o regular e eficiente 

funcionamento da administração pública federal.  

Tratando-se de matéria jurídica, somente a análise caso a caso, à luz 

da legislação vinculante, seja pela autoridade competente, seja pela comissão, é que 

permitirá a aplicabilidade ou não das ideias expostas. 

A Lei Federal nº 8.112, de 11/12/90, do Estatuto do servidor público 

civil federal, aborda todo o tipo de direitos e deveres da relação jurídico-estatutária 

firmada entre servidores e a administração pública federal, de sorte que a matéria 

disciplinar nela encartada não é a única e nem mesmo a sua principal vocação.  

Dessa forma, esta lei, deixa muitas lacunas acerca do PAD, que 

obrigam a integração por meio de outras leis, voltadas para a processualística 

administrativa ou até mesmo judicial, e de demais fontes, tais como princípios jurídicos, 

entendimentos sedimentados na administração e no Poder Judiciário e, por fim, nas 

manifestações da doutrina. 

Ainda restam incidentes processuais possíveis de ocorrer sem se ter 

qualquer tipo de normatização ou jurisprudência. Portanto, ao se elaborar um texto com 

a intenção de abordar o máximo de detalhes e de situações que podem ocorrer, desde a 

notícia do cometimento de suposta irregularidade até o ato final do julgamento do PAD, 

faz-se necessário suprir as lacunas restantes com costumes administrativos e práticas e 

opiniões pessoais.  
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Assim, se por um lado, ao se chegar a ponto de se expressar opiniões 

pessoais, se ganha na expectativa de se ver suprida a quase totalidade dos incidentes 

possíveis, por outro, expõe-se a críticas, contestações, discordâncias, já que qualquer 

outro agente aplicador do PAD pode, nessa parcela residual da matéria totalmente 

descoberta de norma, adotar opinião divergente e igualmente válida. 

Tendo em vista que a administração publica é responsável em 

controlar o Estado e a sua gestão é regulada por Leis sendo o PAD ferramenta 

primordial para apurar as irregularidades dos servidores públicos torna-se relevante 

discutir a eficácia na administração pública. 

Eficácia é escolher certo o que fazer, ou seja, selecionar os objetivos 

adequados ou as alternativas corretas. Segundo André (1993), é o grau em que as metas, 

entendidas como atributos mensuráveis de objetivos, para um dado período de tempo, 

foram efetivamente atingidas.  

É o grau no qual uma empresa alcança um objetivo estipulado, como, 

por exemplo, melhoria na qualidade e, lucros maiores e aumento na participação no 

mercado. Como indicadores de eficácia, Les Metcalfe (METCALFE; RICHARDS, 

1992, p. 33-34) recomenda na administração pública: inovação, adaptação a mudanças e 

aprendizagem organizacional. 

Richard Boyle (1989, p. 20) considera que para avaliar eficácia é 

necessário definir claramente os objetivos da organização. No setor público, para este 

autor, devem participar políticos, o corpo técnico-burocrático e a população. 

É importante observar que a Constituição Federal prevê a avaliação de 

resultados quanto à eficácia no seu artigo 74, inciso II. 

 
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de 
forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
I - ... 
II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos 
e entidades da administração federal, bem como da aplicação de 
recursos públicos por entidades de direito privado; 
 

A avaliação da eficácia do serviço público é um desafio ainda maior 

do que a análise sobre a eficiência, para o Poder Judiciário, especialmente porque a 

eficácia, em geral, estará relacionada à definição e possível consecução de objetivos, 

que muitas vezes estarão no âmbito da discricionariedade do administrador público.  
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Na teoria administrativa, eficácia e eficiência são consideradas 

fundamentais a qualquer organização pública ou privada. Ambas são vitais para o 

planejamento: determinar os objetivos certos e em seguida escolher os meios certos de 

alcançar esses objetivos. 

Entretanto, Les Metcal fe (METCALFE; RICHARDS, 1992, p. 33) 

faz ponderação importante em relação à limitação destes dois critérios. Eles fazem parte 

de um modelo racional, no qual predominam a abordagem econômica adequação dos 

meios e fins e maximização da eficiência, geralmente mais presente em decisões 

rotineiras e de menor complexidade. Contudo, muitas vezes, ainda mais na 

administração pública, existem outros componentes presentes na tomada da decisão, 

fatores políticos ou culturais, por exemplo. O mesmo autor considera que modelo 

racional hipervaloriza o desempenho quantitativo, relegando o segundo plano aspecto 

estratégico na tomada de decisão, bem como tem dificuldade com incerteza e de ordem 

do sistema público. 

A necessidade em desenvolver este estudo sobre a eficácia dos 

processos Administrativos disciplinar no âmbito da UFRN emerge a partir da vivência 

há vinte e três anos no serviço público em que se observa o arquivamento de processos 

administrativos por parte de gestores, como também a existência de anulação de 

processos. Outro motivo consiste na vontade e admiração pelo ramo do Direito 

Administrativo, tendo que necessariamente compreender os aspectos gerais do PAD 

assim como para instigar novas contribuições para estes direitos na compreensão dos 

fenômenos jurídicos políticos, especialmente no âmbito de atuação do Direito Público. 

A relevância do estudo consiste em contribuir com a comissão do 

processo administrativo no que tange ao tramite dos procedimentos como também 

minimizar os custos para a UFRN em cada processo instaurado.  

Pretende-se, tão-somente, aclarar o pensamento existente sobre o 

tema, circunscrevendo-o e esclarecendo aos servidores quando a Administração Pública 

deve instaurar uma sindicância ou o PAD. 

O presente estudo possui como objetivo geral analisar a eficácia na 

instauração e condução dos PADs no âmbito da UFRN. Para atingir este objetivo 

buscamos identificar as principais demandas que culminam na instauração dos PADs, 

para em seguida apontar os principais encaminhamentos dados a estes processos e dessa 

forma contribuir com a melhoria do processo a partir de sugestões que viabilizem e 

sistematizem o trabalho das comissões responsáveis pela condução dos PADs. 
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Esta pesquisa foi dividida em quatro partes, tituladas de acordo com 

subtemáticas que permeiam e subsidiam o desenvolvimento do presente estudo, além da 

introdução. A primeira parte aborda a Historia da UFRN e os antecedentes da Lei 

Federal Nº 8112/90, a segunda parte trata das responsabilidades, princípios do Processo 

Administrativo Disciplinar e a ética no serviço público, a terceira parte por sua vez dar 

ênfase ao Processo Administrativo Disciplinar. E por ultimo se refere a analise da 

eficácia do PAD no âmbito da UFRN: um diagnóstico sintético.   
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2. HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

E OS ANTECEDENTES DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. 

 

Com o intuito de compreender a eficácia do PAD no âmbito da UFRN 

torna-se importante conhecer a historia desta Instituição como também a historia da Lei 

Federal nº 8.112/90. 

 

2.1. Breve relato da História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi criada em 25 de 

junho de 1958 e originou-se através de Lei Estadual, e federalizada a 18 de dezembro de 

1960. Instalada em sessão solene realizada no Teatro Alberto Maranhão, em21 de março 

de 1959 esta instituição foi formada a partir de faculdades e escolas de nível superiores 

já existentes em Natal, como a Faculdade de Farmácia e Odontologia, a Faculdade de 

Direito de Natal, a Faculdade de Medicina de Natal e a Escola de Engenharia, dentre 

outras. 

A partir de 1968, com a reforma universitária, a UFRN passou por um 

processo de reorganização que marcou o fim das faculdades e a consolidação da atual 

estrutura, ou seja, o agrupamento de diversos departamentos que, dependendo da 

natureza dos cursos e disciplinas, organizou-se em Centros Acadêmicos.  

Nos anos 70, teve início a construção do Campus Central, numa área 

de 123 hectares. O Campus abriga atualmente um arrojado complexo arquitetônico, 

circundado por um anel viário que o integra à malha urbana da cidade de Natal.  

Além dos diversos setores de aulas, auditórios, laboratórios e 

bibliotecas, o Campus Central possui um Centro de Convivência com restaurante, 

agências bancárias, livrarias, galeria de arte e agência dos correios. No prédio da 

Reitoria concentram-se o Gabinete do Reitor, as Pró-Reitorias e todos os setores da 

administração central. 

Divide-se em Centro de Biociências (CB), Centro de Ciências 

Humanas, Letras e Artes (CCHLA), Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET), 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), Centro de Educação (CE), Centro de 

Tecnologia (CT), Centro de Ciências da Saúde (CCS), Faculdade de Ciências da Saúde 

do Trairi (FACISA) e Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), este último 

localizado nos municípios de Caicó e Currais Novos. 
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Recentemente foram inaugurados o Instituto Internacional de 

Neurociências, Instituto do Célebro, Instituto Internacional de Física e o Metrópole 

Digital. 

A estrutura da UFRN foi modificada, novamente, por meio de um 

Decreto N° 74.2111 de 1974, constituindo-se, também, a partir de então do Conselho 

Universitário (CONSUNI), Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), 

Conselho de Curadores (CONCURA) e Reitoria.  

Uma reforma do Estatuto da UFRN, concluída em 1996, estabeleceu a 

estrutura em vigor hoje na Universidade, acrescentando-se aos conselhos existentes o 

Conselho de Administração (CONSAD) e criando, na estrutura acadêmica, as Unidades 

Acadêmicas Especializadas e os Núcleos de Estudos Interdisciplinares.  

Os grandes eventos da UFRN geralmente acontecem na Praça Cívica, 

projetada na forma de um grande anfiteatro ao ar livre, onde eventualmente também 

acontecem grandes espetáculos.  

Para eventos e práticas esportivas. O Campus conta com um Parque 

Poliesportivo, com ginásio olímpico, campo de futebol, pista de atletismo e piscinas 

olímpicas.  

No que se refere ao ingresso dos alunos nos cursos de graduação da 

UFRN até 2012 era por meio do vestibular. Este consistia em provas discursivas e 

objetivas das disciplinas obrigatórias do ensino médio, segundo o Ministério de 

Educação e Cultura (MEC), e realizado em 3 dias. Em relação aos cadernos com 

questões objetivas, o primeiro dia era destinado às provas de Matemática, Física, 

Química, Biologia e Língua Estrangeira (Inglês, espanhol e Francês) com 12 questões 

objetivas com quatro alternativas. No segundo dia existia uma prova de Português e 

Literatura com 20 questões objetivas, provas de História e Geografia com 12 objetivas 

cada e uma redação. No último dia existiam as provas com questões discursivas (4 em 

cada) que dependiam da escolha da área do curso em que se prestava o vestibular. Eram 

elas: 

 Humanas I: Matemática, História e Geografia 

 Humanas II: História, Geografia, Língua Estrangeira (Inglês, Espanhol ou 

Francês à escolha do candidato) 

 Tecnológica I: História, Física e Matemática 
                                                        
1 Modifica a estrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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 Tecnológica II: Química, Física e Matemática; 

 Biomédica: Biologia, Química, Física. 

A partir do semestre 2015.1 a entrada nos cursos de graduação passa a 

ser realizada, exclusivamente, através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU2) o qual 

utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio para selecionar os ingressantes. 

Atualmente, a UFRN oferece 84 cursos de graduação presencial, 9 

cursos de graduação a distância e 86 cursos de pós-graduação. Sua comunidade 

acadêmica é formada por mais de 37.000 estudantes (graduação e pós-graduação), 3.146 

servidores técnico-administrativos e 2 mil docentes efetivos, além dos professores 

substitutos e visitantes (UFRN, 2015a).  

A Lei Federal que rege o Regime Jurídico desses servidores públicos é 

a de nº 8.112/90 tendo como matriz inspiradora a Lei nº 1.713/39. 

 

2.2. A história da Lei Federal nº 8.112/90 

 

O objetivo deste texto consiste em apresentar as normas, técnicas e 

práticas acerca da condução do PAD em sede federal, com o enfoque no rito processual 

da Lei Federal nº 8.112, de 11/12/903. Para chegar à forma como esta lei foi criada, 

entretanto, precisa contar um pouco dos seus antecedentes. 

Com a promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988, mais 

especificamente em função do art. 24 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ficaram 

obrigados a editar, no prazo de dezoito meses, lei que se adequasse à nova Carta Magna 

e à reforma administrativa dela decorrente. 

Assim, no âmbito federal, foi editada a Lei Federal nº 8.112, de 

11/12/90. Esta Lei, também chamada de Estatuto ou Regime Jurídico dos servidores 

públicos civil federal, foi originalmente publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 

12/12/90, pg. 23.935, e teve sua redação consolidada no DOU de 18/03/98, pg. 1, por 

                                                        
2 Sistema de Seleção Unificada (SiSU) é uma plataforma online desenvolvida em 2009 pelo Ministério da Educação 
brasileiro utilizada pelos estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para se inscreverem 
nas instituições de ensino superior que aderirem totalmente ou parcialmente, com uma certa porcentagem de suas 
vagas, à nota do Enem como forma de ingresso, em substituição ao vestibular. 
3 Dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civil da união, das autarquias e das fundações públicas 
federais. 
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determinação do art. 13 da Lei Federal nº 9.5274,de 10/12/97, DOU de 11/12/97, pg. 

29.421.  

De acordo com a redação original da CF, a Lei Federal nº 8.112, de 

11/12/90, consubstanciava o regime jurídico único daqueles servidores, deixando de sê-

lo com a Emenda Constitucional (EC)5 nº 19, de 14/06/98, chamada Emenda da 

Reforma Administrativa. 

Aqui, desde já, se aponta a frustração consubstanciada com o advento 

da Lei Federal nº 8.112, de 11/12/90, - pelo menos no que se refere à sede correcional - 

seja em sua redação original, seja em sua redação consolidada pela Lei Federal n° 

9.527, de 10/12/97 (que pouco alterou o regime e o processo disciplinar).  

O legislador cometeu o equívoco de reproduzir, nesse atual Estatuto -

que deveria refletir a integralidade do estado democrático de direito recém-conquistado, 

dispositivos do Estatuto dos Funcionários (EF) a Lei Federal nº 1.7116, de 28/10/52, 

expressamente revogado pela Lei Federal nº 8.112, de 11/12/90, o qual, por sua vez, 

fazia o mesmo, também reproduzindo dispositivos da norma anterior (Decreto-Lei nº 

1.7137, de 28/10/39), editada há mais de cinquenta anos e sob o regime ditatorial do 

Estado Novo.  

Assim, não é errado afirmar que, na verdade, pelo menos na matéria 

correcional, a atual Lei Federal nº 8.112, de 11/12/90, encontra sua matriz inspiradora 

naquele ultrapassado Decreto-Lei n° 1.713, de 28/10/39. 

Na verdade, neste ponto, reconhece-se que o regramento disciplinar 

do servidor público federal - que, conforme afirmado acima, tinha repouso desde 1952 

no antigo Estatuto do Funcionário, a Lei Federal nº 1.711, de 28/10/52 - já havia obtido 

uma parcial atualização após a promulgação da atual CF e antes da entrada em vigor da 

Lei Federal nº 8.112/90, com a edição da Lei Federal nº 8.0278, de 12/04/90. 

Esta Lei apenas atualizava a lista de ilícitos do antigo Estatuto, 

vinculava-lhe as penas e estabelecia os respectivos prazos prescricionais; ou seja, a Lei 

Federal nº 8.027, de 12/04/90, tão somente havia inovado no regime disciplinar, nada 

tendo alterado no rito processual do antigo Estatuto. Sete meses depois, a Lei Federal nº 
                                                        
4 Altera dispositivos das Leis nºs 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de setembro de 1992, e 2.180, de 5 
de fevereiro de 1954, e dá outras providências. 
5 Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, 
controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências. 
6 Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.  
7 Decreto-lei nº 1.713 – de 28 de outubro de 1939 – CLBR 1939 - estatuto dos funcionários públicos civis da união. 
8 Dispõe sobre normas de conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas, e 
dá outras providências. 
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8.112, de 11/12/90, foi editada, não só ajustando o rito processual aos novos preceitos e 

garantias constitucionais, mas também mantendo grande parte da relativa atualização 

que os enquadramentos haviam ganhado com a Lei Federal nº 8.027, de12/04/90, já que 

muitos destes dispositivos foram reproduzidos no novo Estatuto (em alguns casos, 

apenas com ajuste na pena vinculada). 

Assim, é de se dizer que tanto a Lei Federal nº 1.711, de 28/10/52, 

quanto a Lei Federal nº 8.027, de12/04/90, foram revogadas pela Lei Federal nº 8.112, 

de 11/12/90. Aquela longeva Lei, e toda sua legislação complementar, foi 

expressamente revogada no art. 253 do atual Estatuto. E, embora a Lei Federal nº 8.112, 

de 11/12/90, não tenha revogado expressamente a Lei Federal nº 8.027, de 12/04/90, por 

ter regulado inteiramente a matéria de que esta tratava - qual seja o regime disciplinar 

do servidor, tendo redefinido ilícitos, a eles vinculados penas e estabelecido prazos 

prescricionais e competências julgadoras, nos termos do art. 2º, § 1º da Lei Federal nº 

4.6579, de 04/09/42, operou a revogação tácita da mencionada Lei, após apenas sete 

meses de sua vigência. 

Demais conceitos que porventura interessem ao PAD (institutos 

constitucionais e penais e o regime disciplinar da própria Lei Federal nº 8.112, de 

11/12/90- deveres, proibições e penalidades administrativas dos servidores públicos 

federais) estão inseridos ao longo da exposição do rito, exatamente no ponto em que 

cada um deve ser suscitado na prática, de forma a preservar ao máximo a descrição 

sequenciada dos atos processuais conforme eles efetivamente ocorrem. Ou seja, os 

institutos de Direito material são criteriosa e providencialmente inseridos na descrição 

do Direito processual. 

O capitulo seguinte abordará os princípios que norteiam o processo 

administrativo disciplinar como também as responsabilidades no PAD e dos agentes 

públicos e ainda as responsabilidades Civil, Penal e Administrativa e por fim a ética no 

serviço publico. 

  

                                                        
9 Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 
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3. RESPONSABILIDADES, PRINCÍPIOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR E ÉTICA NO SERVIÇO PUBLICO. 

 

O servidor público federal que exerce irregularmente suas atribuições 

poderá responder pelo ato nas instâncias civil, penal e administrativa (art. 121 da Lei n° 

8.112/90). Essas responsabilidades possuem características próprias, sofrendo gradações 

de acordo com as situações que podem se apresentar como condutas irregulares ou 

ilícitas no exercício das atividades funcionais, possibilitando a aplicação de diferentes 

penalidades, que variam de instância para instância.  

Dessa forma, o cometimento de condutas vedadas nos regramentos 

competentes ou o descumprimento de deveres funcionais dão margem à 

responsabilidade administrativa; danos patrimoniais causados à Administração Pública 

ou a terceiros ensejam a responsabilidade civil; e a prática de crimes e contravenções, a 

responsabilização penal. 

Cabe destacar que a apuração de responsabilidade disciplinar deve 

estar voltada para a suposta prática de ato ilícito no exercício das atribuições do cargo 

do servidor público, salvo hipóteses previstas em legislação específica. Também é 

passível de apuração o ilícito ocorrido em função do cargo ocupado pelo servidor e que 

possua apenas relação indireta com o respectivo exercício. 

Na tarefa da promoção da responsabilização mediante processo 

administrativo disciplinar deve atentar-se não somente aos princípios básicos da 

Administração Pública prevista no art. 37 da Constituição Federal. O processo 

administrativo disciplinar deve observância aos demais princípios acautelados na Carta 

Magna. Desta forma, aos princípios setoriais expressos na Carta Magna somam-se os de 

caráter mais amplo, ligados aos direitos individuais e aos processuais, cujos de maior 

relevância encontram-se elencados abaixo. 

A falta de responsabilidade e compromisso ético e moral com a coisa 

pública e latente em todas as esferas do Estado, tratando de situações que pode ocorrer 

desde mais altos aos mais baixos níveis hierárquicos em todos os poderes do Estado. 

Esta realidade forma um circulo vicioso, onde um justifica seu comportamento com 

base nos demais e vice versa. 

 

 

 



22 
 

3.1. Princípios que norteiam o processo administrativo disciplinar 

 

Os princípios norteadores de toda a atividade da Administração 

Pública encontram-se, explicita ou implicitamente, na Carta Magna de 1988. Muitas leis 

citam ou enumeram princípios administrativos, todos, evidentemente, encontram-se 

expressos ou são decorrência lógica das disposições constitucionais referentes à atuação 

da Administração em geral (ALEXANDRINO, 2009). 

Segundo o mesmo autor, os princípios norteadores da atividade 

administrativa, destacam-se aqueles expressos no caput do art. 37 da CF. Após a 

promulgação da Emenda Constitucional (EC) 19/1998, cinco passaram a serem esses 

princípios explícitos, a saber: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência (este último acrescentado pela emenda citada), além da oficialidade, 

observância da forma, ampla defesa e contraditório, pluralidade das instâncias, 

economia processual, informalismo, verdade material e celeridade processual. 

Com o advento da Lei 9.784/1999, que trata do processo 

administrativo no âmbito federal também incluiu, em seu art. 2º, a eficiência no rol dos 

princípios que informam a Administração Pública, juntamente com os princípios da 

legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da 

moralidade, da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica e do interesse 

publico. 

Os princípios são as ideias centrais de um sistema, estabelecendo suas 

diretrizes e conferindo a ele um sentido lógico, harmonioso e racional, o que possibilita 

uma adequada compreensão de sua estrutura, determinando o alcance e o sentido das 

regras de um dado subsistema do ordenamento jurídico, balizando a interpretação e a 

própria produção normativa. 

No PAD, esses princípios vetores são imperiosos para a manutenção 

do devido equilíbrio entre o Poder e os direitos dos servidores públicos acusados, que 

possuem como objetivo percorrer determinadas finalidades, no intuito de construir um 

bloco uno, sistemático e harmônico, que sirva de esteio para a atuação administrativa, 

livre e justa (MATTOS, 2010). 

 Em assim sendo, os princípios constitucionais fundamentais aplicados 

ao PAD estabelecem as ideias fundamentais de desenvolvimento do mesmo, respeitando 

essenciais prerrogativas direcionadas aos acusados, como uma forma de tentar 

equilibrar a desigual relação com o Poder Público (MATTOS, 2010). 
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3.1.1. Princípio da Legalidade 

 

 O Principio da Legalidade constitui o postulado basilar de todos os 

Estados de Direito, consistindo a rigor, no cerne da própria qualificação deste principio. 

O Estado é dito de Direito porque sua atuação está integralmente sujeita ao 

ordenamento jurídico, vigora o império da lei (ALEXANDRINO, 2009). 

A formulação mais comum deste princípio encontra-se no inciso II do 

art. 5º da CF, artigo no qual se inserem alguns dos mais importantes direitos e garantias 

fundamentais de nosso ordenamento. Tem-se no citado dispositivo que “ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Como o art. 

5º trata de direitos individuais, sobretudo os inicialmente delineados pelo Liberalismo 

do século XVIII, voltados essencialmente, portanto, à proteção dos particulares sendo 

licito fazer tudo aquilo que a lei não proíba. 

Para MIRAGEN (2013) esse princípio é um dos principais desafios 

para o correto dimensionamento do direito administrativo regulatório. Este é o princípio 

basilar do direito administrativo, dentre outras razões, justamente por dar conta de limite 

da posição clássica da Administração Pública em relação aos interesses dos particulares 

e, nesta linha de entendimento, do mercado onde se desenvolve a atividade econômica. 

Note-se que o princípio da legalidade, nas suas relações com os comportamentos dos 

particulares, não desnatura a consideração de que a atividade legislativa, em si mesma, é 

sempre subsidiária. Ou seja, só há legislação quando não se obtêm espontaneamente 

comportamentos dos particulares adequados aos imperativos de convivência social e 

dos objetivos comuns da sociedade.  

Pode-se perceber que a asserção é inaplicável à atividade 

administrativa. Deveras, para os particulares a regra é a autonomia da vontade, ao passo 

que a Administração Pública não tem vontade autônoma, estando adstrita à lei, a qual 

expressa a vontade geral, manifestada pelos representantes do povo, único titular 

originário da coisa pública. Tendo em conta o fato de que a Administração Pública está 

sujeita, sempre, ao principio da indisponibilidade do interesse público – e não é ela 

quem determina o que é de interesse público, mas somente a lei, expressão legitima da 

vontade geral -, não é suficiente a ausência de proibição em lei para que a 

Administração Pública possa agir. É necessária a existência de uma lei que imponha ou 

autorize determinada atuação administrativa (ALEXANDRINO, 2009). 
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A CF de 1988 não estabeleceu um enunciado especifico para o 

principio da legalidade administrativa. Entretanto, pode-se afirmar que, no âmbito do 

direito administrativo, como decorrência do regime de direito publico a legalidade 

traduz a ideia de que a Administração Pública somente tem possibilidade de atuar 

quando exista lei que o determine ou autorize, devendo obedecer estritamente ao 

estipulado na lei, ou, sendo discricionária a atuação, observar os termos, condições e 

limites autorizados na lei. (CARVALHO FILHO, 2007). 

Segundo o mesmo autor, essa é a principal diferença do principio da 

legalidade para os particulares e para a Administração. Alguns podem fazer tudo o que a 

lei não proíbe; outros só pode fazer o que a lei determine ou autorize. Inexistindo 

previsão legal, não há possibilidade de atuação administrativa. 

O principio da legalidade administrativa tem, portanto, para a 

Administração Pública, um conteúdo muito mais restritivo do que a legalidade geral 

aplicável à conduta dos particulares. Por outro lado, para o administrado, o princípio da 

legalidade administrativa representa uma garantia constitucional, exatamente porque lhe 

assegura que a atuação da administração estará limitada ao que dispuser a lei. 

Em suma a Administração, além de não poder atuar contra a lei ou 

além da lei, somente pode agir segundo a lei. Os atos eventualmente praticados em 

desobediência a tais parâmetros constituem atos inválidos e podem ter sua invalidade 

decretada pela própria Administração que os haja editado ou pelo Poder Judiciário 

(ALEXANDRINO, 2009). 

 

3.1.2. Princípio da Impessoalidade 

 

O princípio da impessoalidade por sua vez objetiva a igualdade de 

tratamento que a Administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em 

idêntica situação jurídica. Nesse ponto, representa uma faceta do principio da isonomia. 

Por outro lado, para que haja verdadeira impessoalidade, deve a Administração voltar-se 

exclusivamente para o interesse publico, e não para o privado, vedando-se, em 

consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros e 

prejudicados alguns para favorecimento de outros. Aqui reflete a aplicação do 

conhecido principio da finalidade, sempre estampado tratadistas da matéria, segundo o 

qual o leva a ser alcançado pela administração.  
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MIRAGEN (2013) sustenta que dado o caráter público do Estado, sua 

atuação deve ser presidida de modo a não privilegiar interesses particulares ou de 

terceiros. Consiste em um dever de neutralidade do órgão administrativo, e neste 

sentido, o atendimento eventual a pretensões parciais dos administrados justifica-se 

apenas quando disso resulta a concretização do interesse geral. 

Para o PAD, o principio que voga e de crucial importância, posto que 

o servidor acusado não possa sofrer tratamento jurídico diferente e preconceituoso da 

comissão disciplinar, deverá trata-lo de forma digna e impessoal, com a garantia de que 

seus direitos serão respeitados na apuração interna (MATTOS, 2010).  

Portanto, o interesse público deverá ser colocado como prioridade, 

banindo-se qualquer ato que tenha como escopo ajudar ou prejudicar deliberadamente 

os servidores públicos de uma maneira geral, visto que o aludido princípio é 

desdobramento do princípio da isonomia, exigindo neutralidade da administração. 

Neste sentido Telles (1995, p.41) afirma que: 
 
(...) a Administração deve atuar impessoalmente significando estar ela 
obrigada por comportamentos exclusivamente voltados à obtenção das 
finalidades legais que são, em sua essência, impessoais, porque visam 
à busca do interesse da coletividade, repelindo-se toda e qualquer 
atuação calcada na satisfação de interesses pessoais, tanto do 
funcionalismo, como dos agentes políticos, detentores do poder de 
mando e de terceiros. São imposições decorrentes do princípio da 
finalidade legal, também intimamente relacionado com o princípio da 
impessoalidade. 

 

A finalidade da atuação da administração pode estar expressa ou 

implícita na lei. Há sempre uma finalidade geral, que é a satisfação do interesse público, 

é uma finalidade especifica que é o fim direito ou imediato que a lei pretende atingir 

(ALEXANDRINO, 2009). 
 

2.1.3. Princípio da Moralidade 
 

O Principio da Moralidade associa-se a padrões éticos de conduta 

vigente na sociedade. A moralidade administrativa, de sua vez, exige da atuação estatal 

e de seus agentes uma relação de conformidade com tais padrões. Tanto é assim, que a 

dimensão objetiva do princípio da moralidade administrativa, como regra de controle da 

atuação do órgão governamental, se agrega a uma dimensão subjetiva identificável na 



26 
 

conduta dos agentes públicos e percebida sob a noção de probidade administrativa 

(MIRAGEM, 2013). 

Torna jurídica a exigência de atuação ética dos agentes da 

Administração Pública. A denominada moral administrativa difere da moral comum, 

justamente por ser jurídica e pela possibilidade de invalidação dos atos administrativos 

que sejam praticados com inobservância deste princípio (ALEXANDRINO, 2009). 

Impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos 

que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só averiguar os critérios de 

conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é 

honesto do que é desonesto. Acrescenta-se que tal forma de conduta deve existir não 

somente nas relações entre a Administração e os administrados em geral, como também 

internamente, ou seja, na relação entre a Administração e os agentes públicos que a 

integram (CARVALHO FILHO, 2007). 

Ainda segundo o autor, a falta de moralidade administrativa pode 

afetar vários aspectos da atividade da administração. Quando a imoralidade consiste em 

atos de improbidade, que, como regra, causam prejuízos ao erário público, o diploma 

regulador é a Lei 8.429/1992, que prevê as hipóteses configuradoras da falta de 

probidade na Administração, bem como estabelece as sanções aplicáveis a agentes 

públicos e a terceiros, quando responsáveis por esse tipo ilegítimo de conduta. Ao 

mesmo tempo, contempla os instrumentos processuais adequados à proteção dos cofres 

públicos, admitindo, entre outras, ações de natureza cautelar de sequestro e arresto de 

bens e o bloqueio de contas bancarias e aplicações financeiras, sem contar, logicamente, 

a ação principal de perdimento de bens, ajuizada pelo Ministério Público ou pela pessoa 

de direito público interessada na reconstituição de seu patrimônio lesado. 

É fácil observar, desse modo que não faltam instrumentos de combate 

a condutas e atos ofensivos ao princípio da moralidade administrativa. Cumpre isto sim, 

aos órgãos competentes e aos responsáveis severas punições, isso, é obvio, enquanto o 

futuro não demonstrar que os administradores públicos e as pessoas em geral estejam 

realmente mais apegados aos valores morais que devem inspirar uma sociedade justa e 

equânime. 
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3.1.4. Princípio da Publicidade 

 

De acordo com Carvalho Filho (2007)  o Principio da Publicidade é 

um dos princípios que confere maior credibilidade ao gestor público e manifesta-se 

como objeto ou instrumento de controle interno e externo. Será por meio da publicação 

dos atos administrativos que o cidadão terá conhecimento das atividades e ações 

executadas, o que proporciona transparência aos atos emanados da administração. 

Este princípio não está ligado à validade do ato, mas à sua eficácia, 

isto é, enquanto não publicado, o ato não está apto a produzir efeitos. Evidentemente, 

em um Estado de Direito, é inconcebível a existência de atos sigilosos ou confidenciais 

que pretendam incidir sobre a esfera jurídica dos administrados, criando, restringindo ou 

extinguindo direitos, ou que onerem o patrimônio público. 

Pode ser interna ou externa, adequando-se aos atos administrativos e 

às exigências legais. Assegura, outrossim, o direito que todos têm de receber 

informações dos órgãos públicos, sejam de interesse individual ou coletivo, conforme o 

preceituado no Art. 5º, XXXIII da CF de 1988, ressalvados os casos aos quais são 

assegurados o sigilo. 

Para que os atos sejam conhecidos externamente, ou seja, na 

sociedade, é necessário que eles sejam publicados e divulgados, e assim possam iniciar 

a ter seus efeitos, auferindo eficácia ao termo exposto. Além disso, relaciona-se com o 

Direito da Informação, que está no rol de Direitos e Garantias Fundamentais.  

Di Pietro (1999, p.67) demonstra que:  

 
“O inciso XIII estabelece que todos têm direito a receber dos órgãos 
públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado.” 
 

Como demonstrado acima, é necessário que os atos e decisões 

tomados sejam devidamente publicados para o conhecimento de todos, o sigilo só é 

permitido em casos de segurança nacional. O principio da administração publica que 

envolve a publicidade envolve a atuação estatal no que se refere ao aspecto de 

divulgação oficial de seus atos como, também, de propiciação de conhecimento da 

conduta interna de seus agentes (MEIRELLES, 2006). Busca-se deste modo, manter a 
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transparência, ou seja, deixar claro para a sociedade os comportamentos e as decisões 

tomadas pelos agentes da Administração Pública. 

Rosa (2003, p.14), define a importância do Princípio da Publicidade 

especificando que: 
“A atuação transparente do Poder Público exige a publicação, ainda 
que meramente interna, de toda forma de manifestação administrativa, 
constituindo esse princípio requisito de eficácia dos atos 
administrativos. A publicidade está intimamente relacionada ao 
controle da Administração, visto que, conhecendo seus atos, contratos, 
negócios, pode o particular cogitar de impugná-los interna ou 
externamente.”  
 
 

Por fim, é importante que não se deixe de fora o registro de que o 

princípio da publicidade deve ser submetido a todas as pessoas administrativas, quer as 

que constituem as próprias pessoas estatais, quer aquelas outras que, mesmo sendo 

privadas integram o quadro da Administração Pública como é o caso das entidades 

paraestatais (empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas) 

(MEIRELLES, 2006). 

 

3.1.5. Princípio da Eficiência  

 

Outro principio que norteia o PAD é o Principio da Eficiência, 

inserido na Constituição pela EC 19/1998, teve seu significado abrangente concentrado 

em dois aspectos básicos: a redução e otimização da estrutura administrativa e a atuação 

dos agentes públicos, sobretudo visando a implementação de técnicas de gestão 

gerencial, já consagradas na iniciativa privada, para realização das finalidades do Estado 

(MIRAGEM, 2013).  

O objetivo desse princípio é assegurar que os serviços públicos sejam 

prestados com adequação às necessidades da sociedade que os custeia. A eficiência, 

aliás, integra o conceito legal de serviço público adequado. 

A idéia de eficiência aproxima-se da de economicidade, princípio 

expresso no Art. 70, caput, da Constituição, referente ao controle financeiro da 

Administração Pública. Busca-se o atingimento de objetivos traduzidos por boa 

prestação de serviços, do modo mais simples, mais rápido, e mais econômico, 

melhorando a relação custo/beneficio da atividade da Administração. O administrador 

deve sempre procurar a solução que melhor atenda ao interesse público, levando em 
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conta o aproveitamento dos recursos públicos, conforme essa análise de custos e 

benefícios correspondentes (CARVALHO FILHO, 2007). 

O constitucionalista Moraes (2014, p. 65) define o princípio da 

eficiência como aquele que: 

 
“impõe à Administração Pública direita e indireta e a seus agentes a 
persecução do bem comum, por meio do exercício de suas 
competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, 
eficaz, sem burocracia, e sempre em busca de qualidade, primando 
pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor 
utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar 
desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social”.  
 

Para o mesmo autor, eficiência tem como consequência a boa 

qualidade. A partir da positivação desse princípio como norte da atividade 

administrativa, a sociedade passa a dispor de base jurídica expressa para exigir a 

efetividade do exercício de direitos sociais, como a educação e a saúde, o qual tem que 

ser garantidos pelo Estado com qualidade ao menos satisfatória. Pelo mesmo motivo, o 

cidadão passa a ter o direito de questionar a qualidade das obras e atividades públicas 

exercidas diretamente pelo Estado ou por seus delegatórios. 

Para Meirelles (2006) o principal objetivo da Administração Pública é 

atingir o fim público e este, para que seja alcançado tempestivamente, necessita ter 

meios de execução eficazes. 

A burocracia reinante na Administração Pública já deveria ser algo do 

passado. A dinamicidade do mundo atual não mais permite formalismos desnecessários. 

A simplicidade e a rapidez se impõem para que o ser humano possa acompanhar a 

evolução mundial. Contudo, não se deve esquecer que a simplicidade e rapidez não 

bastam, pois elas devem ser arquitetadas de modo a produzir resultados que sejam 

satisfatórios para a sociedade. 

Di Pietro (2010, p. 83) demonstra duas faces do princípio da 
eficiência: 

 
 

“(…) o princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: 
pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente 
público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas 
atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao modo 
de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, também 
com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na 
prestação do serviço público”.  
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O princípio da eficiência é, assim, imprescindível ao funcionamento 

de qualquer administração, pois é destinado a produzir resultados positivos, devendo 

estar não apenas na organização e estrutura públicas, mas na atividade de cada agente 

público, ou seja, em todas as atuações do Poder Público. 

 

 

3.1.6. Princípio da Oficialidade  

 

No que se refere ao Principio da Oficialidade este se orienta em fazer 

com que o procedimento disciplinar, qualquer que seja ele, sindicância ou processo, 

deva ser agitado por impulso oficial. Ainda que tenha sido instaurado com base em 

expediente formalizado por particular, o processo disciplinar, uma vez instaurado deve 

projetar-se até o seu termo por impulso oficial. Intrinsecamente, o princípio da 

oficialidade indica que a iniciativa investigatória fica por conta da comissão 

processante, embora que possa ela determinar a realização de diligencia a pedido das 

partes interessadas. Se os membros da comissão processante deixam a dinâmica do 

processo ao exclusivo desejo do acusado, terá havido, por parte dos membros da 

comissão, imperdoável afronta ao princípio da oficialidade. Assim devem esses 

componentes ser responsabilizados disciplinarmente por omissão, negligencia e, até 

mesmo por desídia, nas hipóteses mais graves (COSTA, 2011). 

 

3.1.7. Princípio da Ampla defesa  

 

Dentre os direitos e garantias fundamentais insculpidos no artigo 5º da 

Carta Magna Republicana de 1988 (BRASIL, 1988), destaca-se o contraditório e a 

ampla defesa, in verbis: 
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 a propriedade nos termos seguintes: 
  
(...) 
  
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes.  
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Os princípios da garantia da ampla defesa e do contraditório 

encontram-se atrelados à garantia do devido processo legal. Assim, deve-se garantir ao 

servidor público processado, a oportunidade de recorrer a órgãos administrativos 

hierarquicamente superiores. Para tanto, dispõe o servidor do recurso hierárquico, da 

revisão processual e do pedido de reconsideração.  

 

Meirelles (2006, p.562) assim discorre sobre o tema: 
 
Por garantia de defesa deve-se entender não só a observância do rito 
adequado como a cientificação do processo ao interessado, a 
oportunidade para contestar a acusação, produzir prova de seu 
direito, acompanhar os atos da instrução e utilizar-se dos recursos 
cabíveis. 
  
(...) 

  
Processo administrativo sem oportunidade de defesa ou com defesa 
cerceada é nulo, conforme te decidido reiteradamente os tribunais de 
justiça, confirmando a aplicabilidade do princípio constitucional do 
devido processo legal, ou mais especificamente, da garantia de 
defesa. 

 

Ainda segundo o autor, o PAD é “meio de apuração de punição de 

faltas graves dos servidores públicos e demais pessoas sujeitas ao regime funcional de 

determinados estabelecimentos da Administração” (MEIRELLES. 1998. p.567). Ou 

seja, é utilizado em casos excepcionais em que haja efetiva ofensa à Administração 

Pública.  

ROZA (2008, p. 166), ao falar sobre a importância do PAD indica 

que: 

 
“o ilícito administrativo não apenas ofende a disciplina e a ordem 
hierárquica, mas, sobretudo manifesta falta de lealdade para com o 
espírito público relativo à finalidade que inspirou a própria formação 
do Estado, e também falta de lealdade para com a instituição a que, 
por seu cargo, estiver vinculado.”  
 

 

Portanto o servidor público que pratica um ilícito administrativo deve 

receber um punição adequada e proporcional a sua conduta, cuja aplicação é realzada 

com discricionariedade pela autoridade julgadora que considerará a natureza e a 
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gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, 

etc. (BITTENCOURT, 2005). 

Todavia, um dos requisitos para que o resultado deste julgamento seja 

livre de vícios é a observância ao princípio da ampla defesa do PAD. Sem que haja a 

efetiva defesa do servidor a aplicação da penalidade torna-se, além de indevida, ilegal e 

inconstitucional. 

Conforme ROZA (2008), para que haja a harmonia social em sintonia 

com o interesse público e os objetivos fundamentais da nação, deve sempre ser 

oportunizado o exercício da ampla defesa, ao lado de outras garantias constitucionais. 

 

3.1.8. Princípio do Contraditório 

 

Roza (2008), em sua obra PAD e Ampla Defesa ressalta que o 

contraditório e a ampla defesa estão atrelados não se podendo pensar na existência de 

um ou outro somente. A efetividade do direito a defesa se manifesta no teor da 

acusação, daí será contraditado. Para exercer o contraditório faz-se necessário os 

seguintes requisitos: primeiramente, que o acusado tenha conhecimento com a devida 

antecipação de lugar, tempo e objeto do debate; que tenha efetiva possibilidade de 

preparar-se para a intervenção e por fim, que tenha a possibilidade de intervir. 

Com relação ao contraditório, Egon Bochmann Moreira citado por 

Cláudio Rosa salienta que:  

  
Trata-se de garantia de ser cientificado não só da existência do 
processo, mas de tudo o que nele ocorra, podendo o particular 
manifestar-se a respeito de todos os atos e fatos processuais, gerando, 
em conseqüência, o dever de o órgão julgador apreciar 
motivadamente tais intervenções. (ROZA, 2008 p. 226).  

  
Segundo Roza (2008, p.103) 

 
É exigência do contraditório a plena informação para que seja 
possibilitada a reação. Cumpre especial destaque o dever da 
motivação, além da plena possibilidade de se ter acesso ao processo e 
da participação nas audiências, tanto pessoalmente, como 
devidamente representado.  

  

Pode-se concluir que o direito de ampla defesa decorre naturalmente a 

quem é ofendido e ao acusado dá-se a oportunidade da defesa em razão de sua 
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dignidade. Por fim, o princípio do contraditório induz a enfrentar razões apontadas por 

outrem contra o acusado, rebatendo-as, pelo princípio da ampla defesa apresentando a 

verdade do acusado. 

 

3.1.9. Princípio da Pluralidade das instâncias 

 

Em regra, a instância administrativa superior poderá sempre, de ofício 

ou por procuração do interessado, ser instaurada para reprocessar a questão disciplinar 

que fora processada no órgão hierarquicamente inferior. Já que a administração detém o 

poder de anular ou revogar os seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade ou 

considerados inconvenientes ou inoportunos. São consequências do princípio em exame 

os remédios recursais contemplados nos nossos regimes disciplinares, a saber, o pedido 

de reconsideração, o recurso hierárquico e a revisão processual (COSTA, 2011). 

Apenas na hipótese de o ato ser editado pelo hierárquico maior da 

respectiva administração (Presidente da Republica, Governador, Prefeitos) é que não há 

oportunidade para a utilização do princípio da plúrima instancia, havendo tão somente 

ensejo a que se acione o pedido de reconsideração. 

 

3.1.10. Princípio da Economia Processual 

 

Grinover (in CINTRA, 2006, p. 79), informa que o princípio da 

economia processual preconiza o máximo resultado na atuação do direito com o mínimo 

emprego possível de atividades processuais. 
Para Costa (2011), enuncia-se a ideia de que devem ser evitados os 

rigores formais não essenciais à elucidação dos fatos. Já que tais complexidades e 

delongas servem apenas para onerar ainda mais a administração pública, sem nenhuma 

vantagem para o servidor imputado. Daí porque esse princípio orienta no sentido de que 

se deve evitar a abertura de procedimentos disciplinares quando inexista um mínimo de 

viabilidade condenatória do servidor acusado. 
 

3.1.11. Princípio do Informalismo 
 

Com base no Princípio do Informalismo, pode-se asseverar que são 

dispensáveis os rigores formais que não prejudiquem a essência da verdade. 
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Hodiernamente, o direito processual caminha no sentido de dispensar os meros 

curialismos formais que não levam a nada. Desde que atinjam o escopo da justiça e da 

legalidade, não devem os atos processuais ficar aferrados e formalismos ultrapassados. 

Este princípio é de grande aplicabilidade no processo disciplinar, onde já foi pacificado 

o entendimento de que, desde que não haja prejuízo para a defesa, não há que se falar 

em nulidade por inobservância de mera formalidade (COSTA, 2011). 
 

3.1.12. Princípio da verdade material 
 

Segundo Medauar (2014), o princípio da verdade material ou real, está 

vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a Administração deve tomar as 

decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo 

com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para 

o expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria tratada, 

sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no tocante a provas, 

desde que obtidas por meios lícitos (como impõe o inciso LVI do art. 5º da CF), a 

Administração detém liberdade plena de produzi-las. 

Por força desse princípio, autorizada fica a administração, dentro da 

processualística disciplinar, a recepcionar e levar em conta qualquer elemento de prova 

que tenha chegado ao conhecimento dos membros da comissão processante. E desde 

que, obviamente, tenha sido juntado aos autos e feita à respectiva abertura de vista ao 

servidor acusado, a fim de que exercite o seu legitimo direito de defesa. Respeitados o 

direito de defesa e o contraditório as provas processuais disciplinares, em consonância 

com o princípio da verdade material, podem ser carreadas ao processo até mesmo na 

fase do julgamento. 

Este princípio, também denominado de liberdade na prova, autoriza a 

Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora 

tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade 

material em contraste com a verdade formal. Enquanto nos processos judiciais o Juiz 

deve-se cingir ás provas indicadas no devido tempo pelas partes, no processo 

administrativo a autoridade processante ou julgadora pode, até final julgamento, 

conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de 

fatos supervenientes que comprovem as alegações em tela. “Este princípio é que 
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autoriza a reformatio in pejus, ou a nova prova conduz o julgador de segunda instância a 

uma verdade material desfavorável ao próprio recorrente” (MEIRELLES, 2006, p 632). 

 

3.1.13. Princípio da Celeridade Processual 

 

Em nível constitucional o principio da celeridade processual, dispõe a 

CF que a todos, no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

Para Carvalho Filho (2007) esse princípio impõe que o processo, tanto 

judicial quanto administrativo, deva ter apenas a duração necessária à vazão do 

contraditório e da ampla defesa O seu objetivo não é simplesmente impor ritmo de 

velocidade ao processo. É sim a brevidade que não arraste as garantias processuais. 

Pressa que implique cerceamento de defesa afronta o princípio constitucional da 

celeridade. 

O caminho processual deve ser breve dentro desses limites. Em outras 

palavras o processo requer tão somente à duração que seja necessária ao esclarecimento 

da verdade, mas sem contrariar as garantias do devido processo legal. 

Embota tal princípio se direcione tanto aos processos judiciais quanto 

os administrativos salientem que a sua inobservância produz consequência diferenciada 

em cada um desses campos do direito. 

De logo, esclareça-se que a falta de celeridade processual não poderá 

jamais favorecer a parte que lhe tenha dado causa. 

Reforce-se, por fim, que tais procrastinações injustificáveis, revelando 

a desídia do colegiado processante, e impondo prolongado e arbitrário desassossego ao 

acusado, configura substancial nulidade processual disciplinar. Gerando, como 

consequência, a invalidez do processo e a liberação do servidor imputado, sujeitando-se 

os relapsos membros da comissão processante à responsabilização disciplinar por 

desídia grave (MORAES, 2014). 

 

3.2. Responsabilidades no processo administrativo disciplinar 

 

O servidor público é objeto de uma tríplice fiscalização por parte do 

Poder Público se infringir normas legais previamente estabelecidas (MATTOS, 2010). 

São três instâncias (penal, administrativa e civil), que apesar de independentes entre si, 
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em determinadas situações jurídicas sofrem dependência direta uma da outra, sem que 

isso equivalha invasão de competência, uma sobre a outra (art. 121 da Lei Federal 

8.112/1990)10. 

Meirelles (2006, p. 408.) deixou registrado sobre o tema: 

 
Os servidores públicos, no desempenho de suas funções ou a pretexto 
de exercê-las podem cometer infrações de três ordens: administrativa, 
civil e criminal. Por essas infrações deverão ser responsabilizados no 
âmbito interno da Administração e perante a justiça especializada. A 
responsabilidade dos servidores públicos é dever genérico da 
administração e especifico de todo chefe, em relação a seus 
subordinados. 

 

No mesmo sentido segue a lição de Carvalho Filho (2007, p. 608): 
 
A relação estatutária admite que, em certas circunstancias, o servidor 
público seja responsabilizado perante a administração. Obviamente, 
essa responsabilização só pode ser reconhecida se ocorrer uma 
situação fática que a lei tenha exigido como suporte da 
responsabilidade. É sob esse aspecto que a responsabilidade do 
servidor público perante a administração pode ser civil, administrativa 
e penal. 
 

Todavia, pode o servidor público, na qualidade de cidadão, praticar 

um fato típico e antijurídico que tenha reflexo na instancia penal ou civil, sem que o 

mesmo repercuta em sua situação jurídica funcional, salvo se for condenado à pena de 

detenção superior a dois anos. 

Como as normas jurídicas são autônomas entre si, a consequência é a 

de que as responsabilidades também serão, em principio independente, a 

responsabilidade civil não acarreta necessariamente a responsabilidade penal e a 

administrativa; esta última, por sua vez, independe da civil e da penal11. 

Na instância disciplinar, o art. 143, da Lei Federal nº 8.112/1990, 

exige da Autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público a obrigação 

de promover sua apuração imediata, mediante sindicância ou PAD, assegurando ao 

                                                        
10 Lei Federal nº 8.112/1990 – Art. 121: “O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo 
exercício irregular de suas atribuições”. 
11 Apenas para exemplificar: uma infração administrativa de impontualidade de um servidor causa a sua 
responsabilidade administrativa, mas não implica sua responsabilidade penal, porque não foi violada 
norma dessa natureza. Por outro lado, se o individuo causa dano a outrem, agindo com negligencia, tem 
responsabilidade civil, mas não penal, nem administrativa vez que sua conduta afetou norma de caráter 
civil. 
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acuso a ampla defesa, o contraditório e a faculdade de produzir todos os meios de 

provas admitidas em direito (MATTOS, 2010). 

Em assim sendo, havendo fundamentos, lastreados em provas diretas 

ou justo motivo, bem como indícios suficientes da autoria, que respaldem as 

investigações o poder público estará autorizado a instaurar o PAD ou sindicância, para 

apurar a responsabilidade funcional do servidor. 

 

3.2.1. Responsabilidades dos agentes públicos 

 

O ato de descumprir os deveres e a inobservância de proibições traz 

consequências para o agente Publico (MENDAUAR, 2014). Assim, os servidores 

públicos estão sujeitos às responsabilizações de três naturezas concomitantemente ou 

não. 

É possível que a mesma conduta configure infração administrativa, 

acarrete dano à Administração e seja tipificada como crime. Neste caso, o servidor 

arcará com as consequências da responsabilidade administrativa, civil e criminal, pois 

as três têm fundamento e natureza diversos. 

De acordo com a autora, as autoridades responsáveis pela apuração da 

conduta do servidor público têm o dever de apurar as irregularidades praticadas por este, 

sob pena de incorrerem em responsabilidades criminais em decorrência do 

descumprimento deste dever. 

Neste mesmo diapasão Di Pietro (2010) ensina que o servidor público 

está sujeito tanto a responsabilidade civil como penal e administrativa decorrente do 

cargo que ocupa emprego ou função.  

Para Alexandrino (2009), a responsabilidade dos servidores públicos 

advém dos princípios constitucionais vigentes que regem a forma de Estado e de 

Governo e que são encontrados na Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988. Uma das características centrais da forma republicana de governo é a 

possibilidade de responsabilização daqueles que gerem a coisa pública, quer dizer, os 

governantes têm o dever de prestar contas sobre sua gestão frente aos administrados. 

Silva (2001) ratifica este posicionamento relatando que nos regimes 

democráticos não existe governante irresponsável. Extrai-se deste conceito proposto 

pelo autor, a compreensão de que no Estado Democrático de Direito não se admitem 

desvios de conduta de governantes, autoridades, servidores públicos ou equivalentes 
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sem a devida responsabilização pelos atos ou danos causados. O autor ratifica que o 

Estado tem responsabilidade objetiva, assim sendo, tem o dever de ressarcir os danos 

causadores pelos seus agentes (independente de culpa ou dolo), contudo, tem o direito 

de regresso em desfavor do agente que tenha atuado de forma ilícita, inadequada ou 

abusiva. 

A relação estatutária admite que em certas circunstâncias o servidor 

público seja responsabilizado perante a Administração. Obviamente, essa 

responsabilização só pode ser reconhecida se ocorrer uma situação fática que a lei tenha 

erigido como suporte da responsabilidade (CARVALHO FILHO, 2007). 

É sob esse aspecto que a responsabilidade do servidor perante a 

Administração pode ser civil, penal e administrativa. A Lei Federal nº 8.112/90 dispõe a 

respeito: o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular 

de suas atribuições (art. 121) (BRASIL, 1990).  

Antes, porém, cabe salientar um aspecto que merece importante 

análise. A responsabilidade se origina de uma conduta ilícita ou da ocorrência de 

determinada situação fática prevista em lei e se caracteriza pela natureza do campo 

jurídico em que se consuma. Desse modo, a responsabilidade pode ser civil, penal e 

administrativa.  

Cada responsabilidade é, em princípio, independente da outra. Por 

exemplo, pode haver responsabilidade civil sem que haja responsabilidade penal e 

administrativa. Pode também haver responsabilidade administrativa sem que se siga 

conjuntamente a responsabilidade penal ou civil. Sucede que, em algumas ocasiões, o 

fato que gera certo tipo de responsabilidade é simultaneamente gerador de outro tipo; se 

isso ocorrer, as responsabilidades serão conjugadas. Essa é a razão por que a mesma 

situação fática é idônea a criar, concomitantemente, as responsabilidades civis penais e 

administrativas. 

Se as responsabilidades se acumulam, a consequência natural será a da 

acumulabilidade das sanções, visto que para cada tipo de responsabilidade é atribuída 

uma espécie de sanção. No que toca ao servidor público, foi exatamente esse o motivo 

pelo qual o estatuto funcional federal dispôs que as sanções civis, penais e 

administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si12 (BRASIL, 1990). 

                                                        
12Art. 125 da Lei nº 8.112/90. 
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Em virtude da independência das responsabilidades e, em 

consequência, das respectivas instancias, é que o Superior Tribunal Federal (STF) já 

decidiu, acertadamente, que pode a Administração aplicar ao servidor a pena de 

demissão em processo disciplinar, mesmo se ainda em curso a ação penal a que 

responde pelo mesmo fato13. 

 

3.2.2. Responsabilidade Civil 

 

A Responsabilidade Civil, por sua vez, é obrigada em repassar dano 

causado a outrem por fato de que é autor direto ou indireto. A responsabilidade civil é, 

portanto, a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou 

patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa 

por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou por simples imposição 

legal. (DINIZ, 2012, p. 867) 

MONTEIRO (2007, p. 502), por sua vez, conceitua responsabilidade 

civil como: 
[...] reparação dos danos morais e materiais oriundos da ação lesiva a 
interesse alheio, único meio de cumprir-se a própria finalidade do 
direito, que é viabilizar a vida em sociedade, dentro do conhecimento 
ditame de neminemlaedere. (MONTEIRO, 2007, p. 502) 
 

Nas palavras do mestre e professor Tartuce (2012, p. 293) 

responsabilidade civil. 

[...] surge em fase do descumprimento obrigacional, pela 
desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por 
deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que 
regula a vida. Neste sentido, fala-se, respectivamente, em 
responsabilidade civil contratual ou negocial e em responsabilidade 
civil extracontratual. (TARTUCE, 2012, p. 293) 

É a imputação ao servidor publico da obrigação de reparar o dano que 

tenha causado à Administração, em decorrência de conduta culposa ou dolosa, de 

caráter comissivo ou omissivo14 (BRASIL, 1990). Trata-se como se pode observar de 

responsabilidade subjetiva ou com culpa. 

                                                        
13MS nº 21.708-DF, Pleno, Rel. p/acórdão o Min. Mauricio Corrêa, julg. em 9/11/2000 (informativo STF 
nº 209, de nov/2000) 
14 Art. 122 da Lei nº 8112/90. 
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Para imputar-se a responsabilidade civil ao servidor é preciso que haja 

a comprovação do dano causado a Administração. Sem o dano inexiste 

responsabilização.  

A responsabilidade civil do servidor reclama apuração por processo 

administrativo, exigindo-se a observância da ampla defesa em seu favor, do 

contraditório e da ampla faculdade probatória, como assegurado no art. 5º, LV da 

Constituição Federal, sobre pena de ser decretada a nulidade do processo (CARVALHO 

FILHO, 2007). 

 

3.2.3. Responsabilidade Penal 

 

A Responsabilidade Penal decorre da conduta que a lei penal tipifica 

como infração penal. A matéria da responsabilidade penal e típica das áreas de direito 

penal e processual penal e exige que a solução final do litigio seja definida pelo poder 

judiciário. Nesse caso, a responsabilidade só pode ser atribuída se a conduta for dolosa 

ou culposa, estando, por conseguinte, descartada a responsabilidade objetiva (DI 

PIETRO, 2010).  

O servidor pode ser responsabilizado apenas penalmente. Mas se o 

ilícito penal acarretar prejuízo à administração será também civilmente responsável. 

Os crimes contra a Administração são basicamente, os dos artigos 312 

a 326 do Código Penal, crimes praticados por funcionário público contra a 

administração pública. A legislação especial, a seu turno, prevê outras condutas típicas, 

acarretando também a responsabilidade penal ao servidor. Diga-se, por oportuno, que a 

responsabilidade penal pode ser, ou não, pertinente à função administrativa. Quando 

está fora de sua função publica, a eventual pratica do ilícito penal pode não causar 

nenhuma influencia no âmbito da administração. 

 

3.2.4. Responsabilidade Administrativa 

 

A responsabilidade administrativa, por sua vez, é atribuída quando um 

servidor pratica um ilícito administrativo. O ilícito pode verificar-se por conduta 

comissiva ou omissiva e os fatos que o configuram são os previstos na legislação 

estatutária (CARVALHO FILHO, 2007). 



41 
 

Segundo o autor, este tipo de responsabilidade deve ser apurada em 

processo administrativo, assegurando-se ao servidor o direito à ampla defesa e ao 

contraditório, bem como a maior margem probatória, a fim de possibilitar mais 

eficientemente a apuração do ilícito. Constatada a pratica do ilícito a responsabilidade 

importa a aplicação de adequada sanção administrativa. 

Os estatutos funcionais apresentam um elenco de deveres e vedações 

para os servidores, e o ilícito administrativo vai configurar-se exatamente quando tais 

deveres e vedações são inobservados. Além do mais, os estatutos relacionam as 

penalidades administrativas, sem, contudo fixar qualquer elo com a conduta.15 

Deflui dessa circunstância que o sistema punitivo da administração 

deverá atender a princípios específicos para a regular aplicação das sanções. Um deles é 

o principio da adequação punitiva (ou da proporcionalidade), pelo qual se incumbe ao 

administrador certa margem de discricionariedade para compatibilizar a conduta e a 

sanção. Fora desse principio, a punição é arbitrária e ilegal, e passível de invalidação 

pela administração ou pelo judiciário. Acrescente-se a esses o principio do contraditório 

e da ampla defesa, fundado no art. 5º, LV da CF, que além de não poder ser postergado, 

deve incidir toda vez que a administração aplica sanção a seus servidores 

(ALEXANDRINO, 2009). 

Após as explanações dos tipos de princípios que norteiam o PAD e os 

tipos de responsabilidades juga-se importante abordar a ética no serviço público. 

 

3.3. A ética no serviço público 

 

A discussão sobre ética nas organizações tem inicio na década de 80. 

A sociedade espera que os serviços disponibilizados sejam eficientes e que os 

servidores atuem em conformidade com o interesse publico, administrando os recursos 

públicos de forma apropriada com os fins propostos. 

Neste processo organizacional o servidor público é peça fundamental, 

pois, é por meio dos seus agentes que o serviço público de fato se concretiza. Logo, 

quando se fala da organização, seja ela publica ou privada, não está a se referir apenas à 

estrutura física de suas instalações, englobam-se também os recursos humanos que ali 
                                                        
15 Apenas para exemplificar: a Lei nº 8.112/90 enumera os deveres do servidor no art. 116 e as proibições 
no art.117. As penalidades estão no art. 127. As condutas infracionais, entretanto, não tem estrita 
precisão: fala-se em exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; em tratar com urbanidade as 
pessoas, etc. 
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atuam. É por meio desses recursos que os princípios constitucionais inerentes à 

Administração Pública são efetivados. 

Entre os princípios constitucionais explícitos para a Administração 

Pública encontram-se o princípio da moralidade administrativa que, atinge sua 

dimensão por meio da ética. “Não se trata de multiplicar eficiência e recursos, mas de 

realizar isso dentro de certos limites e com certa atitude” (ROCHA, 2008, p. 62).  

A ausência de responsabilidade e comprometimento ético e moral com 

a coisa pública é latente em todas as esferas do Estado. Trata-se de situações que podem 

ocorrer desde os mais altos aos mais baixos níveis hierárquicos em todos os poderes do 

Estado. 

A falta de disseminação de valores éticos nas instituições públicas põe 

em risco a persecução do bem comum, do interesse público, além de causar sérios danos 

à coisa publica, aos recursos públicos e toda a sociedade, impedindo, inclusive a prática 

de princípios importantes, inerentes à Administração Pública, como a legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

O delineamento da conduta ética na organização se dá por meio do 

código de ética, porém sua efetividade exige que todos os servidores o conheçam, 

compreendam seus conceitos e saibam aplica-los, pois a falta de inobservância e 

respeito às regras importa em sanções à sua violação. 

A normatização da ética se dá por meio do código de ética. É ele que 

demarca a cultura, a politica e os valores da organização, orientando as atitudes de seus 

membros. Trata-se de importante documento de comunicação, que dependerá do 

comprometimento e da participação de todos os envolvidos, inclusive no processo de 

elaboração. O envolvimento dos atores no processo de elaboração é a primeira das 

condições para validar e dar credibilidade ao programa de gestão da ética (CORREIA, 

2011). 

O mesmo entendimento é descrito por ROCHA (2008), quando o 

autor diz que o exercício da ética deve iniciar quando do processo de produção do 

código de ética, envolvendo propositadamente todos os membros em sua elaboração, 

sobre pena de se transformar num simples documento defensivo da corporação. “Isso 

exige um sistema ou processo de elaboração “de baixo para cima”, do diverso ao 

unitário, construindo-se consensos progressivos, de tal modo que o resultado final seja 

reconhecido como representativo de todas as disposições morais e éticas do grupo” 

(ROCHA, 2008, p. 43). 
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Códigos de conduta, portanto, são documentos que trazem 
especificadas, de forma clara e objetiva, regras que estabelecem o 
comportamento que se espera do servidor público, bem como as 
condutas que não são permitidas. Esses documentos estabelecem os 
padrões de comportamento que contribuem para que a organização 
cumpra com seus objetivos de forma eficiente e eficaz Os códigos de 
conduta complementam e reforçam as leis, já que regulam 
comportamentos nem sempre abrangidos pela legislação, ou 
abordados de forma genérica ou pouco clara. (CGU, 2008, p. 31). 

 

Rocha (2008) ressalta ainda, que o código não é algo estático, 

estabelecido de uma vez por todas. O olhar critico sobre a prática e sobre o próprio 

código permitirá que se façam, ao longo do tempo, revisões e transformações na direção 

dos objetivos desejados. Desta forma é preciso que o código seja revisto e reformulado 

sempre que necessário para se adeque, inclusive, às mudanças sociais e organizacionais. 

Na administração pública federal os trabalhos relativos a questões 

éticas se iniciam em 1994 com a aprovação do Código de Ética Profissional do Servidor 

Público Civil do Poder Executivo Federal. A primeira comissão ética foi criada em 

1999. Em 2001 e 2002 são efetivadas alterações no Decreto de 1999 e, em 2007 foi 

instituído o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal (MENDES, 2010). 

A Comissão de Ética da UFRN foi instituída pela Portaria nº 811/08-

R, publicada em 02 de outubro de 2008. Integra o Sistema de Gestão da Ética do Poder 

Executivo Federal e, da mesma forma que as demais comissões de ética setoriais, está 

subordinada à Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP). Sua 

atuação guarda independência em relação às demais esferas administrativas da UFRN. 

Com base no art. 7° do Decreto n° 6.029/2007, compete a Comissão 

de Ética da UFRN: 

 
I - Atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores 
no âmbito da UFRN; 
II - aplicar o Código de Ética Profissional (CEP)  Servidor 
Público Civil do Poder Executivo federal, aprovado pelo 
Decreto 1.171, de 1994, devendo: 
a) submeter à Comissão de Ética Pública propostas para seu 
aperfeiçoamento; 
b) dirimir dúvidas a respeito da interpretação de suas normas e 
deliberar sobre casos omissos; 
c) apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em 
desacordo com as normas éticas pertinentes; e 
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d) recomendar, acompanhar e avaliar, no âmbito da UFRN, o 
desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, 
capacitação e treinamento sobre as normas de ética e disciplina;  
III - representar a UFRN na Rede de Ética do Poder Executivo 
Federal; 
IV - supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta 
Administração Federal e comunicar à CEP situações que 
possam configurar descumprimento de suas normas. 

 
O arcabouço legal que vem sendo implantado ao longo dos anos na 

esfera federal e no Estado, verifica-se que o trato das questões éticas não é questão 

simples, pois, conforme foi demonstrado, muito há que se trabalhar para a efetividade 

dos códigos de ética e conduta do servidor. O resultado vê diariamente na mídia, onde 

não raras às vezes são apresentados a toda a sociedade, agentes públicos em situações 

que não condizem com comprometimento e responsabilidade ética no serviço público. 

O capitulo seguinte deste estudo abordará o Próprio Processo 

Administrativo Disciplinar no que tange a um breve relato histórico, os sujeitos 

envolvidos no processo, a relação processual, os atores do processo e as fases do 

processo  
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4. O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

 

Há inúmeras conceituações doutrinárias para o processo 

administrativo disciplinar, o qual possui características e princípios próprios, além de 

outras peculiaridades específicas. 

 

Segundo Meirelles (2006, p. 96): 

 
O processo administrativo disciplinar é o meio de apuração e punição 
de faltas graves dos servidores públicos e demais pessoas sujeitas ao 
regime funcional de determinados estabelecimentos da Administração. 
Tal processo baseia-se na supremacia especial que o Estado mantém 
sobre todos aqueles que se vincula a seus serviços ou atividades, 
definitivas ou transitoriamente, submetendo-se à sua disciplina. É um 
processo punitivo, mas com tais peculiaridades e tanta freqüência na 
prática administrativa que merece destaque dentre seus congêneres, 
mesmo porque os estatutos dos servidores geralmente regulamentam a 
sua tramitação para cada órgão ou entidade estatal interessada. O 
processo administrativo disciplinar é sempre necessário para a 
imposição de pena de demissão, ao funcionário estável, tendo a 
jurisprudência entendido que também o é para o efetivo, ainda em 
estágio probatório. Para os demais servidores o ato demissório 
dependerá das exigências constantes do estatuto ou das normas 
especiais pertinentes, podendo a apuração de falta ser feita por meios 
sumários, desde que assegurada a defesa. 

 

Desta forma, analisando o aspecto conceitual citado, pode-se dizer que 

o processo administrativo disciplinar é o meio adequado que a administração pública 

dispõe para apurar eventuais infrações disciplinares cometidas por servidores públicos 

e, consequentemente, aplicar as sanções disciplinares cabíveis. 

A administração pública, por meio do processo administrativo 

disciplinar e mediante regras devidamente previstas em lei, pode e deve controlar as 

atividades dos seus servidores públicos, principalmente no que se refere ao 

cumprimento de suas obrigações funcionais, bem como deverá detectar o eventual 

desrespeito de proibições administrativas e penais. 

Para Silva Alves (2002, p. 51) “[...] é o instrumento utilizado na regra 

como próprio para viabilizar a aplicação de sanções disciplinares no âmbito da 

Administração Pública direta, autárquica, ou no seio das fundações públicas”. 

 

Moreira Reis (1999, p. 100) o define como:  
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[...] mecanismo estabelecido na lei para o controle das atividades dos 
servidores, no que concerne ao descumprimento de suas obrigações, 
ao desrespeito às proibições e à realização de fatos capituláveis como 
crimes ou contravenções, pela legislação penal ou por leis especiais, 
com reflexo no âmbito administrativo. 

 

Assim, analisando os demais conceitos citados, pode-se dizer que o 

processo administrativo disciplinar é o meio adequado, disciplinado na seara do direito 

administrativo, para que a administração pública possa exercer a tutela do interesse 

público, bem como exercer a repreensão pela prática de condutas infracionais. 

Consiste em um conjunto de formalidades que submete o servidor 

público infrator a responder pelas acusações que lhe estão sendo imputadas e efetuar a 

sua defesa, em estrita obediência aos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa. 

O principal objetivo do processo administrativo disciplinar é a tutela 

hierárquica, a qual é exercida por meio da apuração da suposta falta cometida e, em 

seguida, poder aplicar a penalidade cabível, a qual deverá estar devidamente prevista em 

lei. 

Importante acrescentar que o processo administrativo disciplinar tem 

por meta, tão somente, a apuração do ilícito administrativo, visto que, após encerrados 

os trabalhos e proferida a decisão, esta somente apresenta repercussão na esfera 

administrativa. 

Assim, conclui-se a conceituação no sentido de que o processo 

administrativo disciplinar é o método utilizado para, atendido os princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, solucionar conflitos de interesses, 

destinado a apurar responsabilidades de servidores por infração praticada no exercício 

de suas atribuições. 

 

4.1. Breve histórico  

 

A Lei Federal n. 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídicos dos 

servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, 

estabelece meios de apuração de irregularidades cometidas no exercício das funções. Os 

institutos da sindicância e do PAD estão dispostos do art. 143 ao art. 182 da referida lei. 
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O PAD, instrumento de compostura mais complexa que o da 

Sindicância Administrativa, é um procedimento apurador que deve obediência ao 

princípio da ampla defesa, conduzido por comissão formada por três servidores estáveis, 

sobre a presidência de um deles (art. 149, Lei Federal nº 8.112/1990).  

Na lição de MELLO (2010, p. 327): 

 
Processo administrativo, instrumento de compostura mais complexa, é 
um procedimento apurador, desde logo instruído pelos autos da 
sindicância e obediente ao princípio da ampla defesa, conduzido por 
comissão formada por três servidores estáveis, sob a presidência de 
um deles (art. 149). Conforme Súmula 343 do STJ “é obrigatória a 
presença de advogado em todas fases do processo disciplinar”. 
Desenrola-se em três fases – (a) a instauração, (b) o inquérito e (c) o 
julgamento (art. 151) -, das quais só as duas primeiras são da alçada 
da comissão. A última – o julgamento – compete à autoridade superior 
que mandou instaurá-lo. Se a penalidade a ser aplicada exceder sua 
alçada, o processo será encaminhado à autoridade competente, para 
que decida. O prazo para conclusão do processo administrativo é de 
60 dias, contados da data em que for constituída a comissão, 
prorrogáveis por igual período quando as circunstâncias o exigirem 
(art. 152). 

 

Como foi visto acima, as etapas do processo administrativo estão 

previstas na lei, e desenrolam-se em três fases – a) instauração; b) inquérito; e c) 

julgamento (art. 151, Lei Federal nº 8.112/90). A instauração do processo dar-se-á com 

a publicação do ato que constituir a comissão. Esta portaria deve enunciar o nome dos 

servidores envolvidos, a infração de que são acusados, com descrição sucinta dos fatos e 

indicação dos dispositivos legais infringidos.  

 

Cabe transcrição de Di Pietro (2010,  p. 638/639) 

 
“O processo desenvolve-se nas seguintes fases: instauração, instrução, 
defesa, relatório e decisão. 
O processo tem início com despacho de autoridade competente, 
determinando a instauração, assim que tiver ciência de alguma 
irregularidade; ela age ex-officio, com fundamento no princípio da 
oficialidade. 
Não havendo elementos suficientes para instaurar o processo, 
determinará previamente a realização de sindicância. 
Determinada a instauração e já autuado o processo, é este 
encaminhado à comissão processante, que o instaura, por meio de 
portaria em que conste o nome dos servidores envolvidos, a infração 
de que são acusados, com descrição sucinta dos fatos e indicação dos 
dispositivos legais infringidos. 
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A portaria bem elaborada é essencial à legalidade do processo, pois 
equivale à denúncia do processo penal e, se não contiver dados 
suficientes, poderá prejudicar a defesa; é indispensável que ela 
contenha todos os elementos que permitam aos servidores conhecer os 
ilícitos de que são acusados.” 
 

Dessa forma, a Portaria inaugural é essencial à legalidade do processo, 

sendo que ausência de dados suficientes poderá prejudicar a defesa. É indispensável que 

ela contenha todos os elementos que permitam aos servidores conhecer os ilícitos de 

que são acusados. 

Segundo Mattos (2010) a instrução rege-se pelos princípios da 

oficialidade, do contraditório e da ampla defesa. Com base no primeiro, a comissão 

toma iniciativa para levantamento das provas, podendo realizar ou determinar as 

diligências que julgue necessárias. O princípio do contraditório exige, em contrapartida, 

que a comissão dê ao indiciado oportunidade de acompanhar a instrução, conhecendo 

todas as provas contra ele apresentadas. 

Nessa acepção de Mattos (2010), o processo disciplinar se define 

como sendo a serie de atos procedimentais que, formalizados em obediência a certos 

rituais traçados pelas normas e outras fontes do direito se propõem a apurar a verdade 

real dos fatos a fim de fornecer base a legitima decisão disciplinar, a qual poderá ter 

efeito condenatório ou absolutório. Sobrevindo desfecho condenatório, após presunção 

de juris tantum (que admite prova em contrário), a base legitima que servirá de apoio à 

lavratura do ato disciplinar correspondente. Este, para ter validade formal e a fim de que 

possa produzir os seus efeitos jurídicos, deverá ser publicado em boletim de serviço da 

repartição. 

Advindo decisão absolutória, o simples despacho de arquivamento 

valerá como ato declarativo da inocência do acusado. Isso significa que o efeito dessa 

absolvição operará, com efeito, extunc (retroativo). Apaga, por conseguinte, todas as 

consequências restritivas que porventura tenha sofrido o servidor acusado no decorrer 

do processo. 

 

4.2. Sujeitos do processo administrativo disciplinar 

 

Ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, tanto nos cíveis 

como nos criminais, em que fazem parte do processo três elementos – autor, réu e juiz –
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, no processo administrativo disciplinar as partes são apenas duas, a Administração 

Pública e o servidor público (COSTA, 2011). 

Desta forma, observa-se que a Administração Pública acumula as 

atribuições de instauradora e julgadora, que se faz representar pela autoridade 

competente e pelos membros da comissão processante. Por sua vez, o servidor público, 

figura como acusado pela prática de algum desvio funcional (COSTA, 2011). 

A doutrinadora Di Pietro (2008) assevera que a comissão processante 

é um órgão estranho ao relacionamento entre funcionário e o superior hierárquico. 

Segundo ela, a comissão deve ser formada por servidores estáveis, não interinos e não 

exoneráveis ad nutum, de modo que seja garantida a imparcialidade do PAD. 

Para Costa (2011), além dos requisitos objetivos, ligados às suas 

particularidades funcionais, como a estabilidade no serviço público e a não ocupação de 

cargos de confiança, os membros da comissão deverão comprovar, também, requisitos 

pessoais, como idoneidade moral e capacidade intelectual.  

A Lei Federal nº. 8.112/90, em seus artigos 143 e 166, se utilizam do 

termo “autoridade” para referir-se à pessoa física acometida em cargo público, como a 

que possui competência para instaurar e julgar o PAD.  

Veja-se:  
 

Art. 143 A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço 
público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao 
acusado ampla defesa.  
Art. 166. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será 
remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para 
julgamento.  
 

 

Assim, verifica-se que Administração Pública atuará por meio de seus 

agentes públicos, pessoas físicas, que, em razão de função ou cargo público, são 

denominados como autoridade pública. Destarte, possivelmente será aquele que possua 

superioridade hierárquica ao acusado (LAZZARINI, 1999). 

Por fim, deve-se conceituar o polo passivo do PAD, qual seja, o 

servidor público, que durante o processo poderá ser chamado de denunciado, imputado, 

acusado ou indiciado. 

Carvalho Filho (2008) assim conceitua servidores públicos:  
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Todos os agentes que, exercendo com caráter de permanência uma 
função pública em decorrência de relação de trabalho, integram o 
quadro funcional das pessoas federativas, das autarquias e das 
fundações públicas de natureza autárquica. 
 

Por sua vez, Mello (2002, p. 249) apresenta um conceito mais 

abrangente, considerando servidor público como: 

 
“todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho profissional com as 
entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos da 
União, Estados, Distrito Federal, Municípios, respectivas autarquias e 
fundações de Direito Público”.  
 

O conceito legal, trazido pela Lei Federal nº 8.112/90, em seu art. 2º, 

assevera que para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente investida em 

cargo público.  

Deste modo, pelos conceitos acima citados, aduz-se que todos aqueles 

que mantêm vínculos de trabalho com a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, 

suas autarquias e fundações públicas podem ser considerados como servidor público, 

devendo, assim, sujeitar-se às normas de direito administrativo. Podendo, caso não as 

respeite, ser submetido ao PAD para apurar eventuais ilícitos administrativos.  
 

4.3. Relação processual do processo administrativo disciplinar 

 

Uma vez instaurado o processo disciplinar, o que ocorre por força da 

portaria instauradora da autoridade hierárquica, devidamente notificada ao servidor 

imputado, formalizada estará à relação jurídico-processual disciplinar. Advindo de tal 

enlace ponderáveis consequências de direito para as partes. 

Essa relação que surge com a inauguração do processo disciplinar, 

somente se extinguira com o advento da decisão disciplinar. Este constitui o ultimo ato 

dentro do processo (COSTA, 2011). 

Para o mesmo autor a constância do processo, ao longo do qual se 

prolonga essa relação processual, surge, reciprocamente entre as partes (administração e 

servidor acusado), direitos e obrigações.  

Instaurado o processo, impõe-se ao servidor acusado, sob pena de 

revelia, o dever de não se ausentar da localidade em que se tenha instalado a comissão 

disciplinar. A não ser que tenha havido prévia anuência do respectivo presidente.  
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Por outro lado, impõe-se à comissão processante o dever de notificar o 

acusado sobre todas as diligências que devam ser realizadas no interesse da instrução do 

processo. Esta providência configura a mais legítima verdade constitucional do 

contraditório. 

Inaugurado o processo, o servidor acusado somente poderá ser 

exonerado a pedido depois do julgamento. E desde que tenha sido absolvido ou 

condenado com pena não expulsiva. 

 

4.4. Indiciado, acusado ou imputado: os atores do processo. 

 

Os termos indiciado, acusado, imputado e denunciado têm, no gênero, 

o mesmo sentido. Designa a pessoa contra quem se fez uma imputação de natureza 

criminal, em razão do que se iniciou contra ela o respectivo processo penal. 

Contrapõem-se, contudo, ao conceito de condenado, o qual indica à pessoa que já sofreu 

a imposição de pena, por haver sido demonstrada, no processo criminal, a procedência 

da acusação (COSTA, 2011). 

Para o mesmo autor o processo disciplinar, sofre ligeiras alterações, 

uma vez que a posição de indiciado aparece mais agravada em relação à condição da 

pessoa acusada. Ocorre, assim, o reverso do que se verifica na repressão criminal. Já 

que nesta a pessoa do indiciado poderá até não chegar à qualificação de acusado, desde 

que assim entendam o representante do Ministério Público e o juiz competente. 

Na área do processo disciplinar, a pessoa a quem se atribuem faltas 

funcionais já surge como acusada ou imputada. Somente vindo a adquirir a condição de 

indiciado depois da conclusão da instrução. Na oportunidade em que a comissão 

disciplinar, com base nos fatos apurados, conclui que o acusado deva ser enquadrado 

num determinado tipo disciplinar. Nessa ocasião, a comissão processante elabora uma 

síntese acusatória, abrindo, em seguida, prazo para a defesa. 

 

4.5. Fases do processo administrativo disciplinar 

 

O processo disciplinar desdobra-se numa série de atos que se iniciam 

com a portaria instauradora e se encerram com o julgamento da autoridade 

administrativa competente. 
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Com efeito, vislumbra-se no processo disciplinar apenas cinco fases, 

quais sejam: a) instauração; b) instrução; c) defesa; d) relatório; e) julgamento. 

 

3.5.1. A Instauração (art. 143 da Lei Federal nº 8112/1990) 

 

Alves (2002, p. 47) preleciona que:  
 
A instauração do processo administrativo disciplinar cabe à autoridade 
que ostenta o poder hierárquico, por ter a responsabilidade maior no 
âmbito do órgão público, em face do controle interno da atividade, e 
por lhe competir o poder de ordenação, controle e correção.    

 

Pontificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:  

 
Em regra, a autoridade administrativa é competente para determinar a 
instauração do processo administrativo disciplinar que vise a apurar 
faltas de seus subordinados. Entretanto, se o caso a ser apurado 
envolve pessoas de diferentes níveis hierárquicos, a competência para 
instauração do processo será deslocada para a autoridade que tenha 
ascendência hierárquica sobre todos os servidores envolvidos 
(BRASIL 2003).  

 

Justifica Justen Filho (apud CARVALHO, 2011). Que a competência 

é recomendável e consistente em investigar as irregularidades e formular um juízo 

preambular acerca da instauração, ou não, de PAD seja entregue a órgão distinto da 

autoridade competente para decidir sobre a abertura do feito apenador, no intuito de 

evitar o possível comprometimento da isenção do agente público a quem confiado o 

juízo definitivo e o poder pertinente à instalação do processo punitivo.   

Deste modo, ocorre a instauração do PAD com a publicação do ato da 

autoridade competente que constituir a comissão processante. Barcellar Filho (2007) 

ressalva a importância, sobre a necessidade de comissões permanentes.  

Nesta fase efetuar-se-á a identificação do servidor indiciado, 

declaram-se com clareza os fatos a ele imputados, bem como os dispositivos legais que 

serão aplicados, para oportunizar lhe o exercício do direito à ampla defesa. 
A instauração do PAD é obrigatória, devendo ser efetivada pela 

autoridade competente que tenha ciência de irregularidade no serviço publico. Ensejam 

apurar denuncias formulada por escrito, que contenham a identificação e o endereço do 

denunciante, devendo ser confirmada a autenticidade (não são admitidas denuncias orais 
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ou anônimas, sendo, simplesmente, desconsideradas). Se o fato descrito na denúncia 

não configurar evidente infração disciplinar ou ilícita penal, a denúncia será arquivada, 

por falta de objeto16. Nesse caso, sequer instaura-se processo, nem mesmo sindicância 

(COSTA, 2011). 

A comissão investigadora será composta de três servidores estáveis 

designados pela autoridade competente. Esta indicará, dentre os três, o presidente da 

comissão, o qual deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou 

ter nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado17.  

O prazo para a conclusão do PAD não excederá 60 dias, contados da 

data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por 

igual prazo, a critério da autoridade instauradora, quando as circunstâncias o exigirem18.  

Conforme entendimento do STF entende que esse prazo de sessenta 

dias, prorrogáveis por mais sessenta, para conclusão do processo disciplinar não inclui o 

prazo de vinte dias estipulado para a autoridade julgadora proferir a sua decisão19, ou 

seja, o STF considera que a fase de julgamento acontece depois da conclusão do 

processo disciplinar. 

 

3.5.2. A Instrução 

 

Esta etapa tem por finalidade a averiguação, comprovação e 

convencimento da Administração Pública para que tome uma decisão, é onde, são 

elucidados os fatos por iniciativa própria da Administração, determinando diligências, 

produzindo provas, requerendo depoimento da parte, oitiva de testemunhas, inspeções e 

perícias. Além de determinar produção provas (pode ser realizado até o momento do 

julgamento), através de laudos ou pareceres, tudo isso objetivando fundar a decisão que 

será tomada (ALEXANDRINO, 2009) 

Na instrução devem ser tomadas todas as providências necessárias ao 

esclarecimento dos fatos que integram o processo, desde que não sejam utilizadas 

provas adquiridas ilicitamente, expressamente proibidas segundo art. 30, da lei 

8.112/90. Verifica-se aí a implementação do princípio da economia processual. 

Nessa fase é assegurada ao denunciado a possibilidade de acompanhar o processo, 
                                                        
16 Art. 144, parágrafo único da Lei. 8112/90. 
17 Art. 149 da Lei. 8112/90. 
18 Art. 152 da Lei. 8112/90. 
19Art. 167 da Lei. 8112/90. 
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pessoalmente, ou, através de seu advogado sendo-lhe permitido reinquirir testemunhas, 

produzir provas e contraprovas (GASPARINI, 2008). 

A instrução é a principal fase investigatória do processo. É durante 

essa fase que a comissão deverá levantar o maior numero possível de fatos, evidencias 

depoimentos, enfim, todos os elementos capazes de confirmar ou refutar as acusações 

que pesam sobre o servidor (COSTA, 2011). 

Caso tenha havido uma sindicância prévia à instauração do PAD, seus 

atos o integrarão como peça meramente informativa. Significa que a conclusão a que 

tenha chegado à sindicância não vincula a comissão, podendo esta, fundamentadamente, 

chegar à conclusão diferente (COSTA 2011).   

Durante a instrução, a comissão realizara diligencias, tomará 

depoimentos, fará acusações e investigações e, geral, objetivando a coleta de provas. Se 

necessário serão solicitados laudos a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa 

elucidação dos fatos20. O pedido de perícia, entretanto, somente será deferido, pelo 

presidente da comissão, se o fato a ser provado depender de conhecimento técnico 

especializado21. 

É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo 

pessoalmente ou por intermédio de procurador22. Não é obrigatório o acompanhamento 

do processo por advogado; trata-se de mera faculdade do servidor.  

Durante a coleta de provas, e como parte dela, a comissão poderá 

ouvir testemunhas arroladas pelo acusado, por ela própria ou por terceiros (princípio da 

verdade material). As testemunhas não podem levar seu depoimento por escrito, este 

deverá ser prestado oralmente e reduzido a termo (COSTA, 2011). 

As testemunhas serão ouvidas separadamente e, havendo contradição 

entre os depoimentos, será feita acareações, ou seja, as testemunhas que se 

contraditaram serão postas frente a frente para que se procure identificar qual delas diz a 

verdade. 

Após a coleta de provas e a inquirição das testemunhas, será ouvido o 

acusado. As mesmas regras pertinentes às testemunhas valem para o depoimento do 

acusado, inclusive quanto à inquirição separada e a acareação em caso de contradição, 

se houver mais de um acusado. 

                                                        
20Art. 155 da Lei. 8112/90. 
21Art. 156, § 2º da Lei. 8112/90. 
22Art. 156, caput, da Lei. 8112/90. 



55 
 

Após toda a conclusão dos procedimentos, a comissão, de posse de 

uma série de elementos de prova, decidirá, com base nesses elementos, se o servidor 

deverá ou não ser indiciado. Se a comissão entender que não há provas ou que os fatos 

não caracterizam infração, o processo será arquivado. Se, contrariamente, a comissão 

entender que há tipificação de infração disciplinar, formulará a indiciação do servidor, 

contarão os fatos imputados ao indiciado e as provas produzidas. A partir da indiciação 

deverá ser providenciada a citação do indiciado, que é o chamamento formal do servidor 

ao processo para que ele, em vista de todos os elementos constantes do processo, 

apresente sua defesa escrita (COSTA, 2011). 

 

3.5.3. A Defesa 

 

Partindo para a defesa, chegasse então a uma situação, de muitas 

outras pertinentes a matéria, que é defesa no texto constitucional, em seu artigo 5º, LV, 

que diz "os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos inerentes." 

(BRASIL, 2002, p. 30). 

Dentro da defesa existem pontos a serem abordados, tais como: a 

ciência ao acusado da acusação, que é realizada através de citação pessoal e de 

responsabilidade do processante, a vista aos autos do processo administrativo na 

repartição, que é garantida ao processado, a oportunidade para oferecimento de 

contestação e provas, a inquirição e reperguntas de testemunhas e a observância do 

devido processo legal, assim como os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

dentre outras medidas a serem adotadas, para que o processo tenha sua forma e 

validades garantidas. 

Nesse momento, também é usado o bom senso e a transparência, 

devendo ser indeferidos atos que se apresentem como protelatórios ao andamento do 

PAD, bem como situações que possam tentar confundir a comissão processante, sendo 

nulo o PAD que cerceie a defesa. 

Com a formalização regular do ato citatório, que deverá ocorrer logo 

após o despacho de instrução e indiciação, será concedido ao indiciado o prazo de dez 

dias para oferecer a sua defesa escrita, havendo pluralidade de indiciados, esse prazo 

será de vinte dias, comum para todos (COSTA, 2010). 
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Ainda segundo o mesmo autor, a consequência do princípio da 

contrariedade do processo disciplinar, será aberta vista dos autos ao indiciado, e ao seu 

advogado legalmente constituído. Tal providencia é tomada a fim de que o direito de 

defesa possa ser exercido da forma mais ampla possível. 

Conforme o entendimento oficial, o advogado do indiciado tem o 

direito de vista dos autos na repartição. 

Advirta-se, contudo, que em face do que dispunha o art. 89, inciso 

XVII, e § 2, da Lei 4.215/196323, a jurisprudência dos nossos tribunais já havia firmado 

entendimento diverso. Pois entendia que esse direito de vista do advogado, legalmente 

constituído defensor do servidor indiciado, poderia ser exercido fora da repartição onde 

tramitava o processo. A não ser que, havendo mais de um acusado ou indiciado com 

procuradores diversos, fosse comum o prazo para a defesa. 

O atual Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)24, quase 

com idêntica redação, estipula que é direito do advogado “ter vista dos processos 

judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição 

competente, ou retirá-los pelos prazos legais”25. Constata-se, assim, que essa disposição 

do Estatuto da OAB, salvo engano, homologou integralmente o predominante 

entendimento dos nossos tribunais. Deve-se, por conseguinte, recepcionar como 

pacifico a tese de que esse direito de vista do advogado pode ser exercido fora da 

repartição. Não obstante, havendo mais de um indiciado com advogados distintos e 

prazo comum para a apresentação das correspondentes defesas, mesmo sendo silente 

mencionado estatuto a esse respeito, entende-se que tal direito de vista deverá ocorrer na 

repartição onde esteja correndo o processo. 

Findo o prazo para a apresentação da defesa, sem que tenha sido esta 

apresentada, será o indiciado considerado revel. Neste caso, ser-lhe-á nomeado defensor 

dativo, a quem se defere igual prazo para exercer o direito de defesa em favor do 

indiciado revel. 

Com a apresentação das razões escritas do indiciado, fica encerrada 

esta fase da defesa. 

 

 

                                                        
23 Antigo e revogado Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil 
24 Lei 8.906, de 04/07/1994. 
25 Art. 7º, inciso XV da Lei 8.906, de 04/07/1994. 
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3.5.4. O Relatório 

 

Fase em que a autoridade ou comissão processante elabora um 

relatório circunstanciado do trabalho envolvido durante as fases da instrução e da 

defesa, com o objetivo de assessorar a decisão da autoridade competente. O relatório 

“(...) é a síntese de todo o apurado, com a avaliação das provas, dos fatos levantados, 

das informações (...) e proposta conclusiva para orientar a decisão da autoridade 

competente” (GASPARINI, 2008, p 99). O relatório tem a característica de ser uma 

mera peça informativa. 

De posse dos autos, já com a defesa do indiciado, partem os membros 

da comissão em conjunto e sob a direção do seu respectivo presidente, para a elaboração 

do relatório (COSTA, 2010). 

Ainda por ocasião da defesa escrita, poderá o indiciado requerer a 

realização de diligências no interesse de sua defesa. Desde que não se trate de 

estratégias meramente protelatória, deve a comissão processante deferi-las por decisão 

do seu respectivo presidente. Tais providências devem ser empreendidas antes dos 

trabalhos de reestudo e reexame dos autos. 

Segundo Costa (2010) após a conclusão e a diligencia, terão 

prosseguimento os trabalhos preparatórios para a elaboração do relatório. Nesses 

trabalhos deverá a comissão, com justiça, imparcialidade e seriedade, fazer a indicação 

da acusação com cada aspecto demonstrado pela defesa. 

Realizado isso, parte-se para a formalização do relatório. Este devera 

conter de forma precisa e sem arrodeio as conclusões finais da comissão. 

A comissão poderá concluir pela inocência ou responsabilidade do 

indiciado. Nesta última hipótese, o dispositivo legal transgredido deverá constar do 

relatório. Por fim, o processo devidamente relatado, será encaminhado à autoridade 

julgadora. 

 

3.5.5. O Julgamento 

 

Recebido o processo deverá a autoridade julgadora proferir a sua 

decisão consoante determina o art. 167 do Regime Jurídico Único26. 

                                                        
26 Lei 8.112/90 
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Se houver penalidade a ser aplicada, o julgamento do processo terá 

que ser realizado pela autoridade competente para aplicar essa penalidade. A Lei 

8.112/90 estabelece uma série de competências relativas à aplicação de penalidades27. 

Para Costa (2010) a autoridade julgadora deverá proferir sua decisão 

em vinte dias contados do recebimento do processo. Deve-se notar que esse prazo não é 

peremptório, vale dizer, caso não seja cumprido, não há nulidade do processo. A 

consequência que pode advir da demora no julgamento é a prescrição da punição. 

Ocorrendo a prescrição, em decorrência da demora no julgamento administrativo, por 

motivo imputável à autoridade julgadora, será ela responsabilizada. 

Neste mesma direção, a autoridade julgadora não se encontra 

estritamente vinculada à conclusão do relatório da comissão, mas há uma vinculação 

relativa. Assim, a lei diz que o relatório deverá ser acatado, salvo se sua conclusão for 

contrária à prova dos autos. Nesse caso, a autoridade julgadora, sempre motivadamente, 

poderá agravar ou abrandar a penalidade proposta ou isentar o servidor da penalidade. 

Verificada a ocorrência de vício insanável em alguma etapa do 

processo, a autoridade que determinou sua instauração declarará a sua nulidade, total ou 

parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para instauração de 

novo processo28. 

O capitulo seguinte abordara os seguintes itens: tipo de pesquisa, local 

do estudo, fonte dos documentos, procedimento de coleta de dados, resultados 

encontrados no estudo e discussão dos dados. 

 

 

  

                                                        
27Art. 141 da Lei 8.112/90 
28Art. 169da Lei 8.112/90 
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5. ANALISANDO A EFICÁCIA DO PAD NO AMBITO DA UFRN: UM 

DIAGNÓSTICO SINTÉTICO  

 

A pesquisa foi do tipo documental, que segundo MARCONE; 

LAKATOS (2005) consistem em fonte de coleta de dados restrita a documentos escritos 

ou não podendo ser contemporânea ou retrospectiva. 

De acordo com Gil (2008), a pesquisa documental apresenta algumas 

vantagens por ser fonte rica e estável dos dados. Não implica altos custos, não exige 

contato com os sujeitos da pesquisa e possibilita uma leitura aprofundada das fontes. 

Ela é semelhante à pesquisa bibliográfica, segundo o autor, e o que as diferencia é a 

natureza das fontes, sendo material que ainda não recebeu tratamento analítico, ou que 

ainda pode ser reelaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. 

O estudo foi desenvolvido no âmbito da UFRN. Esta instituição vem 

cada vez mais crescendo nas ações estruturantes em busca da qualidade e da 

internacionalização objetivando o desenvolvimento da ciência, da inovação tecnológica, 

da inclusão social e do fortalecimento da sociedade e governos. Pela terceira vez 

consecutiva a UFRN foi considerada pelo MEC como a melhor universidade do Norte e 

Nordeste e no ranking nacional, ocupa a 19ª posição (UFRN, 2015). 

A universidade conta com 57.556 discentes distribuídos da seguinte 

forma: Graduação - 1.378 alunos especiais ativos, 2.292 alunos ativos na educação á 

distância, 27.765 alunos ativos na graduação presencial; Pós-Graduação – 4.935 alunos 

especiais de pós-graduação ativos, 1.859 alunos ativos nos cursos de doutorado, 8.531 

alunos ativos nos cursos de especialização, 3.076 alunos ativos nos cursos de mestrado, 

2.304 docentes do ensino superior, 200 docentes do ensino técnico e tecnológico e 

3.244 técnicos administrativos. 

No que se refere à fonte de documentos utilizou-se o arquivo publico 

da UFRN. Os documentos utilizados foram todos os processos do PAD 

(docentes/técnicos administrativos) instaurados nesta Universidade. 

Utilizou-se como critérios de inclusão processos instaurados e 

concluídos em 2013 relacionados aos docentes e técnicos administrativos, totalizando 

43 processos. Neste sentido, não foram incluídos os processos que não foram 

concluídos no ano em estudo (todos eles relacionados aos PAD envolvendo discentes 

por não estarem amparados pela lei 8112/90, totalizando 14 processos). 
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Para analise dos processos, após critérios estabelecidos, considerou-se 

29 PADs em que estavam envolvidos 35 servidores. 

No que tange ao Procedimento de Coleta de Dados inicialmente 

entrou-se em contato com a gestora da UFRN para apresentar o projeto e solicitar 

autorização para o manuseio dos processos administrativos. 

Os processos administrativos foram separados por ano de instauração 

e conclusão e em seguida analisados de acordo com o despacho final do gestor 

(acatando ou não o relatório sugerido pela Comissão). Posteriormente, foram separados 

por categorias: docentes e técnicos administrativos. 

Os dados foram organizados, categorizados, codificados e digitados 

em planilha eletrônica. 

Para discussão dos resultados foi utilizada a estatística descritiva, 

sendo a analise fundamentada nas leis e normas que regulamentam a instauração e 

condução dos processos disciplinares no âmbito das instituições públicas. 

Os resultados encontrados nesta pesquisa relaciona-se a caracterização 

dos servidores públicos da UFRN, os motivos mais frequentes do PAD, os principais 

encaminhamentos dados aos processos administrativos e a construção do manual prático 

para condução do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no âmbito da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

  

Tabela 1: Distribuição das varáveis de caracterização dos servidores públicos, UFRN, 

Natal, 2013. 

 

Caracterização Profissional N % 

Sexo   

Masculino 21 60 

Feminino 14 40 

TOTAL 35 100 

Profissionais   

Docentes 09 25,7 

Técnico de radiologia 01 2,9 

Técnico de enfermagem 12 34,2 

Assistente administrativo 05 14,2 
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Odontólogo  01 2,9 

Vigilante 02 5,7 

Operador de máquina 01 2,9 

Assistente social 01 2,9 

Médico 02 5,7 

Técnico de laboratório  01 2,9 

TOTAL 35 100 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados nos PAD’s (2013) 
 

 

De acordo com a tabela 1 observa-se que 60% dos servidores públicos 

envolvidos nos processos administrativos eram do sexo masculino e 40% pertencia à 

categoria profissional de técnicos sendo 2,9 % em técnico de radiologia, 2,9 % em 

técnico de laboratório e 34,2 % técnico de enfermagem. 

De acordo com a analise dos PAD foi possível identificar que 48,5 % 

dos servidores públicos não pertenciam à área da saúde sendo estes docentes (25,7%), 

assistente administrativo (14,2%), vigilante (5,7%) e operador de maquinas (2,9%).  

Dos 51,5 % dos servidores vinculados a área da saúde 40% estava 

relacionada a técnicos, 2,9% odontólogo, 2,9% assistente social e 5,7% a médicos.  Esse 

percentual de servidores na área da saúde envolvidos no PAD leva a crer que estejam 

relacionados à flexibilidade do horário nesta área como: sistema de 06 horas, plantão 

noturno ou até mesmo nos finais de semanas e feriados originando assim o acumulo de 

cargos. 

Outro aspecto que pode influenciar a procura de outro vínculo está 

ligado à remuneração, como forma de complementação do salário em virtude da elevada 

carga tributária do nosso país. 
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Tabela 2: Distribuição por assunto do PAD, UFRN, Natal, 2013. 

 

Por Assunto N % 

Acumulo de cargo 22 76 

Faltas não justificadas 01 3,4  

Apurar responsabilidades 05 17,2  

Descumprimento de carga horária 01 3,4  

TOTAL 29 100 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados nos PAD’s (2013) 
 

Conforme a tabela acima se observa que os motivos mais frequentes 

do PAD foram acumulo de cargo (76 %) seguido de apuração de responsabilidade 

(17,2%), faltas não justificadas (3,4%) e descumprimento de carga horaria (3,4%). 

O acumulo de cargo relaciona-se aos profissionais da área da saúde 

com jornada de trabalho fora da UFRN. Isso leva a crer que esses profissionais possuem 

flexibilidade em assumir plantões e ou assumir cargos que exijam apenas o horário 

corrido contribuindo para o não cumprimento da carga horaria exigida pela UFRN. 

É muito comum no Brasil que servidores públicos ocupem mais de um 

cargo na administração pública. Em regra, a acumulação remunerada de cargos públicos 

é vedada pela Constituição, que em seu artigo 37, inciso XVI, CF/88, alíneas “a”, “b” e 

“c”, admite três exceções. São estas a acumulação de dois cargos de professor, de um 

cargo de professor com outro técnico ou científico, ou ainda de dois cargos ou empregos 

privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 

Dessa forma, a acumulação de cargos públicos fora das hipóteses 

admissíveis configuraria, em tese, conduta que atenta contra os princípios da 

Administração Pública e, consequentemente, enquadrada como ato de improbidade 

administrativa, nos termos do artigo 11, caput, da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade 

Administrativa). Faz-se assim necessário verificar, in casu, a ocorrência de má-fé ou 

ausência de prestação satisfatória de serviços. 

Para Di Pietro (2014) torna-se necessário verificar a compatibilidade 

dos cargos, empregos ou funções mesmo que de forma transitória, em decorrência de 

questões negociais. 
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Segundo Mourão et al (2011) apesar da relevância do controle para o 

regime democrático, não há mecanismos efetivos de controle, como por exemplo um 

sistema de cadastro de todos os entes políticos tornando-se inviável um real controle. 

Portanto, para que o servidor deixe de acumular os cargos deve haver 

embasamento minucioso do real caso, já que se verificado se a acumulação caracteriza-

se como constitucional, o Estado pode ser condenado a indenizar o servidor. 

 

Tabela 3: Distribuição por sugestão da comissão processante do PAD, UFRN, Natal, 

2013. 

 

Sugestão da comissão processante  N % 

Arquivamento 24 76,7 

Cassação de aposentadoria 01 3,3 

Suspensão 02 6,7 

Restituição ao erário 01 3,3 

Suspensão da dedicação exclusiva - “DE” 01 3,3 

TOTAL 29 100 
 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados nos PAD’s (2013) 
 

De acordo com a tabela 3 os principais encaminhamentos dado aos 

processos foram: arquivamento (76,7%), suspensão (10%) e restituição ao erário 

(6,7%). 

Com a analise dos processos pode-se observar que 75% do 

arquivamento estava relacionado a acumulo de cargo, 21% a apuração de 

responsabilidade e 4% a descumprimento de carga horaria. 

Segundo o art 143 da Lei Federal nº 8112/90, a detecção a qualquer 

tempo do acumulo ilegal de cargos, empregos ou funções publicas deve a autoridade a 

que se refere notificar o servidor por meio de sua chefia. Será dado um prazo de dez 

dias a partir da data da ciência. Em caso de omissão será adotado o procedimento 

sumario para apuração como também regularização imediata. 

Após a instauração do processo o servidor tem nova oportunidade de 

optar por um dos cargos considerando até o último dia do prazo para apresentação da 
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defesa (§5º do art. 133) e que redundará no imediato arquivamento do processo, por 

perda de objeto.  

Por essa razão fica cristalizado o elevado índice de arquivamento dos 

processos, em virtude dos servidores envolvidos depois de serem notificados da 

abertura dos mesmos optarem pela demissão do outro vínculo e após fazer a juntada ao 

processo da publicação da exoneração, o mesmo é arquivado sumariamente com a 

alegação da perda do objeto. 

 

Tabela 4: Distribuição do tempo de conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, 

UFRN, Natal, 2013. 

 

Tempo de conclusão do PAD N % 

30 a 60 dias 06 21 

61 a 90 dias  08 28 

91 a 120 dias  10 34 

Acima de 121 dias  05 17 

TOTAL  29 100 
 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados nos PAD’s (2013) 
 

De acordo com a tabela 4 observa-se que apenas 21% dos processos 

obtiveram seu desfecho no prazo estabelecido pelo Art. 152 da Lei Federal 8112/90, de 

60 dias. 

A Lei nº 8.112/90 estabeleceu, em seu art. 152, o prazo para a 

conclusão dos trabalhos da comissão do PAD, além de prever, nesse mesmo dispositivo, 

a possibilidade de prorrogação de tais trabalhos pelo mesmo prazo inicialmente 

concedido. Segue a norma citada:  

 
“Art. 152. O prazo para a conclusão do processo 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.” 
 

O prazo foi delineado de forma geral para todos os PAD instaurados, 

o que não implica dizer que, independente da dificuldade do caso sob apuração, esse 
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prazo deva ser considerado como absoluto. Trata-se de um balizador dos trabalhos da 

comissão disciplinar que venha a atuar em uma apuração mais complexa e, nos casos 

mais simples, há de ser tomado como um período de tempo razoável para a real e 

definitiva solução do feito.  

No âmbito da UFRN mais da maioria dos PAD (79 %) obtiveram seu 

desfecho acima de 60 dias. Tal fato pode esta relacionada às dificuldades enfrentadas 

pela comissão do processo administrativo disciplinar. Dentre estas dificuldades cita-se: 

docentes sem conhecimento jurídico e processual para compor esta comissão, ausência 

de maior dedicação para o andamento do processo em virtude do tempo dedicado a 

outras atividades nesta instituição, ausência de pessoal de apoio para entrega de 

documentos como citações e notificações, falta de estrutura física para as reuniões da 

comissão dentre outras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo permitiu identificar o perfil dos servidores públicos da 

UFRN envolvidos no PAD como também os assuntos e encaminhamentos dados ao 

processo. 

Os principais resultados encontrados neste estudo foram: 60% dos 

servidores públicos eram do sexo masculino e 40% eram técnicos; 51,5% dos 

profissionais eram da área da saúde; 76% dos motivos que levaram a instauração do 

processo disciplinar estavam relacionados a acumulo de cargo; 76% dos processos 

foram arquivados e apenas 21% dos processos obtiveram seu desfecho no prazo 

estabelecido que corresponde até 60 dias podendo ainda pedir prorrogação sendo 

necessária uma justificativa plausível. 

Observou-se ainda que as comissões que compõem o PAD da UFRN 

trabalham de forma eficaz no que se refere à resolutividade nas analises processuais. 

Para sistematizar e facilitar o manejo desses processos pelas comissões foi construído 

um manual prático para a condução do PAD no âmbito da UFRN o qual se encontra em 

anexo. 

O manual descreve, passo a passo, o instrumento de exercício do 

poder disciplinar, qual seja o PAD, desde a forma de se fazer chegar à administração a 

notícia da ocorrência de suposta irregularidade até o resultado final do processo, com o 

julgamento e aplicação da sanção, se for o caso.  

O enfoque foi procedimental, tentando-se abordar desde as situações 

mais cotidianas até aquelas mais inusitadas, sem a pretensão de aprofundar questões 

conceituais e teóricas de natureza jurídica, para as quais se dispõe de satisfatória 

doutrina. 

Este material considerou apenas a normatização dotada de efeito vinculante e coercitivo, 

legalmente válida para estabelecer o devido processo de natureza disciplinar aos 

servidores. O descumprimento de suas regras não é objeto de PAD, salvo quando 

também existir repercussão da conduta na esfera legal disciplinar, hipótese em que a 

autoridade com competência correcional pode ser provocada pelas competentes 

comissões de ética. 

Espera-se que este estudo através do embasamento jurídico e legal 

proporcione as comissões de julgamento conhecimento sobre a área jurídica e a 



67 
 

tramitação do processo contribuindo, assim para o desfecho do processo em tempo hábil 

como também tornando mais pratico a analise processual com o manual elaborado. Este 

contem além dos passos dos procedimentos os modelos de citação, de depoimentos, 

intimação, notificação dentre outros. 

Espera-se ainda sensibilizar os gestores no que se refere à designação 

de recursos humanos e espaço físico adequado para a realização das reuniões da 

comissão do processo administrativo disciplinar. 
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Apresentação 

 

 

Objetivando maiores esclarecimentos acerca dos procedimentos para 

instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), bem como buscando 

facilitar os trabalhos das atuais e futuras comissões, compilamos as informações mais 

pertinentes e indispensáveis à fácil compreensão e aplicação no cotidiano dos trabalhos 

na nossa instituição. 

É sabido, mais nunca demais relembrar, que o Processo 

Administrativo Disciplinar (PAD) só pode ser aplicado em casos que envolvam 

servidores regidos pela Lei 8.112/90, excluindo-se, portanto, aqueles regidos por 

legislação própria, bem como os discentes (Estatuto e Regimento da UFRN). 
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01. Legislação Fundamental 
 

Na Administração Pública Federal, o processo administrativo 

disciplinar tem como base legal a Constituição Federal, que veio a ser regulamentado 

pela Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em seus Títulos IV (do Regime 

Disciplinar, arts. 116 a 142) e V (do processo administrativo disciplinar, arts. 143 a 

182).  

Entretanto, a Lei Federal nº 8.112/90 apresenta algumas lacunas 

relativas ao processo administrativo disciplinar que demandam integração por meio de 

outras legislações aplicáveis, com destaque para as seguintes: a) Lei Federal nº 9.784, 

de 29 de janeiro de 1999 (lei de processo administrativo) – regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. A aplicação das regras 

elencadas na Lei Federal nº 9.784/99 aos processos administrativos disciplinares 

(regidos por lei especial – Lei Federal nº 8.112/90) será subsidiária, vale dizer, a lei 

geral incidirá nas partes omissas e sempre que não houver disposição especial no 

Estatuto dos Servidores Públicos Federal, como prevê o art. 69; b) Lei Federal nº 8.429, 

de 2 de junho de 1992 (lei de improbidade administrativa) – além de trazer disposições 

para responsabilizar agentes públicos por atos de improbidade, agrega aspectos 

específicos para o processo administrativo disciplinar, definindo os atos de improbidade 

administrativa e cominando penas passíveis de serem aplicadas a agentes públicos. 

Ademais, deve-se registrar que diversos diplomas infra legais também 

têm relevância para as atividades de correição. Nesta direção, é oportuno mencionar 

novamente o Decreto nº 5.480/05, que regulamentou o Sistema de Correição do Poder 

Executivo Federal, bem com o Decreto nº 5.483/05, que instituiu a sindicância 

patrimonial, instrumento processual que tem como escopo a apuração da eventual 

incompatibilidade entre o patrimônio do servidor e a renda por ele auferida.  

 

02. Responsabilidade Disciplinar 
 

Preliminarmente, cabe registrar que a Lei nº 8.112/90 estabelece o 

regime disciplinar entre os arts. 116 e 142, definindo os deveres e as infrações 

funcionais (arts. 116, 117 e 132), as penalidades administrativas (art. 127), a 

competência para aplicação das penalidades (art. 141) e o prazo prescricional (art. 142). 
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Lado outro, o processo administrativo disciplinar corresponde ao rito, à sequência 

ordenada de atos que compõem o apuratório e encontra-se disciplinado nos arts. 143 a 

182 da referida lei.  

A clareza quanto ao alcance do processo disciplinar é de fundamental 

importância. A autoridade instauradora, quando do juízo de admissibilidade, verificará a 

pertinência subjetiva e objetiva para determinar a instauração do processo. A comissão 

processante conduzirá as apurações dentro dos limites fixados. Do mesmo modo, a 

autoridade julgadora proferirá sua decisão atenta à demarcação legal em comento.  

Antes de aprofundar nas abrangências objetiva e subjetiva do processo 

disciplinar, vale destacar que ato ilícito é aquele comportamento contrário ao 

ordenamento jurídico, podendo se revelar tanto na modalidade comissiva (ação) quanto 

na omissiva (omissão), e enseja a produção de efeitos negativos (sanção). O ilícito 

administrativo-disciplinar, por sua vez, é toda conduta do servidor público que, no 

âmbito de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las, deixa de observar dever 

funcional ou transgride proibição prevista em lei.  

Cabe destacar que a apuração de responsabilidade disciplinar deve 

estar voltada para a suposta prática de ato ilícito no exercício das atribuições do cargo 

do servidor público, salvo hipóteses previstas em legislação específica. Também é 

passível de apuração o ilícito ocorrido em função do cargo ocupado pelo servidor e que 

possua apenas relação indireta com o respectivo exercício. Ambas as hipóteses de 

apuração estão previstas no art. 148 da Lei nº 8.112/90, conforme transcrição abaixo:  
 
Art. 148. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar 
responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas 
atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se 
encontre investida.  

 

Extrai-se do artigo acima que a apuração recai sobre o quadro de 

servidores públicos e restringe-se às condutas listadas nos arts. 116, 117 e 132 da Lei nº 

8.112/90, bem como em leis específicas, no caso de determinadas carreiras.  
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03. Processo Administrativo Disciplinar 

 
O Processo Administrativo Disciplinar é o instrumento destinado a 

apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas 

atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo que esteja investido29.  

A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é 

obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo 

administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa30.  

A depender do caso, o processo administrativo disciplinar será 

desenvolvido pelo rito sumário, sendo denominado de “Processo Administrativo 

Disciplinar – Rito Sumário” ou pelo rito ordinário, sob a denominação de “Processo 

Administrativo Disciplinar”. 

O Processo Administrativo Disciplinar – Rito Sumário – deve ser 

instaurado para apuração das seguintes irregularidades: 

a) acumulação ilícita de cargos31; 

b) abandono de cargo32; 

c) inassiduidade habitual33; 

O Processo Administrativo Disciplinar, sob o rito ordinário, será 

instaurado para apuração de infrações disciplinares que ensejam a imposição das 

seguintes penalidades34: 

a) suspensão por mais de 30 (trinta) dias; 

b) demissão; 

c) cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de 

cargo em comissão 

O Processo Administrativo Disciplinar se desenvolve nas seguintes 

fases35: 

a) Instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; 

b) Inquérito Administrativo, que compreende instrução, defesa e 

relatório; e 
                                                        
29 Art. 148 da Lei Federal nº 8112/90. 
30 Art. 143 da Lei Federal nº 8112/90. 
31 Art. 133 da Lei Federal nº 8112/90. 
32 Art. 138 da Lei Federal nº 8112/90. 
33 Art. 139 da Lei Federal nº 8112/90. 
34 Art. 146 da Lei Federal nº 8112/90. 
35 Art. 151 da Lei Federal nº 8112/90. 
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c) Julgamento. 

O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão 

composta de três servidores estáveis designados pela Magnifica Reitoria, que indicará, 

dentre eles o Presidente36, observadas, quanto aos membros da comissão, as questões de 

impedimento e suspeição. 

O prazo para a conclusão do PAD não excederá 60 (sessenta) dias, 

contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida sua 

prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem37. 

O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, 

assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos a ele 

inerentes38. 

Os autos da Sindicância Disciplinar Acusatória, quando existentes, 

integrarão o Processo Administrativo Disciplinar como peça informativa da instrução39. 

 

04. Da Instauração 
 

O PAD será instaurado mediante expedição da portaria firmada pelos 

gestores competente (Magnifica Reitora, Diretor de Unidades Acadêmicas), que 

indicará de maneira sucinta as irregularidades funcionais que devam ser apuradas, bem 

como designará os integrantes e o presidente da comissão40. 

Com a publicação da portaria de instauração e a notificação do 

servidor acusado formar-se-á a relação processual disciplinar. 

A portaria instauradora do PAD deverá conter os seguintes elementos:  

a) autoridade instauradora competente  

b) os integrantes da comissão (nome, cargo e matrícula), com a 

designação do presidente;  

c) a indicação do procedimento do feito (PAD ou sindicância);  

d) o prazo para a conclusão dos trabalhos;  

e) a indicação do alcance dos trabalhos, reportando-se ao número do 

processo e demais “infrações conexas” que surgirem no decorrer das apurações.  
                                                        
36 Art. 149 da Lei Federal nº 8112/90. 
37 Art. 152 da Lei Federal nº 8112/90. 
38 Art. 153 da Lei Federal nº 8112/90 e Art. 5º, LV da Constituição Federal. 
39 Art. 154 da Lei Federal nº 8112/90. 
40 Art. 149 da Lei Federal nº 8112/90. 
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A Portaria de instauração, como regra, deverá ser publicada no 

Boletim de Serviço do órgão responsável por publicação interna na jurisdição da 

unidade instauradora. Após, recomenda-se juntar aos autos a cópia desse boletim. 

Necessário enfatizar que os trabalhos da comissão somente poderão 

ser iniciados a partir da data da publicação da portaria designadora da respectiva 

comissão, sob pena de nulidade dos atos praticados antes desse evento. 

Assim, atendendo ao princípio da publicidade, expresso no art. 37, 

caput, da CF, a portaria será publicada no órgão de divulgação da repartição, devendo o 

acusado tomar conhecimento, por escrito, da instauração do processo disciplinar, por 

meio de notificação, visando a resguardar o direito da ampla defesa e do contraditório, 

garantido no art. 5º, LV, da CF, e arts. 153 e 156 da Lei nº 8.112/90.  

Portanto, especial atenção deve ser dada para a efetiva publicação de 

portarias de instauração, prorrogação e recondução de procedimentos disciplinares, 

evitando que atos sejam praticados sem a sua cobertura. Após a publicação, cuidar para 

que cópias sejam juntadas aos autos, em ordem cronológica, de modo a evitar dúvidas 

sobre o amparo legal dos feitos do processo.  

Por fim, quando da análise do aspecto formal do processo, as portarias 

de instauração, prorrogação e continuidade devem ser verificadas, observando que:  

a) a portaria inaugural tem que conter todos os requisitos essenciais 

para sua validade;  

b) a prorrogação da portaria inaugural tem que ocorrer, 

preferencialmente, dentro do prazo vigente;  

c) os atos praticados na vacância entre uma comissão e a comissão 

seguinte, instaurada com o fim de dar continuidade aos trabalhos da anterior, são nulos, 

uma vez que não há comissão formalmente constituída; e  

d) o relatório final e o encerramento dos trabalhos da comissão têm 

que ocorrer dentro do prazo da comissão. 

 

05. Do afastamento do servidor 
 

O afastamento preventivo dos acusados é ato de competência da 

autoridade instauradora, formalizado por meio de portaria, quando se vislumbra que o 

servidor, caso tenha mantido livre o seu acesso à repartição traga ou possa trazer 
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qualquer prejuízo à apuração, seja destruindo provas, seja coagindo demais 

intervenientes na instrução probatória. O instituto afasta o servidor de suas tarefas e 

impede seu acesso às dependências da repartição como um todo (e não apenas de sua 

sala de trabalho). O afastamento preventivo se dá a pedido da comissão ou de ofício 

pela própria Autoridade Instauradora. 

A título de medida cautelar, a fim de que o servidor não influa na 

apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do PAD poderá determinar o 

afastamento do exercício do seu cargo pelo prazo de até sessenta dias, sem prejuízo da 

remuneração41. 

Necessário destacar que, ao contrário da Comissão que poderá ser 

reconduzido após o transcurso do prazo e de sua prorrogação, o afastamento do servidor 

acusado só poderá ocorrer pelo prazo de até 60 dias, admitida uma única prorrogação. 

Desse modo, só se admite o afastamento preventivo pelo prazo máximo de 120 dias. 

Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a 

comissão proporá à autoridade competente que seja submetido a exame por junta 

médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra42. 

O incidente de sanidade mental de que trata o item anterior será 

processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo 

pericial. 

 

06. Da comissão 
 

Dando início aos trabalhos, o processo administrativo disciplinar será 

conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela 

autoridade competente (instauradora), que indicará, dentre eles, o seu presidente, que 

deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de 

escolaridade igual ou superior ao do indiciado43. 

A comissão disciplinar é considerada instaurada com a publicação da 

portaria inaugural, ou seja, a mesma portaria de instauração do feito disciplinar. A partir 

daí a comissão passa a existir e o prazo começa a correr. 

                                                        
41 Art. 147 da Lei Federal nº 8112/90. 
42 Art. 160 da Lei Federal nº 8112/90. 
43 Art. 149 da Lei Federal nº 8112/90. 
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O ato de nomeação dos membros da comissão é de competência da 

autoridade administrativa instauradora do processo administrativo disciplinar. 

A comissão designada pela autoridade instauradora é o instrumento 

legalmente competente para conduzir o apuratório na segunda fase do processo 

disciplinar, denominada inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e 

relatório44. 

A Comissão exercerá suas atividades com independência e 

imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo 

interesse da administração45. 

Não podem integrar as comissões de processo administrativo 

disciplinar e sindicância acusatória os servidores que não tenham estabilidade no 

serviço público, sob pena de se ter declarada a nulidade da portaria inaugural e, 

consequentemente, de todos os atos subsequentes. Daí, os atos praticados na vigência da 

comissão anulada terão de ser repetidos pela nova comissão de inquérito. 

Portanto, um dos requisitos legais exigidos para que o servidor integre 

essas comissões é a estabilidade, garantia conferida pelo art. 41, da CF, um atributo 

pessoal do servidor, resultante de:  

a) nomeação em caráter efetivo, em decorrência de concurso público, 

após ter cumprido o estágio probatório no cargo de ingresso nos quadros federais; ou  

b) ter cinco anos de exercício, data da promulgação da CF. 

No momento da composição da comissão de PAD ou de sindicância 

acusatória será necessária à observância do princípio da hierarquia que rege a 

Administração Pública, sob pena de nulidade do processo, em obediência aos requisitos 

do art. 149 da Lei nº 8.112/90, que exige a condução do processo por comissão 

composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, sendo que 

dentre eles, apenas o presidente deve ser ocupante de cargo efetivo superior ou de 

mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado. 

Dessa forma, diante do exposto, é recomendável que no momento da 

designação das comissões tenha-se especial cuidado quanto à observância aos requisitos 

exigidos no artigo 149 da Lei nº 8.112/90, a fim de se evitar posteriormente qualquer 

possibilidade de presença de nulidade. 

                                                        
44 Art. 151, inciso II da Lei Federal nº 8112/90. 
45 Art. 150 da Lei Federal nº 8112/90. 
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A comissão terá como secretário servidor designado pelo seu 

presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros46.  

Caso seja escolhida pessoa estranha à comissão, deverá o seu 

presidente, antes da indicação, solicitar permissão ao chefe imediato do servidor a ser 

designado. 

Considera-se impedido de integrar Comissão de Processo 

Administrativo Disciplinar o servidor que: 

a) não possua estabilidade no Serviço Público Federal47; 

b) seja cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou 

afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau48; 

c) esteja sendo investigado em procedimento administrativo 

disciplinar; 

d) esteja respondendo a processo criminal; 

e) tenha sido condenado em processo penal; 

f) tenha interesse direto ou indireto na matéria objeto da 

investigação49; 

g) tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou 

procurador, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e 

afins até o terceiro grau50; 

h) esteja litigando judicial ou administrativamente com o acusado ou 

respectivo cônjuge ou companheiro51; 

i) tenha participado de sindicância investigativa ou de sindicância 

disciplinar acusatória que eventualmente antecedeu o procedimento atual  

O servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à 

autoridade instauradora, abstendo-se de atuar no processo 52 observando, ainda, que a 

ausência de comunicação constitui falta grave, para efeitos disciplinares53. 

São circunstâncias configuradoras de suspeição dos membros da 

comissão, as seguintes situações em relação ao acusado ou ao denunciante: 

                                                        
46 Art. 149, § 1º da Lei Federal nº 8112/90. 
47 Art. 149 da Lei Federal nº 8112/90 
48 Art. 149, § 2º da Lei Federal nº 8112/90. 
49 Art. 18, inciso I da Lei Federal n.º 9.784/99.  
50 Art. 18, inciso II da Lei Federal n.º 9.784/99. 
51 Art. 18, inciso III da Lei Federal n.º 9.784/99. 
52 Art. 19 da Lei Federal n.º 9.784/99. 
53 Art. 19, paragrafo único da Lei n.º 9.784/99. 
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a) amizade íntima ou inimizade notória com ele ou com seus 

parentes54; 

b) parentesco; 

c) tiver com o denunciante, quando se tratar de pessoa estranha ao 

Serviço Público, compromissos pessoais ou comerciais como devedor ou credor; 

d) amizade ou inimizade pessoal ou familiar mútua e recíproca com o 

próprio advogado do indiciado ou com parentes seus. 

Assim, de forma genérica, abaixo, apresentam-se as atribuições de 

cada integrante da comissão, retiradas das lições de Francisco Xavier da Silva 

Guimarães55. 

São atribuições do presidente da comissão  
 

1. Receber o ato de designação da comissão incumbida da sindicância 

ou do processo disciplinar, tomando conhecimento do teor da denúncia e ciência da sua 

designação, por escrito. Providenciar o local dos trabalhos e a instalação da comissão.  

2. Verificar se não ocorre algum impedimento ou suspeição quanto 

aos membros da comissão56.  

3. Se for o caso, após a ciência da designação, formular expressa 

recusa à incumbência, indicando o motivo impeditivo de um ou de todos os membros57.  

4. Verificar se a portaria está correta e perfeita, sem vício que a 

inquine de nulidade.  

5. Providenciar para que a autoridade determinadora da instauração de 

procedimento disciplinar, por despacho, faça constar que os membros da comissão 

dedicar-se-ão às apurações, com ou sem prejuízo das suas funções normais, em suas 

respectivas sedes de exercício58.  

6. Designar o secretário, por portaria59.  

7. Determinar a lavratura do termo de compromisso de fidelidade do 

secretário. 

                                                        
54 Art. 20 da Lei n.º 9.784/99. 
55 GUIMARÃES, p. 119 a 123.   
56 Art. 149, § 2º da Lei Federal nº 8112/90. 
57 Art. 149, § 2º da Lei Federal nº 8112/90. 
58 Art. 149, § 1º da Lei Federal nº 8112/90. 
59 Art. 149, § 1º da Lei Federal nº 8112/90. 
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8. Determinar a lavratura do termo de instalação da comissão e início 

dos trabalhos, assim como o registro detalhado, em ata, das demais deliberações 

adotadas60.  

9. Decidir sobre as diligências e as provas que devam ser colhidas ou 

juntadas e que sejam de real interesse ou importância para a questão61.  

10. Providenciar para que o acusado ou, se for o caso, seu advogado, 

esteja presente a todas as audiências.  

11. Notificar o acusado para conhecer a acusação, as diligências 

programadas e acompanhar o procedimento disciplinar62.  

12. Intimar se necessário, o denunciante para ratificar a denúncia e 

oferecer os esclarecimentos adicionais.  

13. Intimar as testemunhas para prestarem depoimento.  

14. Intimar o acusado para especificar provas, apresentar rol de 

testemunhas e submeter-se a interrogatório63.  

15. Citar o indiciado, após a lavratura do respectivo termo de 

indiciamento para oferecer defesa escrita64.  

16. Exigir e conferir o instrumento de mandato, quando exibido, 

observando se os poderes nele consignados são os adequados.  

17. Providenciar para que sejam juntadas as provas consideradas 

relevantes pela comissão, assim como as requeridas pelo acusado e pelo denunciante.  

18. Solicitar a nomeação de defensor dativo, após a lavratura do termo 

de revelia65. 

19. Definir ou indeferir, por termo de deliberação fundamentado, os 

requerimentos escritos apresentados pelo acusado, pelo advogado, e pelo defensor 

dativo66.  

20. Presidir e dirigir, pessoalmente, todos os trabalhos internos e os 

públicos da comissão e apresenta-la.  

21. Qualificar, civil e funcionalmente, aqueles que forem convidados e 

intimados a depor.  

                                                        
60 Art. 152, § 2º da Lei Federal nº 8112/90. 
61 Art. 156, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8112/90. 
62 Arts. 153 e 156 da Lei Federal nº 8112/90. 
63 Art. 159 da Lei Federal nº 8112/90. 
64 Art. 161 da Lei Federal nº 8112/90. 
65 Art. 164, § 2º da Lei Federal nº 8112/90. 
66 Art. 156, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8112/90. 
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22. Indagar, pessoalmente, do denunciante e das testemunhas, se 

existe impedimentos legais que os impossibilitem de participar no feito.  

23. Compromissar os depoentes, na forma da lei, alertando-os sobre as 

normas legais que se aplicam aos que faltarem com a verdade, ou emitirem conceitos 

falsos sobre a questão.  

24. Proceder à acareação, sempre que conveniente ou necessária67.  

25. Solicitar designação e requisitar técnicos ou peritos, quando 

necessário.  

26. Tomar medidas que preservem a independência e a imparcialidade 

e garantam o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da 

administração68. 

27. Indeferir pedidos e diligências considerados impertinentes, 

meramente protelatórios e sem nenhum interesse para os esclarecimentos dos fatos69.  

28. Assegurar ao servidor o acompanhamento do processo, 

pessoalmente ou por intermédio de procurador, bem assim a utilização dos meios e 

recursos admitidos em direito, para comprovar suas alegações70. 

29. Conceder vista final dos autos, na repartição, ao denunciado ou 

seu advogado, para apresentação de defesa escrita71.  

30. Obedecer, rigorosamente, os prazos legais vigentes, 

providenciando sua prorrogação, em tempo hábil, sempre que comprovadamente 

necessária72.  

31. Formular indagações e apresentar quesitos.  

32. Tomar decisões de urgência, justificando-as perante os demais 

membros.  

33. Reunir-se com os demais membros da comissão para a elaboração 

do relatório, com ou sem a declaração de voto em separado73.  

34. Zelar pela correta formalização dos procedimentos.  

 

                                                        
67 Art. 158, § 2º da Lei Federal nº 8112/90. 
68 Art. 150 da Lei Federal nº 8112/90. 
69 Art. 156, § 1º da Lei Federal nº 8112/90. 
70 Art. 156 da Lei Federal nº 8112/90. 
71 Art. 161, § 1º da Lei Federal nº 8112/90. 
72 Arts. 145 e 152, paragrafo único da Lei Federal nº 8112/90. 
73 Arts. 165, § 1º e 2º da Lei Federal nº 8112/90. 
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35. Encaminhar o processo, por expediente próprio, à autoridade 

instauradora do feito, para julgamento, por quem de direito74.  

 

Atribuições dos membros da comissão  

 

1. Tomar ciência, por escrito, da designação, juntamente com o 

presidente, aceitando a incumbência ou recusando-a com apresentação, também, por 

escrito, dos motivos impedientes.  

2. Preparar, adequadamente, o local onde se instalarão os trabalhos da 

comissão.  

3. Auxiliar, assistir e assessorar o presidente no que for solicitado ou 

se fizer necessário.  

4. Guardar, em sigilo, tudo quanto for dito ou programado entre os 

sindicantes, no curso do processo75.  

5. Velar pela incomunicabilidade das testemunhas e pelo sigilo das 

declarações76.  

6. Propor medidas no interesse dos trabalhos a comissão.  

7. Reinquirir os depoentes sobre aspectos que não foram abrangidos 

pela arguição da presidência, ou que não foram perfeitamente claros nas declarações por 

eles prestadas.  

8. Assinar os depoimentos prestados e juntados aos autos, nas vias 

originais e nas cópias.  

9. Participar da elaboração do relatório, subscrevê-lo e, se for o caso, 

apresentar voto em separado.  
 

Atribuições do secretário 
 

1. Aceitar a designação, assinando o Termo de Compromisso (se não 

integrante da comissão apuradora), ou recusá-la, quando houver impedimento legal, 

declarando, por escrito, o motivo da recusa.  

2. Atender às determinações do presidente e aos pedidos dos membros 

da comissão, desde que relacionados com a sindicância.  

                                                        
74 Art. 166 da Lei Federal nº 8112/90. 
75 Art. 150 da Lei Federal nº 8112/90. 
76 Art. 158, § 1º da Lei Federal nº 8112/90. 
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3. Preparar o local de trabalho e todo o material necessário e 

imprescindível às apurações.  

4. Esmerar-se nos serviços de datilografia, evitando erros de grafismo 

ou mesmo de redação.  

5. Proceder à montagem correta do processo, lavrando os termos de 

juntada, fazendo os apensamentos e desentranhamento de papéis ou documentos, 

sempre que autorizado pelo presidente.  

6. Rubricar os depoimentos lavrados e datilografados.  

7. Assinar todos os termos determinados pelo presidente.  

8. Receber e expedir papéis e documentos, ofícios, requerimentos, 

memorandos e requisições referentes à sindicância.  

9. Efetuar diligências pessoais e ligações telefônicas, quando 

determinadas pelo presidente.  

10. Autuar, numerar e rubricar, uma a uma, as folhas do processo, 

bem como as suas respectivas cópias.  

11. Juntar aos autos as vias dos mandados expedidos pela comissão, 

com o ciente do interessado, bem como os demais documentos determinados pelo 

presidente.  

12. Ter sob sua guarda os documentos e papéis próprios da apuração.  

13. Guardar sigilo e comportar-se com discrição e prudência. 

 

07. Nulidades no Processo Administrativo Disciplinar 
 

A inobservância aos ditames da lei, bem como aos princípios 

norteadores do processo administrativo, podem acarretar a invalidade do processo 

disciplinar e sua consequente inaptidão para a produção de efeitos jurídicos. Deste 

modo, convêm analisarmos a nulidade disciplinar, abrangendo suas possíveis causas, 

espécies e medidas a serem adotadas pelos sujeitos competentes.  

Segundo Costa (2011), a nulidade disciplinar é vício de forma que, 

provocando prejuízo em detrimento da verdade substancial dos fatos imputados ao 

servidor acusado, contamina a validade do ato e do respectivo processo. 

Assim, a apreciação inicial da legalidade do ato disciplinar deve recair 

sobre seus elementos, quais sejam: sujeito (competência), objeto, forma, motivo e 
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finalidade. Sendo doutrinariamente definidos como requisitos essenciais, o citado rol de 

elementos decorre da interpretação do artigo 2º, da Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação 

Popular):  

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades 

mencionadas no artigo anterior, nos casos de:  

a) incompetência;  

b) vício de forma;  

c) ilegalidade do objeto;  

d) inexistência dos motivos;  

e) desvio de finalidade.  

Considerando que o defeito em apenas um dos elementos constitutivos 

já é suficiente para vulnerar substancialmente a validade do ato, merece atenção a 

extensão do prejuízo causado pela sua ocorrência. A partir desta análise, será possível 

definir se estamos diante de vício insanável (nulidade absoluta) ou sanável (nulidade 

relativa), bem como as medidas a serem adotadas para o restabelecimento da legalidade 

processual (anulação ou convalidação). 

Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade instauradora 

declarará sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de 

outra comissão para instauração de novo processo77. 

No caso de nulidade parcial, as peças processuais não anuladas serão 

consideradas como novo processo, e refeitas as demais, a partir do momento da 

anulação. 

As nulidades absolutas, que são aquelas indicadas em lei, não podem 

ser sanadas ou convalidadas, devendo ser decretadas tão logo arguidas ou reconhecidas, 

independentemente da vontade das partes. 

As nulidades absolutas são oponíveis a qualquer tempo, inclusive por 

quem não tenha legítimo interesse ou por parte de quem lhes tenha dado causa. 

As nulidades relativas só podem ser suscitadas por quem tenha 

interesse legítimo e no prazo devido, sob pena de convalidação. 

Nenhuma das partes poderá arguir nulidade relativa a que haja dado 

causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à 

parte contrária interesse78. 

                                                        
77 Art. 169 da Lei Federal nº 8112/90. 
78 Art. 565 do Código de Processo Penal. 
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08. Da Instrução do Processo Administrativo Disciplinar 

 
É aquela em que, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, são 

produzidas pela Comissão Disciplinar as provas necessárias ao esclarecimento dos fatos 

(por meio de investigação, diligência, análise documental, perícia, aquisição de prova 

emprestada, oitiva de testemunhas, acareação e interrogatório de acusados). Dessa 

forma, a partir de uma Notificação Prévia, o servidor cuja conduta esteja sob exame é 

convidado, desde o início, a participar do andamento dos trabalhos apuratórios 

desenvolvidos pela Comissão Disciplinar, passando a ser denominado de acusado.  

Ao final da instrução, e caso se conclua pela culpa do servidor 

acusado, a Comissão elabora o Termo de Indiciação, documento mediante o qual a 

referida Comissão elenca os fatos irregulares imputados a determinado servidor e as 

provas de que se utilizou para chegar a tal conclusão. Esse Termo de Indiciação é 

oficialmente encaminhado ao acusado através de um outro documento chamado 

Mandado de Citação e, ao recebê-lo, o servidor até então denominado acusado recebe a 

designação de indiciado. Caso a Comissão conclua pela inocência do servidor, não há 

que se falar em indiciação.  

Uma vez recebido o Mandado de Citação, inicia-se a defesa, na qual o 

servidor ora indiciado tem o prazo legal de dez dias para apresentar sua Defesa 

Escrita79. Na hipótese de haver dois ou mais indiciados, esse prazo será comum e de 20 

dias80. Nessa peça o indiciado apresentará sua versão, sua defesa em relação aos fatos 

que lhe foram imputados no Termo de Indiciação. Lembrando que esse prazo de dez 

dias poderá ser prorrogado pelo dobro, no caso de diligências julgadas indispensáveis81. 

A mencionada defesa, após devidamente apreciada pela Comissão 

Disciplinar, será objeto de um Relatório Final, mediante o qual a Comissão irá se 

pronunciar pela última vez no feito apresentando sua convicção pela eventual 

transgressão legal ou regulamentar que entenda ter ocorrido ou pela inocência do 

servidor indiciado82.  

                                                        
79 Art. 161, § 1º da Lei Federal nº 8112/90. 
80 Art. 161, § 2º da Lei Federal nº 8112/90. 
81 Art. 161, § 3º da Lei Federal nº 8112/90. 
82 Art. 165 da Lei Federal nº 8112/90. 
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Tal documento – que deve ser sempre conclusivo pela culpa ou 

inocência do servidor então indiciado ou pela inocência do servidor que não tenha sido 

indiciado – é enviado à autoridade instauradora dos trabalhos disciplinares, dando início 

à fase do julgamento83.  

Sendo a autoridade instauradora competente para infligir a penalidade 

por ventura aplicável e havendo ainda prazo legal para tanto, deverá fazê-lo, a não ser 

que a proposta do relatório esteja contrária às provas presentes nos autos. No caso de a 

autoridade instauradora não ser competente para a aplicação da pena, deverá 

providenciar o encaminhamento para quem o seja. Registre-se também que, dentre 

outros, nos casos das penas de demissão e cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade, a autoridade julgadora deverá, antes de aplicá-las, ouvir seu Órgão de 

Assessoramento Jurídico, por força do inciso I do art. 1º do Decreto nº 3.035, de 27 de 

abril de 1999. 
 

09. Das diligências e perícias 
 

O artigo 155 da Lei nº 8.112/1990 prevê, de forma exemplificativa, as 

medidas que podem ser adotadas pela Comissão Disciplinar na fase de inquérito, a 

saber: tomada de depoimento, acareações, investigações e diligências cabíveis, 

objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de 

modo a permitir a completa elucidação dos fatos. 

Para COSTA (2011), a comissão pode se utilizar de todos os meios de 

prova admitidos pelo direito, podendo-se utilizar de outros meios de prova legalmente 

reconhecidos, tais como reprodução simulada dos fatos, reconhecimento de pessoas ou 

coisas, etc. 

O acusado deverá ser notificado da realização da diligência com 

antecedência de 3 (três) dias úteis84. 

A realização de diligência constará de termo específico a ser assinado 

por quem se desincumbiu da tarefa. 

Se a Comissão necessitar de esclarecimento ou opinião técnica 

solicitará a realização de perícia ou designará servidor especializado para o competente 

assessoramento. 
                                                        
83 Art. 166 da Lei Federal nº 8112/90. 
84 Art. 26 § 2.º e Art. 41 da Lei Federal nº 9.784/99. 
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Sempre que possível, a escolha dos peritos e dos assessores técnicos 

deverá recair sobre servidores públicos, salvo se, em função da matéria, tal 

procedimento for inviável, hipótese em que a comissão solicitará à autoridade 

instauradora autorização para sua realização por terceiros, expondo os motivos que a 

justifiquem e indicando quem poderá realizá-la, bem como o respectivo custo. 

Observe-se que, neste momento, é recomendável que a comissão 

motive as razões pelas quais será preciso conhecimento especializado e que também 

consigne os quesitos, isto é, quais os questionamentos que deverão ser objeto do laudo 

pericial.  

Também deverá, em seguida, proceder à intimação do acusado, para 

que este tenha prévia ciência da decisão e tenha a faculdade de formular os seus 

quesitos, como forma de garantir-lhe a ampla defesa e o contraditório. 

O laudo pericial é o documento que materializa as conclusões do 

perito sobre a matéria levado a seu exame e que responde aos quesitos da comissão e do 

acusado (caso este tenha feito uso da faculdade legal de apresentá-los, na forma 

explicada acima).  

O laudo pericial é por si mesmo, a prova processual, e como tal deverá 

ser juntado aos autos.  

Após essa providência, o acusado deverá ser intimado para que 

novamente exercite o contraditório e a ampla defesa, eventualmente se insurgindo no 

tocante às conclusões estampadas no laudo pericial.  

Nessa oportunidade, o acusado (ou seu procurador) também poderá 

requerer à comissão a oitiva do perito, a fim de que preste esclarecimento sobre 

determinados pontos do laudo ou que complemente algum dos quesitos que foram 

objeto do seu trabalho. 

Caso a comissão repute descabida a requisição do acusado, o 

presidente deverá indeferi-la, motivando a decisão85. 

Por outro lado, não só em razão da requisição a que se aludiu no 

parágrafo anterior como também por iniciativa própria, a comissão pode entender 

necessário buscar junto ao perito esclarecimento ou complementação das conclusões 

constantes no laudo.  

                                                        
85 Art. 156, §1º da Lei Federal nº 8112/90. 
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Em ambas as hipóteses, o perito deverá ser intimado e será ouvido 

pela comissão. 

 

10. Da indiciação 
 

Encerrada a coleta dos depoimentos, diligências, perícias, 

interrogatório do acusado e demais providências julgadas necessárias, a comissão 

instruirá o processo com o termo de indiciação86, que conterá exposição sucinta e 

precisa dos fatos arrolados que indiciam o acusado como autor da irregularidade e 

deverá acompanhar o mandado de citação, para que o acusado apresente defesa escrita. 

Precede a elaboração do termo de indiciação, ata pela qual a Comissão 

delibera pelo encerramento da fase de colheita de provas, e decide por indiciar o 

acusado. Podem ser elaborados um ou mais termos de indiciação, conforme haja mais 

de um acusado no processo, sendo desnecessária a divisão quando as condutas 

praticadas sejam uniformes, de maneira que seja conveniente descrevê-las no mesmo 

documento. 

O termo de indiciação irá imputar ao servidor a prática de uma ou 

mais infrações disciplinares. Em razão disso, para o servidor que passe à condição de 

indiciado, ele necessariamente deverá ter figurado como acusado no processo, ou seja, 

ter sido notificado como tal para acompanhar toda a produção de provas, assegurando-

se que também tenha sido intimado para interrogatório, sob pena de serem violados os 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Logo, não há que se falar em indiciação 

de testemunha, que só figurou no processo nessa qualidade. 

Nesta fase no processo é relevante registrar que vige o princípio do in 

dubio pro societate. Este princípio, em tradução livre, significa “a dúvida em favor da 

sociedade”. Preceitua que, após a instrução probatória, se há indícios ou provas 

consistentes da ocorrência de infração disciplinar, e bem assim de que o servidor que 

figurou no processo como acusado seja o autor destes fatos, ainda que exista uma 

dúvida que não pode ser sanada pela impossibilidade de coleta de outras provas além 

das que já conste do processo, a Comissão deve concluir pela indiciação, e não pela 

absolvição sumária do(s) acusado(s).  

                                                        
86 Art. 161 da Lei Federal nº 8112/90. 
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Assim, no intuito de se resguardar o interesse público, eventual 

incerteza a respeito da conduta praticada deve ser esclarecida na defesa escrita, com a 

posterior consolidação do entendimento da Comissão no Relatório Final. É que, agindo 

de outro modo, a Comissão acabará levando a mesma dúvida para a autoridade 

julgadora, que, discordando da absolvição, terá que reabrir o processo para nova 

instrução. Melhor, nestes casos, que se permita ao acusado apresentar a defesa escrita, 

que poderá dirimir a dúvida e demonstrar claramente sua inocência. 

Um erro bastante comum nesta fase ocorre também quando a 

comissão deixa de indiciar o acusado porque considera que a conduta praticada enseja a 

aplicação de uma penalidade que já se encontra prescrita. Se a conclusão da comissão se 

basear na opinião de que a infração cometida pelo indiciado está sujeita às penas de 

advertência ou suspensão, a comissão deve atentar para o fato de que a autoridade 

julgadora pode discordar do relatório final, e entender que a penalidade cabível seria a 

demissão.  

Ocorre que, tendo a comissão deixado de indiciar o acusado, a 

autoridade julgadora terá que reabrir o processo caso discorde da comissão, porque esta 

deixou de praticar ato essencial à defesa, que é a indiciação dos acusados.  

Ainda que a Comissão tenha verificado a prescrição da penalidade de 

demissão, não pode deixar de indiciar o acusado, tendo em vista o disposto no art. 170 

da Lei nº 8.112/90, que dispõe: “extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade 

julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor”.  

Recomenda-se à Comissão não antecipar ao acusado qualquer 

informação sobre seu não indiciamento, tendo em vista que a autoridade instauradora 

poderá, eventualmente, discordar da comissão, nos casos em que o relatório for 

contrário à prova dos autos87. 

 

11. Da citação 
 

Terminada a instrução do processo, o indiciado será citado para 

apresentar defesa escrita, assegurando-se lhe vista do processo nas dependências da 

                                                        
87 Art. 168, paragrafo único da Lei Federal nº 8112/90. 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pessoalmente ou por intermédio de 

procurador88. 

A citação para a apresentação das defesas escritas é realizada por meio 

de mandado de citação, o mandado de citação é documento expedido pelo presidente da 

comissão, ou seja, não se requer que os demais componentes da comissão o assinem. 

O mandado de citação pessoal deverá ser elaborado em duas vias e ter 

campo próprio onde o indiciado assine, comprovando assim o seu recebimento. A 

primeira via será entregue ao indiciado e a segunda ficará de posse da comissão. É de 

suma importância que a via da comissão processante seja anexada aos autos para servir 

de comprovante da entrega do próprio mandado. O referido mandado terá de conter, 

ainda, a designação do prazo para apresentação da defesa, bem como o local onde esta 

deverá ser entregue. 

No caso de recusa do indiciado em apor o “ciente” na cópia da 

citação, o prazo para defesa será contado da data declarada, em termo próprio, pelo 

membro da comissão que efetuou a citação, com a assinatura de 2 (duas) testemunhas89. 

 

11.1. Citação por edital e precatória 

 

Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por 

edital, publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação na 

localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa90.  

Na hipótese em que seja conhecido o endereço do indiciado, devem 

ser esgotados todos os meios possíveis para que ocorra a citação pessoal. 

O conhecimento, pelo indiciado, da instauração de sindicância 

disciplinar acusatória implica a obrigação de comunicar eventual mudança de residência 

ou domicílio, sob pena de o processo prosseguir à sua revelia91. 

Verificando-se que o indiciado se oculta para não ser citado, far-se-á a 

citação por meio de edital92. 

                                                        
88 Art. 161, § 1º da Lei Federal nº 8112/90 e Art.7, XV da Lei nº 8906/94. 
89 Art. 161, § 4º da Lei Federal nº 8112/90. 
90 Art. 163 da Lei Federal nº 8112/90. 
91 Art. 162 da Lei Federal nº 8112/90. 
92 Art. 362 do Código de Processo Penal. 
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No caso de citação por edital, serão anexados aos autos os originais de 

exemplares dos jornais que publicarem o edital e, no caso de afixação, será isso 

certificado por escrito no processo. 

Havendo mais de um indiciado, a citação por edital será feita 

coletivamente. 

Excepcionalmente, a citação pode ser feita via postal, com aviso de 

recebimento, que apenas terá validade caso conste a assinatura do próprio indiciado. 

Excepcionalmente, o indiciado poderá ser citado por carta precatória, 

que deverá especificar as autoridades deprecada e deprecante, o local em que esteja 

instalada a comissão processante, a finalidade da citação e o prazo em que será 

permitido ao indiciado ter vista dos autos para oferecimento de defesa escrita. 

 

12. Da revelia 
 

O servidor é considerado revel93 em duas situações: quando o 

indiciado não apresenta defesa escrita ou então quando a apresentada é considerada 

inepta pela comissão disciplinar.  

Analisar-se-á em primeiro lugar a hipótese em que o indiciado é 

citado, mas não apresenta defesa, logo, a autoridade instauradora do processo designará 

um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou 

de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado94. 

O segundo exemplo de nomeação de defensor dativo é quando a 

defesa é considerada inepta pela comissão disciplinar.  

A defesa é considerada inepta quando não é satisfatória, é a defesa 

insuficiente, sem argumentação que permita efetivamente rebater os fatos imputados ao 

servidor no termo de indiciação. Ou seja, a defesa é apresentada pelo indiciado, mas a 

comissão julga que aquela não foi capaz de, de fato, defendê-lo. 

Não há necessidade de que o ato de designação do defensor dativo 

seja publicado no DOU, bastando a publicação em boletim interno.  

Sobre a possibilidade de atuação do defensor, cabe ressaltar que 

deverá assumir o processo no estado em que está, ou seja, não caberá a este requerer à 

                                                        
93 Art. 164 da Lei Federal nº 8112/90. 
94 Art. 164 § 2º da Lei Federal nº 8112/90. 
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comissão o refazimento de atos. Por exemplo, não caberá ao defensor solicitar que 

testemunha seja reinquirida ou novo interrogatório do indiciado. 

A contagem do prazo para que o defensor dativo apresente a defesa 

escrita começará a partir do dia da publicação de sua designação, e seguirá as normas de 

contagem já demonstradas anteriormente. 

Se houver mais de um indiciado e interesses conflitantes, deve ser 

nomeado defensor dativo distinto para cada um. 
 

13. Da defesa 
 

O prazo para apresentação da defesa é de 10 (dez) dias. Havendo dois 

ou mais indiciados, o prazo, comum, é de 20 (vinte) dias95. 

Os prazos de defesa mencionados no item anterior poderão ser 

prorrogados uma vez, por igual período, para realização de diligências consideradas 

indispensáveis96. 

Na hipótese de haver mais de um indiciado, caso seja deferido pedido 

de perícia ou diligência formulado por um deles, a prorrogação do prazo referida no 

item anterior beneficia os demais, que poderão aditar as razões de defesa já ofertadas. 

Transcorrido o prazo de defesa, caso seja juntado aos autos qualquer 

elemento de prova novo, os indiciados devem ter vista dos autos por igual prazo, para 

que possam se manifestar sobre esse novo elemento. 

Na hipótese de o indiciado ter sido citado por edital, o prazo para 

defesa será de 15 (quinze) dias, contado da última publicação do edital (no Diário 

Oficial da União ou em jornal de grande circulação)97. 

O comparecimento do indiciado que foi citado por edital será 

registrado em termo assinado por ele, em que se consignará a ciência do início do prazo 

para apresentação da defesa, abrindo-se vista do processo na repartição. 

O indiciado poderá, mediante instrumento hábil, delegar poderes para 

procurador efetuar sua defesa98. 

                                                        
95 Art. 161 §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8112/90. 
96 Art. 161 § 3º da Lei Federal nº 8112/90. 
97 Art. 163, paragrafo único da Lei Federal nº 8112/90. 
98 Art. 156 da Lei Federal nº 8112/90. 
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Os indiciados e seus procuradores têm direito à vista do processo e à 

obtenção de certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, 

ressalvadas as informações que, pertencentes a terceiros, estejam protegidas pelo sigilo 

ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem99. As cópias serão concedidas 

mediante a lavratura do respectivo termo. 

O indiciado ou seu procurador terá vista dos autos nas dependências 

da UFRN, no horário de funcionamento da Comissão, dentro do horário normal de 

serviço. 

Por ocasião da vista, será elaborado termo próprio, a ser assinado pelo 

indiciado ou pelo seu representante. 

 

14. Do relatório da comissão 
 

Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde 

resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para 

formar a sua convicção, indicando, inclusive, as folhas do processo onde se 

encontram100. 

O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou 

responsabilidade do servidor, devendo ainda informar se houve infração capitulada 

como crime ou dano aos cofres públicos101. 

Caberá a comissão preparar o relatório final, que deverá ser 

fundamentado nas provas trazidas aos autos, deixando de lado impressões pessoais e 

eventuais sentimentos em relação aos servidores em questão. 

O relatório deve analisar os depoimentos, dar enfoque às 

circunstâncias psicológicas dentro das quais se pronunciam as testemunhas e se 

verificam as ocorrências investigadas, ponderando o sentido dos documentos carreados 

aos autos, às diligências realizadas, examinar as provas obtidas, pormenorizando os 

fatos e a participação do indiciado, apreciando as excludentes e dirimentes, 

apresentando e justificando o que lhe parecer agravante ou atenuante, a tudo fazendo 

remissão às folhas em que se encontram. 

                                                        
99 Art. 46 da Lei Federal nº 9784/99. 
100 Art. 165, “caput” da Lei Federal nº 8112/90. 
101 Art. 165, § 1º da Lei Federal nº 8112/90. 
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Comprovada a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o 

dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes 

ou atenuantes, abstendo-se de propor penalidades102 ou arquivamento do processo, salvo 

se a proposta decorrer da insuficiência de provas. 

O relatório poderá conter sugestões sobre medidas a ser adotadas pela 

administração, com o objetivo de evitar a repetição de fatos ou irregularidades 

semelhantes aos apurados na sindicância. 

A função conclusiva do relatório diz respeito à obrigatoriedade de a 

Comissão Processante se posicionar clara e categoricamente quanto a ocorrência ou não 

da irregularidade sob apuração e quanto a inocência ou não dos servidores envolvidos, 

sugerindo, inclusive, a pena a ser aplicada no caso de responsabilidade desses agentes. 

Concluído o relatório da comissão, o processo será encaminhado à 

autoridade instauradora para julgamento103. 

 

15. Do prazo e prorrogação 

 
A Lei nº 8.112/90 estabeleceu, em seu art. 152, o prazo para a 

conclusão dos trabalhos da comissão de processo administrativo disciplinar, além de 

prever, nesse mesmo dispositivo, a possibilidade de prorrogação de tais trabalhos pelo 

mesmo prazo inicialmente concedido.  

Segue a norma citada:  

 
“Art. 152. O prazo para a conclusão do processo 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.”  

 

O prazo foi delineado de forma geral para todos os processos 

administrativos disciplinares instaurados, o que não implica dizer que, independente da 

dificuldade do caso sob apuração, esse prazo deva ser considerado como absoluto. 

Trata-se de um balizador dos trabalhos da comissão disciplinar que venha a atuar em 

uma apuração mais complexa e, nos casos mais simples, há de ser tomado como um 

período de tempo razoável para a real e definitiva solução do feito. 

                                                        
102 Art. 165, § 2º da Lei Federal nº 8112/90. 
103 Art. 166 da Lei Federal nº 8112/90. 
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Todavia, isso não pode servir de escudo para a indefinida postergação 

dos trabalhos apuratórios nos casos mais complexos, sob pena de se descumprir 

ordenamento constitucional que estabelece como direito de todos, tanto no âmbito 

judicial quanto no administrativo, a razoável duração dos processos104. E, ainda, até 

mesmo em função da existência do instituto da prescrição que, com a sua incidência, 

pode retirar da Administração Pública o direito de infligir qualquer punição a um 

eventual servidor autor de infração disciplinar. 

Por contagem se entende a maneira como o intervalo de tempo 

conceituado no item anterior será efetivamente aplicado no calendário civil, ou seja: em 

que dia começa a ser contado o prazo concedido na portaria instauradora do processo 

administrativo disciplinar; se esse prazo, após o início de seu transcurso, é contado 

somente em dias úteis ou corridos; e qual a data de seu término.  

A forma de contagem do prazo em tela exige um estudo comparativo 

envolvendo dois dispositivos da própria Lei nº 8.112/90, um da Lei nº 9.784/99 e um do 

Código de Processo Civil – CPC.  

Senão veja-se: 
Lei Federal nº 8.112/90:  
 
Art. 152. O prazo para a conclusão do processo 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.   
Art. 238. Os prazos previstos nesta Lei serão contados em dias corridos, 
excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando 
prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que 
não haja expediente. 

 
Lei nº 9.784/99:  
 
Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, 
excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.  
§ 1º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o 
vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado 
antes da hora normal.  
§ 2º Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo.  

 
Lei nº 5.869/73 (CPC):  
 
Art. 184. Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos, excluindo 
o dia do começo e incluindo o do vencimento.  
§ 1º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento 
cair em feriado (...)  
§ 2º Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a 
citação ou intimação.  

                                                        
104 Art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal. 
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A julgar pelo exposto acima, conclui-se que, após iniciado o 

transcurso do prazo em comento, não importa se se trata de dia útil ou não, todos 

entrarão no cômputo porque o prazo é contado em dias “corridos” ou de “modo 

contínuo”. 

Essa forma de contagem dá-se a partir da seguinte interpretação:  

a) o art. 152 da Lei nº 8.112/90 estabelece o prazo de 60 dias e que o 

início da contagem desses dias se dá a partir da publicação do ato que constitui a 

comissão de processo administrativo disciplinar;  

b) por sua vez, o art. 238 do mesmo instituto legal, acompanhado pelo 

art. 66 da Lei nº 9.784/99 e pelo art. 184 do CPC, excluem da contagem o dia do 

começo, logo exclui-se o dia da publicação do ato para a contagem do prazo de 60 dias 

estabelecido pelo art. 152;  

c) por força dos mesmos arts. 238, 66 (§ 1º) e 184 (§ 1º), inclui-se na 

contagem o dia do vencimento – 60º dia, sendo automaticamente prorrogado para o 

próximo dia útil, caso tenha caído em dia que não o seja; e  

d) em observância ao § 2º do art. 184 do CPC, o prazo só começa a 

correr de fato se o dia inicial de sua contagem (dia seguinte à publicação do ato de que 

trata o citado art. 152) for dia útil, caso contrário, prorroga-se o início da contagem até o 

dia útil subsequente.  

De maneira a exemplificar o sobredito, imagine-se uma comissão de 

processo administrativo disciplinar cuja portaria instauradora tenha sido publicada em 

uma sexta-feira (9 de outubro) e, ainda, considere-se que a segunda-feira seguinte a essa 

sexta-feira seja feriado nacional (12 de outubro). Portanto, a contagem do prazo de 60 

dias para o término dos trabalhos da dita comissão somente será iniciada na terça-feira 

seguinte à publicação da portaria em estudo (13 de outubro). 

Ainda a título de exemplo, e agora com vistas à análise da data final 

do prazo de 60 dias, imagine-se que o 60º dia desse prazo seja um sábado (11 de 

dezembro). Logo, o término efetivo do prazo da comissão será segunda-feira (13 de 

dezembro) – perceba-se que o término do prazo seria no próprio dia 11 de dezembro se 

ele fosse um dia útil. 
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Na comissão disciplinar prevê a possibilidade de prorrogação dos 

trabalhos da comissão disciplinar pelo mesmo período concedido inicialmente, qual 

seja, até 60 dias105.  

Assim, é de se observar que a autoridade competente não é obrigada a 

conceder o prazo de 60 dias para que a comissão disciplinar leve a cabo os seus 

trabalhos apuratórios, mas, caso não o faça, determinando, por exemplo, o período 

inicial de 45 para tal, estará obrigado a estabelecer os mesmos 45 dias para a efetiva 

conclusão dos referidos trabalhos se por acaso surgir a necessidade de sua prorrogação.  

Isso posto, sugere-se que a autoridade sempre estabeleça o prazo 

inicial máximo permitido pela lei, ou seja, 60 dias, uma vez que poderá conceder 

eventual prorrogação dos trabalhos pelo mesmo período e, caso a comissão conclua sua 

tarefa antes do término desse prazo, não há nenhum impedimento a que entregue de 

imediato o respectivo relatório final para o competente julgamento. 

Para que seja realizada a prorrogação do prazo, a comissão disciplinar 

deverá formular o respectivo pedido à autoridade competente com antecedência e de 

forma a esclarecer as justificativas dessa prorrogação (podem ser citados, por exemplo, 

os trabalhos já realizados e aqueles ainda por realizar). 

Registre-se, ainda, que não é aconselhável haver lapso de tempo entre 

o término do prazo inicialmente estabelecido e a publicação do ato de prorrogação e 

muito menos deve a comissão realizar qualquer ato nesse eventual e inconveniente 

intervalo de dias, sob pena de ser tal ato questionado e até mesmo anulado. Para evitar 

problemas dessa natureza, é de boa praxe que a autoridade competente publique o ato de 

prorrogação no dia do término do prazo inicial. 

 
16. Encerramento dos trabalhos 

 

O término dos trabalhos da Comissão deve ser informado aos setores 

de origem do acusado e dos membros da comissão, devendo ainda ser lavrada a ata de 

encerramento. 
 

  

                                                        
105 Art. 152 da Lei Federal nº 8112/90. 
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Fluxograma 
 

Processo Administrativo Disciplinar – Rito Ordinário 
 

 

  

Instauração 

Inquérito 

Instrução 

Instalação da comissão, 
designação do secretário, 

calendário das oitivas. 

Notificação do servidor, 
oitivas das testemunhas, 
diligências, analise de 

provas, interrogatórios. 

Indiciação e citação para 
apresentar defesa escrita ou 

absolvição sem indiciar 

Defesa escrita 

Relatório 

Julgamento 
Absolvição ou aplicação da 

penalidade 

Art. 149 

Art. 153 

Art. 161, § 1º 

Art. 165 

Art. 167 

Art. 153 
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Processo Administrativo Disciplinar – Rito Sumário 
 
 

 

  

Acumulo de cargo 
 

Abandono de cargo ou Inassiduidade habitual 

Acumulação ilegal de 
cargos, empregos e 

funções  

Notifica o servidor 
pela chefia para optar 

 
Servidor optou 

 
Fim 

Portaria para 
instauração da 

comissão 

Sim 

Não 

Termo de Indiciação 

Citação pessoal 

Defesa 

Servidor optou 

Relatório conclusivo 

Julgamento 

Configura boa-fé 
 

Sim 

Não 

Prazo: 
10 dias 

Art. 133 

Art. 133, § 2º 

Art. 133, § 3º 
e Art. 140, II 

Art. 133, § 5º 

Art. 161, § 4º 

Art. 161, §§ 1º e 2º 

Art. 149 

Art. 167 
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Mod. 01 – Portaria de Designação da Comissão Processante 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

 

Portaria nº ....../20...., de .... de ............................. de 20x...... 
 

 

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no 

uso das atribuições que lhe confere o art. 23 do Estatuto da UFRN, c/c o art. 39, inciso 

XI, do Regimento Geral da UFRN e de acordo com o artigo 143, da Lei nº 8.112/90,  

 

R E S O L V E 

 

Art. 1º Designar os servidores ................................................., Professor Adjunto, 

matrícula nº ............................., CPF nº .................................; ......................................., 

Professora Adjunta, matrícula nº ................................. CPF nº ........................................; 

e ....................................., Assistente em Administração, matrícula nº ........................, 

CPF nº .................................... para, sob a presidência do primeiro, constituírem 

Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, a fim de apurar os fatos constantes 

no processo nº ................................................ 

 

Art. 2º Encaminhar à comissão processante os autos do processo acima discriminado. 

 

Art. 3º Determinar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste ato, para 

apresentação do relatório conclusivo. 

 

Art. 4º Publicar esta portaria em Boletim de Serviço. 

 

 

................................................................. 

Reitor(a) 
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Mod. 02 – Ata de instalação dos trabalhos da Comissão 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

 

ATA DE INSTALAÇÃO E INÍCIO DOS TRABALHOS  
 

 

Aos ......... dias do mês de ......do ano de dois mil e ...., às ..... horas, na sala ....... 

da ......................................., presentes ................................. (nome completo), matrícula 

no SIAPE nº................., e ................................... (nome completo), matrícula no SIAPE 

nº.............................., respectivamente presidente e membros da Comissão de Processo 

Administrativo Disciplinar designada pela Portaria ....................., de ......... de ......... de 

........., do Gabinete da Reitoria, publicada no Boletim de .........../........../.......... da 

.............,  procedeu-se à instalação da Comissão e tiveram início os trabalhos 

relacionados com a apuração dos fatos mencionados na referida portaria, 

DELIBERANDO-SE preliminarmente: a) designar o secretário; b) comunicar a 

instalação à autoridade instauradora; c) examinar os autos do processo;  do que, para 

constar, eu, .................................. (nome completo), na condição de membro da 

Comissão, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos.  

 

 

........................................................... 
- Presidente - 

 
 

........................................................... 
- 1º Membro – 

 
 

........................................................... 
- 2º Membro – 
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Mod. 03 – Portaria de Designação do Secretario(a) 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

 

Portaria nº ......./....- CPAD, de ........ de ......... de ......... 

 

 

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

designada pela Portaria ........, de ....... de ....... de ......., publicada no Boletim do 

Serviços de ....../....../........, nº ........... no uso de suas atribuições e tendo em vista o 

disposto no § 1º do art. 149 da Lei nº 8.112/90,  

 

RESOLVE: 

 

DESIGNAR ........................... (nome completo), matrícula SIAPE nº .................., para 

desempenhar as funções de secretário(a) da referida Comissão.  

  

................................................................... 

- Presidente – 
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Mod. 04 – Memorando comunicando a autoridade sobre a instalação dos trabalhos 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

Memo. Nº ......./.....- CPAD                                                            Natal, ..... / ...... / ...... 

 

Ao (À) Sr. (Sra.) .............................................................. 

Magnífico(a) Reitor(a) 

Do (a): ..................................................................................... 
Presidente(a) da CPAD 
 

 

 

Na condição de Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

designada por V. Magª., por meio da Portaria ................. , de ...... de ......... de ......, 

publicada no Boletim de Serviço em ......./......./......., nº .............., objeto do processo 

administrativo disciplinar nº ................................, para apurar possível 

.................................. por parte do servidor ..........................................., matrícula SIAPE 

nº ....................., COMUNICO que, nesta data, a Comissão instalou-se na sala 

.................... desta ........................................... (endereço completo onde irá funcionar a 

comissão), e deu início aos seus trabalhos, mediante designação do secretário e demais 

deliberações registradas na respectiva ata de instalação e deliberação, funcionando no 

horário de ....... às ....... horas e de ..... às  ....... horas.  

 

Atenciosamente, 

  

................................................................... 

- Presidente – 
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Mod. 05 – Memorando solicitação de dispensa da frequência por dedicação 
integral 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

Memo. Nº ......./.....- CPAD                                                            Natal, ..... / ...... / ...... 

 

Ao (À) Sr. (Sra.) .............................................................. 

Departamento de Pessoal 

Do (a): ..................................................................................... 
Presidente(a) da CPAD 

 

 

Considerando-se que o art. 152 da Lei 8.112/90 prevê o prazo de 60 

(sessenta) dias para a conclusão do Processo Disciplinar, ainda que admita sua 

prorrogação por igual período quando cabível, com fulcro no parágrafo 1º do 

mencionado artigo, solicitamos a dispensa do ponto diário como comprovação de 

frequência dos membros desta comissão, a fim de assumir dedicação integral para 

cumprir as obrigações referentes ao Processo nº ........................................., no prazo 

legal. 

Tal medida faz-se necessária, pois o caso em tela requer mais atenção, 

exigindo dos membros da comissão mais tempo de dedicação para realizar diligências e 

oitivas de testemunhas, bem como maior tempo para realização de pesquisa da 

legislação a ser aplicada. 

 

Atenciosamente, 

 

................................................................... 

- Presidente – 
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Mod. 06 – Ata de deliberação da Comissão de Inquérito 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

 

ATA DE DELIBERAÇÃO 

 

Aos ............ dias do mês de ................ do ano de dois mil e ...................., às 

.............. horas, na sala ............... da ......................................, presentes ....................... 

(nome completo), matrícula SIAPE nº ...................., ......................................... (nome 

completo), matrícula SIAPE nº ........................, e ........................................ (nome 

completo), matrícula SIAPE nº ..............................., respectivamente presidente e 

membros da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pela Portaria 

......................., de ............... de .............. de .................., publicada no Boletim de 

Serviço nº .......... de ......../......./......... DELIBEROU-SE: a) notificar o Sr. 

................................................... para, na condição de acusado, acompanhar o processo; 

b) solicitar ao Departamento de Pessoal ficha funcional do servidor; c) Comunicar ao 

chefe imediato do servidor a abertura do processo; d) Comunicar ao Departamento de 

Pessoal que o servidor está respondendo processo administrativo, impedindo do mesmo 

requer qualquer afastamento enquanto o processo estiver tramitando. Nada mais 

havendo a deliberar, eu, ............................................ (nome completo), na condição de 

secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os integrantes da Comissão.  

 

........................................................... 
- Presidente - 

 
........................................................... 

- 1º Membro – 
 

........................................................... 
- 2º Membro – 
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Mod. 07 – Notificação prévia 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

 

Ao Sr(a) ..................................................................................., mat. ................. 

 

 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

 

 

Na condição de Presidente da Comissão de Inquérito designada pela 

Portaria ......................., de ............... de .............. de .................., publicada no Boletim 

de Serviço nº .......... de ......../......./........., COMUNICO a instauração do processo 

administrativo disciplinar nº ................................., para apurar os fatos nele descritos, 

considerando-se V. Sa. NOTIFICADO, para os devidos efeitos legais, a partir da data 

da ciência deste documento, especialmente para assegurar o direito à ampla defesa e ao 

contraditório, que lhe é garantido pelo art. 5
o
, inciso LV, da Constituição Federal, bem 

como pelo art. 156 da Lei nº 8.112/90, podendo acompanhar o processo pessoalmente 

ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e 

contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.  

Em anexo, segue cópia integral do referido processo administrativo 

disciplinar, com ......... folhas, para que V. Sa. tenha ciência de seu inteiro teor, sem 

prejuízo do direito de vista aos autos, que lhe é assegurado durante o horário de ........ às 

......... horas e de ......... às ............ horas, na sala .............. da .............................. 

(endereço), onde se encontra instalada a Comissão.  

 

Natal, ......../........../........... 

 

 

...................................................... 

- Presidente – 
Recebido 

 

........ / ........ / ........ 
 

............................... 
Assinatura 
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Mod. 08 - Memorando comunicando a notificação do servidor 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

Memo. Nº ......./.....- CPAD                                                            Natal, ..... / ...... / ...... 

 

Ao (À) Sr. (Sra.) .............................................................. 

Diretora do Departamento de Pessoal 

Do (a): ..................................................................................... 
Presidente(a) da CPAD 
 

 

Na condição de Presidente da Comissão designada por Portaria 

......................., de ............... de .............. de .................., publicada no Boletim de 

Serviço nº .......... de ......../......./........., objeto do processo administrativo disciplinar nº 

.........................., COMUNICO que, em ......../......../......., a Comissão notificou, na 

condição de acusado, o servidor ................................................................,  matrícula 

SIAPE nº .................................. 

Lembro a V.Sa.  que, em função desse fato, o mencionado servidor 

somente poderá ser removido ou autorizado a entrar de férias, licenças ou qualquer tipo 

de afastamento que a administração tenha poderes discricionários para conceder, bem 

assim deslocar-se a serviço para fora da sede de sua unidade, após o julgamento do 

processo, salvo se expressamente autorizado pela autoridade instauradora do 

procedimento disciplinar, devendo atender imediatamente a qualquer convocação da 

Comissão disciplinar.  

 

Atenciosamente, 

  

................................................................... 

- Presidente – 
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Mod. 09- Memorando solicitando ficha funcional do servidor 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

 

Memo. Nº ......./.....- CPAD                                                            Natal, ..... / ...... / ...... 

 

Ao (À) Sr. (Sra.) .............................................................. 

Diretora do Departamento de Pessoal 

Do (a): ..................................................................................... 

Presidente(a) da CPAD 

 

 

 

 

 

Na condição de Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

designada pela Portaria ......................., de ............... de .............. de .................., 

publicada no Boletim de Serviço nº .......... de ......../......./.........,  SOLICITO, com a 

máxima urgência, cópia do ficha funcional do servidor 

.........................................................................................,  matrícula SIAPE nº 

................................  

 

Atenciosamente, 

  

................................................................... 

- Presidente – 
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Mod. 10 - Ata de deliberação (notificação e intimação) 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

 

ATA DE DELIBERAÇÃO 

 
Aos ............ dias do mês de ................ do ano de dois mil e ...................., às 

.............. horas, na sala ............... da ......................................, presentes ....................... 

(nome completo), matrícula SIAPE nº ...................., ......................................... (nome 

completo), matrícula SIAPE nº ........................, e ........................................ (nome 

completo), matrícula SIAPE nº ..............................., respectivamente presidente e 

membros da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pela Portaria 

......................., de ............... de .............. de .................., publicada no Boletim de 

Serviço nº .......... de ......../......./......... DELIBEROU-SE: a) intimar para depor como 

testemunha o Sr. .................................................................; b) notificar o acusado e o 

superior hierárquico da testemunha; c) perguntar ao acusado as testemunhas que deseja 

arrolar; do que, para constar, eu, ........................................., na condição de secretário (a) 

da Comissão, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos.  

 
........................................................... 

- Presidente - 
 

 

........................................................... 
- 1º Membro – 

 
 

........................................................... 
- 2º Membro – 
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Mod. 11 - Intimação para testemunha 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

INTIMAÇÃO  

 

Ao  Sr.........................................................,  matrícula SIAPE nº .............................. 

 

 

Na condição de Presidente da Comissão de Processo Administrativo 

Disciplinar designada pela Portaria ......................., de ............... de .............. de 

.................., publicada no Boletim de Serviço nº .......... de ......../......./.........,  e tendo em 

vista o disposto no art. 157 da Lei nº 8.112/90, INTIMO V. Sa.  a comparecer perante 

esta Comissão, que se encontra instalada na sala .................. da 

............................................ (endereço onde se encontra instalada a Comissão), às 

............. horas do dia ............ de  .......... de  ..............., a fim de prestar depoimento, 

como testemunha, sobre episódios supostamente ocorridos, a que se refere o processo 

administrativo disciplinar nº ........................................... 

Natal, ......../........../........... 

 

 

................................................................. 

- Presidente – 

  

Recebido 
 

........ / ........ / ........ 
 

............................... 
Assinatura 
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Mod. 12 - Notificação ao acusado sobre a oitiva de testemunha 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

NOTIFICAÇÃO  

 

Ao  Sr.........................................................,  matrícula SIAPE nº .............................. 

 

 

Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

designada pela Portaria ......................., de ............... de .............. de .................., 

publicada no Boletim de Serviço nº .......... de ......../......./.........,  e tendo em vista o 

disposto no art. 157 da Lei nº 8.112/90, COMUNICO que esta Comissão procederá à 

oitiva da testemunha  ......................................, às ............. horas do dia ............ de  

.......... de  ............. 

Saliento que essa oitiva será realizada na sede desta Comissão, na sala 

................. da ............................................................(endereço onde se encontra instalada 

a Comissão). 

Aproveito ainda para intimar V. Sa. a apresentar, no prazo de cinco 

dias, conforme art. 24 da Lei nº 9.784/99, o rol de testemunhas que deseja arrolar, com 

qualificação e endereço.  

Natal, ......../........../........... 

 

 

................................................................. 

- Presidente – 

  Recebido 
 

........ / ........ / ........ 
 

............................... 
Assinatura 



120 
 

Mod. 13 - Memorando a chefia da testemunha  

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

Memo. Nº ......./.....- CPAD                                                            Natal, ..... / ...... / ...... 

 

Ao (À) Sr. (Sra.) .............................................................. 

Chefe do(a) ..................................................................... 

Do (a): ..................................................................................... 

Presidente(a) da CPAD 

 

Sr. Chefe, 

Na condição de Presidente da Comissão de Processo Administrativo 

Disciplinar designada pela Portaria ......................., de ............... de .............. de 

.................., publicada no Boletim de Serviço nº .......... de ......../......./.........,   e tendo em 

vista o disposto no parágrafo único, do art. 157 da Lei nº 8.112/90, COMUNICO a V. 

Sa. que o servidor ..................................................., em exercício nesse Departamento, 

foi, de acordo com o caput do referido artigo, intimada para depor, como testemunha, 

perante esta Comissão, que se encontra instalada na ................. da 

............................................................(endereço onde se encontra instalada a Comissão), 

às  ............ horas do dia .......... de ........... de ............. 

Outrossim, solicito as providências de V. Sa. com vistas ao 

comparecimento da referida servidora no dia e hora marcados.  

 

Natal, ......../........../........... 

 

................................................................. 

- Presidente – 
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Mod. 14 - Alteração de data de depoimento 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

 

 

TERMO DE ADIAMENTO DE DEPOIMENTO 
 
 
 

 
Declaro que, a pedido do depoente, Sr. 

..............................................................., foi adiado para o dia ....................., às 

.................horas o seu depoimento perante esta Comissão de Processo Administrativo 

Disciplinar. 

Para tanto, foram expedidas novas correspondências ao depoente, ao 

seu superior hierárquico e ao acusado, ficando sem efeito as correspondências 

......................., ................ e ................. inseridas às fls. ..........., ........... e .............. dos 

autos, respectivamente. 

 

Natal, ......../........../........... 

 

................................................................. 

- Presidente – 
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Mod. 15 - Termo de juntada de documentos ao processo 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

 

 

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS  

 
 

Aos .............. dias do mês de ..................... do ano de dois mil e 

..............., por ordem do Sr. Presidente da Comissão, juntei aos autos deste processo 

administrativo disciplinar de nº ........................... os documentos a seguir discriminados, 

que, após numerados e rubricados, passam a constituir as folhas de números que se lhes 

seguem:  

a) Procuração do Sr. ...................................................., à fl. ......;  

b) Petição do Dr. .........................................., às fls. ...... a .........; e 

c) Cópia de .................................................................., à fl. .......  

 

Do que, para constar, na qualidade de secretário da Comissão, lavrei o 

presente termo.  

 
 

 
................................................................... 

- Secretário - 
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Mod. 16 - Termo de Oitiva de Testemunha 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

 
TERMO DE OITIVA DE TESTEMUNHA 

 
 

Aos ............ dias do mês de ......... do ano de ............, na sala ................. da 
............................................................(endereço onde se encontra instalada a Comissão), 
às ............ horas, reunida a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar incumbida 
de apurar episódios objeto do processo administrativo disciplinar nº 
.......................................,  instaurado pela Portaria ......................., de ............... de .............. 
de .................., publicada no Boletim de Serviço nº .......... de ......../......./........., com a 
presença do Sr. ...................................., Presidente, e dos 
Srs..................................................., membros da referida Comissão, do acusado 
...................................................., de seu advogado, Dr. ................................ (se houver), 
inscrito na OAB/....... sob nº ....................., conforme procuração anexa à fl. .......... do 
presente processo, COMPARECEU o Sr. ..............................................., (descrever a 
qualificação), para prestar declarações acerca dos fatos noticiados nos termos da 
supracitada portaria, presente o servidor acusado. De início foi advertido para não faltar 
com a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, e interrogado quanto 
aos acontecimentos declarou QUE:........................................................................... Nada 
mais disse e nem lhe foi perguntado. A seguir foi feita a leitura do presente termo para 
que o declarante, se desejasse, indicasse as retificações que entendesse necessárias, de 
modo a registrar expressamente a espontaneidade de suas declarações, que foram 
prestadas sem nenhuma forma de coação, ao que disse não ter retificações a fazer, por 
estar de inteiro acordo com o seu teor. Nada mais havendo a tratar, mandou o Presidente 
encerrar o presente termo que, lido e achado conforme, vai assinado pelo declarante, 
pelos membros da Comissão, pelo acusado e por seu procurador, de modo a registrar a 
espontaneidade do mesmo. Eu, ____________ (nome completo), secretário, o digitei. 
 

........................................................... 
- Testemunha - 

 
........................................................... 

- Presidente - 
 

........................................................... 
- 1º Membro – 

 
........................................................... 

- 2º Membro – 
 

........................................................... 
- Acusado – 

 
........................................................... 

- Advogado – 
OAB/ .... nº ............. 
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Mod. 17 – Termo de entrega de cópia do processo ao advogado do acusado 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

 

TERMO DE ENTREGA DE CÓPIA  

 
Aos ......... dias do mês de ............. do ano de .........., a pedido do 

advogado do acusado, Dr. ..........................................., devidamente qualificado nos 

autos, forneci cópia de fls. ........ a .......... do processo administrativo disciplinar nº 

............................... Do que para constar, eu, ........................., na condição de Secretário 

da Comissão, lavrei o presente termo que vai por mim assinado.  

................................................................... 

Secretário 

 

 

Declaro que, nesta data, na sala ................. da 

............................................................(endereço onde se encontra instalada a Comissão), 

recebi gratuitamente cópia de fls. ....... a ......... do processo administrativo disciplinar nº 

...........................................  

 

 

........................................................... 
- Advogado – 

OAB/ .... nº ............. 
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Mod. 18 – Ata de deliberação da Comissão 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

 

ATA DE DELIBERAÇÃO 

 
Aos ............ dias do mês de ................ do ano de dois mil e ...................., às 

.............. horas, na sala ............... da ......................................, presentes ....................... 

(nome completo), matrícula SIAPE nº ...................., ......................................... (nome 

completo), matrícula SIAPE nº ........................, e ........................................ (nome 

completo), matrícula SIAPE nº ..............................., respectivamente presidente e 

membros da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pela Portaria 

......................., de ............... de .............. de .................., publicada no Boletim de 

Serviço nº .......... de ......../......./......... DELIBEROU-SE: a) realizar diligencia; b) 

...........................................; c) ...................................................; do que, para constar, eu, 

........................................., na condição de secretário (a) da Comissão, lavrei a presente 

ata, que vai assinada por todos.  

 
........................................................... 

- Presidente - 
 

 

........................................................... 
- 1º Membro – 

 
 

........................................................... 
- 2º Membro – 
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Mod. 19 – Notificação ao acusado comunicando a realização de diligência 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

 
Ao Sr. ................................................................. 

 

NOTIFICAÇÃO  

 

Na condição de Presidente da Comissão de Processo Administrativo 

Disciplinar designada pela Portaria ......................., de ............... de .............. de 

.................., publicada no Boletim de Serviço nº .......... de ......../......./........., objeto do 

processo administrativo disciplinar nº .............................................., e com fulcro no art. 

156 da Lei nº 8.112/90, COMUNICO que esta Comissão procederá à diligência no 

local de trabalho de V. Sa.  às .............. horas do dia ......./......./........., sendo-lhe 

facultado acompanhar o ato, pessoalmente ou por meio de seu procurador. 

 

Natal, ......../........../........... 

 

................................................................. 

- Presidente – 

  

Recebido 
 

........ / ........ / ........ 
 

............................... 
Assinatura 
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Mod. 20 – Termo de diligência 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

TERMO DE DILIGÊNCIA  
 

Aos ......... dias do mês de ................. do ano de ............., às 

........horas, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar incumbida de apurar 

fatos supostamente ocorridos,  objeto do processo administrativo disciplinar nº 

........................................................., instaurado pela Portaria ......................., de 

............... de .............. de .................., publicada no Boletim de Serviço nº .......... de 

......../......./........., dirigiu-se ao ................................................................. conforme 

previamente deliberado e comunicado, com o fim de dar início à diligência ao local de 

trabalho do Sr. .............................................. Feitas as apresentações de praxe, o Chefe 

de ................................. indicou o Sr. ..................................., matrícula nº 

..........................., para acompanhar a Comissão. A Comissão, acompanhada do Sr. 

...........................................,  dirigiu-se ao local de trabalho do acusado. Trata-se de 

........................................ A Comissão constatou ainda ............................................. 

Demonstrou-se ........................ Retornando à sede da Comissão, a presente diligência 

encerrou-se, daí porque, para constar, eu, .............................., na condição de secretário, 

lavrei o presente Termo, que vai assinado por todos presentes.  

........................................................... 
- Testemunha - 

 
........................................................... 

- Presidente - 
 

........................................................... 
- 1º Membro – 

 
........................................................... 

- 2º Membro – 
 

........................................................... 
- Acusado – 

 
........................................................... 

- Advogado – 
OAB/ .... nº ............. 
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Mod. 21 – Memorando solicitando prorrogação do prazo para conclusão dos 

trabalhos 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

Memo. Nº ......./.....- CPAD                                                            Natal, ..... / ...... / ...... 

 

Ao (À) Sr. (Sra.) .............................................................. 

Magnifica Reitora 

Do (a): ..................................................................................... 

Presidente(a) da CPAD 

 

 

Magnífico(a) Reitor(a) 

Na condição de Presidente da Comissão Processo Administrativo 

Disciplinar designada por V. Magª., por meio da Portaria ......................., de ............... 

de .............. de .................., publicada no Boletim de Serviço nº .......... de 

......../......./........., e, tendo em vista que o prazo para conclusão dos trabalhos do 

inquérito objeto do processo administrativo disciplinar nº ......................................, nos 

termos do art. 152 da Lei nº 8.112/90, encerra-se no próximo dia ...../...../........., venho, 

respeitosamente, SOLICITAR PRORROGAÇÃO do prazo dos respectivos trabalhos 

por 60 (sessenta) dias, em razão de ainda se fazer necessário realizar 

............................................................................................. 

Informo os atos praticados por este colegiado até esta data: 

1).................; 2)...................; 3).............................. 

Atenciosamente,  

 

................................................................. 

- Presidente – 
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Mod. 22 – Termo de vista do processo 
 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

TERMO DE VISTA DO PROCESSO  

Aos ......... dias do mês de .............do ano de ......................., ABRO VISTA das 

peças do processo administrativo disciplinar nº ................................. ao servidor 

.................................... e a seu procurador, Dr. .........................................., ambos 

devidamente qualificados nos autos. Do que para constar, eu, .........................., na 

condição de secretário da Comissão, lavrei o presente termo que vai por mim assinado.  

 
................................................................... 

Secretário 

 

Declaro que, nesta data, na sala ................. da 

............................................................(endereço onde se encontra instalada a Comissão), 

tive vista dos autos do processo administrativo disciplinar nº .......................................... 

constituído de um volume e .......................... folhas, manuseando à vontade todas as 

suas peças, sob vistas do secretário da Comissão, durante o horário de .............. às 

...............horas.  

 

................................................................... 
Secretário 

 

 
........................................................... 

- Acusado – 
 

 
........................................................... 

- Advogado – 
OAB/ .... nº ............. 
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Mod. 23 – Ata de deliberação para interrogatório do acusado 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 
 

 

ATA DE DELIBERAÇÃO  

 
Aos .......... dias do mês de ................... do ano de ............, às ............ horas, na 

sala ................. da ............................................................(endereço onde se encontra 

instalada a Comissão), presentes ......................................................................................, 

..................................................................... e ..................................................................., 

respectivamente presidente e membros da Comissão Processo Administrativo 

Disciplinar designada pela Portaria ......................., de ............... de .............. de 

.................., publicada no Boletim de Serviço nº .......... de ......../......./........., prorrogada 

pela Portaria ......................., de ............... de .............. de .................., publicada no 

Boletim de Serviço nº .......... de ......../......./........., DELIBEROU-SE: a) intimar o Sr. 

..................................................................... para ser interrogado; e b) comunicar este 

interrogatório ao Chefe da ............................................................; do que, para constar, 

eu, ....................................., na condição de secretário da Comissão, lavrei a presente ata, 

que vai assinada por todos.  

........................................................... 
- Presidente - 

 
 

........................................................... 
- 1º Membro – 

 
 

........................................................... 
- 2º Membro – 
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Mod. 24 – Intimação do acusado 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 
 

INTIMAÇÃO 

 

Ao Sr. ..............................................................,  matrícula SIAPE nº  .......................... 

 

Na condição de Presidente da Comissão Processo Administrativo 

Disciplinar designada pela Portaria ......................., de ............... de .............. de 

.................., publicada no Boletim de Serviço nº .......... de ......../......./........., prorrogada 

pela Portaria ......................., de ............... de .............. de .................., publicada no 

Boletim de Serviço nº .......... de ......../......./........., e, com fulcro nos arts. 157 e 159 da 

Lei nº 8.112/90, INTIMO V. Sa. a comparecer perante este colegiado para fins de ser 

interrogado sobre os atos e fatos constantes do processo administrativo disciplinar nº 

....................................., no dia ....... de .................. de ............, às ........... horas.  

Destaco que o interrogatório será realizado na sede desta Comissão 

disciplinar, na sala ................. da ............................................................(endereço onde 

se encontra instalada a Comissão). 

Natal, ......../........../........... 

 

................................................................. 

- Presidente – 

  Recebido 
 

........ / ........ / ........ 
 

............................... 
Assinatura 
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Mod. 25 – Intimação para acareação 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 
 
 

INTIMAÇÃO 

 

 

Ao Sr. ..............................................................,  matrícula SIAPE nº  .......................... 

Tendo em vista as divergências verificadas entre o depoimento 

prestado por V. Sª. e o do Sr. ....................................................., registrados nos autos do 

Processo Administrativo Disciplinar Nº ..................................... instaurado pela Portaria 

......................., de ............... de .............. de .................., publicada no Boletim de Serviço nº 

.......... de ......../......./.........,  e em conformidade com o contido no artigo 158, § 2º, da Lei 

nº 8.112/90, INTIMO V.Sa. a comparecer, às ................ horas do dia ......................, 

perante esta comissão a fim de ser acareado com o mencionado depoente. 

Outrossim, informo que esta Comissão está instalada na sala 

................. da ............................................................(endereço onde se encontra instalada 

a Comissão). 

Natal, ......../........../........... 

 

................................................................. 

- Presidente – 

 

  

Recebido 
 

........ / ........ / ........ 
 

............................... 
Assinatura 
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Mod. 26 – Termo de acareação 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 
 

TERMO DE ACAREAÇÃO 

 

Aos ................ dias do mês .................... do ano de ....................., às 

................... horas, na sala ................. da ............................................................(endereço onde 

se encontra instalada a Comissão) a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

instituída pela Portaria n.º......................., de ............... de .............. de .................., publicada 

no Boletim de Serviço nº .......... de ......../......./.........,, presentes os 

........................................................................, ................................................................ e 

................................................... respectivamente, Presidente  e membros da Comissão, 

o servidor acusado, Sr. ....................................................., compareceram os Srs. 

........................................................... e .......................................................... (nomes dos 

acareados), já qualificados nestes autos às fls. ....... e ......., a fim de serem acareados em 

face de divergências encontradas em seus depoimentos, quais sejam: 

................................................................................................ (indicar a divergência). O 

Presidente da Comissão os informou de que serão inquiridos a fim de esclarecerem 

declarações divergentes acerca dos fatos noticiados nos autos do processo n.º 

........................................, que constituem irregularidades, as quais são suscetíveis de 

caracterizar prática de transgressões disciplinares previstas na Lei n.º 8.112/90. O 

Presidente, a seguir, perguntou ao senhor ...................................................... (nome do 

acareado) sobre .................................................... (conteúdo da pergunta), o qual 

respondeu que: ..............................................................; e a mesma pergunta foi dirigida 

ao senhor .................................................................... (nome do outro acareado) que 

respondeu: .............................................................................................. que respondeu: 

.............................................................. Perguntado ao primeiro acareado se 

........................................................... (indicar a pergunta sobre o assunto divergente), 

ele respondeu que ................................................................. Passada a palavra para o 

acusado este formulou as seguintes perguntas: ............................................................... 

O primeiro acareado respondeu que: ............................................................... O segundo 

respondeu que: ........................................................................Nada mais disseram nem 
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lhes foi perguntado. Feita a leitura dos termos acima, para que os acareados indicassem 

as retificações julgadas necessárias, de modo a registrar expressamente a 

espontaneidade de suas declarações, que foram prestadas sem nenhuma forma de 

coação, estes disseram não ter retificações a fazer, por estarem de inteiro acordo com o 

seu teor. Assim, na qualidade de Secretario da Comissão, eu ........................ (secretário), 

lavrei o presente termo, que, lido e achado conforme, vai assinado por todos. 

 

........................................................... 
- Presidente - 

 
 

........................................................... 
- 1º Membro – 

 
 

........................................................... 
- 2º Membro – 

 
 

........................................................... 
- 1º Acareado – 

 
 

........................................................... 
- 2º Acareado – 
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Mod. 27 – Memorando a chefia do acusado comunicando sobre o interrogatório 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 
 

Memo. Nº ......./.....- CPAD                                                            Natal, ..... / ...... / ...... 

 

Ao (À) Sr. (Sra.) .............................................................. 

Chefe do ............................................................................ 

Do (a): ............................................................................... 

Presidente(a) da CPAD 

 

Sr. Chefe,  

 

 

Presidente da Comissão Processo Administrativo Disciplinar 

designada pela Portaria ......................., de ............... de .............. de .................., 

publicada no Boletim de Serviço nº .......... de ......../......./........., prorrogada pela Portaria 

......................., de ............... de .............. de .................., publicada no Boletim de 

Serviço nº .......... de ......../......./........., e tendo em vista o disposto no art. 159, 

combinado com o parágrafo único do art. 157, ambos da Lei nº 8.112/90, COMUNICO 

a V. Sa. que o servidor ............................................................. foi intimado para ser 

interrogado por esta Comissão de Inquérito, que se encontra instalada na sala ................. 

da ............................................................ (endereço onde se encontra instalada a 

Comissão), às ................... horas do dia ......./........../................  

Outrossim, solicito as providências de V. Sa. com vistas ao 

comparecimento do referido servidor no dia e hora marcados.  

 

................................................................. 

- Presidente – 
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Mod. 28 – Termo de interrogatório do acusado 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 
 

TERMO DE INTERROGATÓRIO 
 

Aos .............. dias do mês de ............. do ano de ...................., instalada na sala 
................. da ............................................................ (endereço onde se encontra 
instalada a Comissão), às ........ horas, presentes os Srs. ....................................., 
.................................. e ............................................., respectivamente, Comissão 
Processo Administrativo Disciplinar designada pela Portaria ......................., de 
............... de .............. de .................., publicada no Boletim de Serviço nº .......... de 
......../......./........., prorrogada pela Portaria ......................., de ............... de .............. de 
.................., publicada no Boletim de Serviço nº .......... de ......../......./........., 
COMPARECEU o Sr. ............................................................ (nome e qualificação), 
matrícula SIAPE nº ..................................., lotado e em exercício no 
.............................................., acompanhado de seu advogado, Dr. 
...................................................., inscrito na OAB/.......... sob nº ........................, 
conforme procuração anexa à fl. ___, a fim de ser interrogado sobre os atos e fatos que 
lhe são atribuídos no presente processo administrativo disciplinar de nº 
....................................., do qual foi regularmente notificado, conforme fl.......... O 
Presidente observou ao acusado que não está obrigado a responder às perguntas que lhe 
forem formuladas e que o seu silêncio não importará em confissão, nem será 
interpretado em prejuízo de sua defesa. QUE: 
............................................................................ Passada a palavra aos membros 
.......................................................... e ......................................, não quiseram 
acrescentar perguntas. Encerradas as perguntas, foi franqueada a palavra para o acusado 
para que, se desejasse, acrescentar mais alguma coisa que se relacionasse com o 
assunto, ao que  ........................................................ A seguir, foi feita a leitura do 
presente termo para que o acusado, se desejasse, indicasse as retificações que 
entendesse necessárias, de modo a registrar expressamente a espontaneidade de suas 
declarações, que foram prestadas sem nenhuma forma de coação, ao que disse não ter 
retificações a fazer, por estar de inteiro acordo com o seu teor. Nada mais disse nem lhe 
foi perguntado, pelo que, eu, ...................................., na condição de secretário da 
Comissão, lavrei o presente termo, que vai por todos assinado. 

........................................................... 
- Presidente - 

 

........................................................... 
- 1º Membro – 

 

........................................................... 
- 2º Membro – 

 
........................................................... 

- Acusado – 
 

........................................................... 
- Advogado – 

OAB/ .... nº ............. 
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Mod. 29 – Ata de deliberação 

 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

ATA DE DELIBERAÇÃO  

 

Aos ......... dias do mês de ....................do ano de .........., às .............. 

horas, na sala ................. da ............................................................ (endereço onde se 

encontra instalada a Comissão), às ........ horas, presentes os Srs. ....................................., 

.................................. e ............................................., respectivamente, Comissão 

Processo Administrativo Disciplinar designada pela Portaria ......................., de 

............... de .............. de .................., publicada no Boletim de Serviço nº .......... de 

......../......./........., prorrogada pela Portaria ......................., de ............... de .............. de 

.................., publicada no Boletim de Serviço nº .......... de ......../......./......... 

DELIBEROU-SE: a) declarar encerrada a instrução processual; b) indiciar o acusado; 

c)............................................ ; e d) citar o indiciado para apresentar defesa escrita no 

prazo legal; do que, para constar, eu, .............................., na condição de secretário da 

Comissão, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos.  

 

 

........................................................... 
- Presidente – 

 
 

........................................................... 
- 1º Membro – 

 
 

........................................................... 
- 2º Membro – 
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Mod. 30 – Termo de indiciação do acusado 

 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

TERMO DE INDICIAÇÃO  

A Comissão Processo Administrativo Disciplinar designada pela 

Portaria ......................., de ............... de .............. de .................., publicada no Boletim 

de Serviço nº .......... de ......../......./........., prorrogada pela Portaria ......................., de 

............... de .............. de .................., publicada no Boletim de Serviço nº .......... de 

......../......./........., tendo ultimado a coleta de provas, em que sempre assegurou o direito 

à ampla defesa e ao contraditório, decide, para o fim previsto no art. 161 da Lei nº 

8.112/90, enquadrar a infração disciplinar e INDICIAR o servidor 

.........................................................., pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.  

Após a oitiva, a realização do interrogatório do acusado e a juntada 

dos respectivos documentos aos autos, o servidor .............................................., 

matrícula ..........................., lotado ................................................................. e em 

exercício no .............................................., é atribuída responsabilidade pela prática das 

irregularidades que se seguem. ........................................................................................... 

................................................................................................................................... (descrever) 

Portanto, configurou-se o cometimento da infração de 

.............................................., enquadrada no art. ......,  inciso ...... da Lei nº 8.112/90.  

Prosseguindo na descrição da conduta, ato contínuo, 

.....................................................................................................(descrever outro fato) 

Portanto, como conduta independente, configurou-se também o 

cometimento da infração de .............................................., enquadrada no art. ......,  

inciso ...... da Lei nº 8.112/90.  

Sempre em tempo, destaca-se também que atos da vida privada do 

servidor não foram objeto de apuração, visto não guardarem relação com o cargo, à luz 

do art. 148 da Lei nº 8.112/90.  

Tendo sido, assim, coletados os dados suficientes para que a Comissão 

formasse sua convicção preliminar sobre os fatos em apuração, acham-se os autos em 
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condições de obter vista do indiciado, que deverá ser imediatamente citado para 

apresentar defesa, na forma do art. 161 da Lei nº 8.112/90.  

 

 

........................................................... 
- Presidente – 

 
 

........................................................... 
- 1º Membro – 

 
 

........................................................... 
- 2º Membro – 
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Mod. 31 – Mandado de citação ao acusado 

 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

 

MANDADO DE CITAÇÃO 
 
 
Ao Sr. .......................................................................,  matrícula nº .......................  

 

De acordo com o disposto no caput e § 1º do art. 161 da Lei nº 

8.112/90 e tendo em vista o que consta do processo administrativo disciplinar nº 

............................................................., no qual V. Sa. foi notificado para acompanhar 

como acusado, conduzido pela Comissão Processo Administrativo Disciplinar 

designada pela Portaria ......................., de ............... de .............. de .................., 

publicada no Boletim de Serviço nº .......... de ......../......./........., prorrogada pela Portaria 

......................., de ............... de .............. de .................., publicada no Boletim de 

Serviço nº .......... de ......../......./........., fica V. Sa. CITADO para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar defesa no referido processo, permanecendo os autos à sua disposição 

para eventual obtenção de vista na sala ................. da 

............................................................ (endereço onde se encontra instalada a 

Comissão), nos dias úteis, das......... às ............... horas e de ............ às ............ horas.  

Em anexo, com o fim de complementar a cópia integral dos autos, 

segue cópia de fls. ......... a ......... do referido processo disciplinar, em que se inclui a 

peça de indiciação a que se refere o art. 161 da Lei nº 8.112/90.  

 

Natal, ......../........../........... 

 

................................................................. 

- Presidente – 

  Recebido 
 

........ / ........ / ........ 
 

............................... 
Assinatura 
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Mod. 32 – Mandado de citação por edital 

 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

 

MANDADO DE CITAÇÃO POR EDITAL 
 
 
Ao Sr. .......................................................................,  matrícula nº .......................  

 

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

instituída pela Portaria ......................., de ............... de .............. de .................., 

publicada no Boletim de Serviço nº .......... de ......../......./.........,  no uso de suas atribuições e 

tendo em vista o disposto nos artigos 161 e 163 da Lei nº 8.112/90, CITA, pelo presente 

edital, o servidor da ........................................................... (instituição que trabalha), Sr. 

.................................................................... (nome, cargo e matrícula do indiciado), por 

se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da 

publicação deste edital, comparecer na na sala ................. da 

............................................................ (endereço onde se encontra instalada a 

Comissão),, nos dias úteis, das......... às ............... horas e de ............ às ............ horas., a 

fim de apresentar defesa escrita no processo administrativo disciplinar nº 

.................................................., a que responde, sob pena de revelia. 

 

Natal, ......../........../........... 

 

................................................................. 

- Presidente – 

  



142 
 

Mod. 33 – Termo de declaração de revelia 

 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

 

TERMO DE DECLARAÇÃO DE REVELIA 

 

 

Tendo em vista o disposto no § 1º do art. 164 da Lei nº 8.112/90, e na 

qualidade de Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instituída 

pela Portaria ......................., de ............... de .............. de .................., publicada no 

Boletim de Serviço nº .......... de ......../......./........., declaro a REVELIA do servidor Sr. 

..................................................................... (nome e matrícula), indiciado no 

supracitado procedimento disciplinar, por ter sido regularmente citado por edital 

publicado no Diário Oficial da União e no Jornal (nome do jornal), conforme 

comprovam os documentos de fls. ............ a ............., e não ter apresentado defesa no 

prazo legal e nem nomeado procurador para fazê-la. 

 

 

Natal, ......../........../........... 

 

 

................................................................. 

- Presidente – 
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Mod. 34 – Nomeação de defensor dativo 

 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

Memo. Nº ......./.....- CPAD                                                            Natal, ..... / ...... / ...... 

 

Ao (À) Sr. (Sra.) .............................................................. 

Magnifica Reitora 

Do (a): ............................................................................... 

Presidente(a) da CPAD 

 

 

Magnifica Reitora, 

 

 

Tendo em vista que o servidor Sr. 

..........................................................(nome e matrícula), indiciado pela Comissão de 

Processo Administrativo Disciplinar, no processo n° 

............................................................., instituída pela Portaria ......................., de 

............... de .............. de .................., publicada no Boletim de Serviço nº .......... de 

......../......./........., não atendeu à citação por edital para apresentar, no prazo legal, a 

respectiva defesa escrita, por encontrar-se em lugar incerto e não sabido, solicito que lhe 

seja nomeado defensor dativo nos termos do § 2º do art. 164 da Lei nº 8.112/90. 

 

 

Natal, ......../........../........... 

 

................................................................. 

- Presidente – 
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Mod. 35 – Relatório final 

 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

 

RELATÓRIO FINAL 

 

 

A Comissão Processo Administrativo Disciplinar designada pela 

Portaria ......................., de ............... de .............. de .................., publicada no Boletim 

de Serviço nº .......... de ......../......./........., prorrogada pela Portaria ......................., de 

............... de .............. de .................., publicada no Boletim de Serviço nº .......... de 

......../......./........., para apurar as irregularidades relatadas no processo n° 

............................................... e demais fatos conexos, com fulcro no art. 165  da Lei nº 

8.112, de 11/12/90, vem, respeitosamente, apresentar seu  

 

1 – ANTECEDENTES  

 

2 – INSTAURAÇÃO 

 

3 – PROCEDIMENTOS 

 

4 – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA 

 

5 – INDICIAÇÃO E DEFESA 

 

6 – APRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES DE DEFESA 

 

7 – APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE MÉRITO DA DEFESA 

 

8 – CONCLUSÃO  

 

9 – RECOMENDAÇÕES 



145 
 

 

10 – ENCERRAMENTO 

 

A Comissão de Inquérito submete à apreciação de Vossa Senhoria os 

autos do presente processo, nos termos do art. 166 da Lei n° 8.112/90.  

 

........................................................... 
- Presidente – 

 
 

........................................................... 
- 1º Membro – 

 
 

........................................................... 
- 2º Membro – 
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Mod. 36 – Termo de encerramento 

 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

 

TERMO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS E ENTREGA DO 

PROCESSO  

 

Aos  ............ dias do mês de ............... do ano de .......... após a 

conclusão do relatório, tendo-se encerrado os trabalhos da A Comissão Processo 

Administrativo Disciplinar designada pela Portaria ......................., de ............... de 

.............. de .................., publicada no Boletim de Serviço nº .......... de ......../......./........., 

prorrogada pela Portaria ......................., de ............... de .............. de .................., 

publicada no Boletim de Serviço nº .......... de ......../......./........., ENCAMINHEI ao 

Gabinete da Reitoria os autos originais do processo nº ....................................., 

composto de .................. volumes, com ........................ folhas, incluindo esta. 

 

Natal, ......../........../........... 

 

................................................................. 

- Presidente – 

 

 


