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MANUAL DE SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA, 

SINDICÂNCIA PUNITIVA E PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

 

 

1   INTRODUÇÃO 

 

 

“O Estado, ente abstrato, necessita de pessoas para a consecução de seus 
objetivos – o bem estar social. 

E tais pessoas, realidades concretas e humanas que são, estão sujeitas a erros 
e imperfeições. Essas fragilidades, inerentes às pessoas de carne e osso, 
adquirem uma gravidade bem maior quando levadas a integrar o desempenho 
funcional da atividade administrativa do Estado. 

De vez que não é muito provável que se possa conseguir uma absoluta 
perfeição do Serviço Público, o Estado, pelo menos, procura aparelhar-se de 
instrumentais que, funcionando como um sistema de freios e refreios desses 
impulsos individuais, condicionem um desenvolvimento regular de suas 
atividades. 

Dentro dessa sistemática condicionante, destaca-se o regime disciplinar, o 
qual, delineando transgressões e acenando punições, funciona como um 
regularizador da ação realizada pelos serviços públicos, através dos seus 
agentes. 

Essa obrigação que tem o servidor público de arcar com as conseqüências da 
transgressão cometida é o que se chama de responsabilidade disciplinar , e 
está prevista no art. 124 da Lei nº 8.112/90. 

A cada transgressão corresponde uma sanção, uma pena, razão pela qual 
detém a Administração poder para disciplinar.” (Sebastião José Lessa). 

Processo administrativo: após a Constituição Federal de 1988 foram 
estendidas ao processo administrativo as garantias antes reservadas apenas 
ao processo judicial. Desta forma, há plenas garantias de intervenção e 
atuação dos administrados. Este relacionamento é documentado através de 
atos que, encadeados, constituem o processo administrativo. Assim, o 
processo administrativo é, em sentido amplo, o conjunto de medidas praticadas 
com certa ordem e cronologia necessárias ao registro dos atos da 
Administração Pública. 
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Os processos administrativos disciplinares devem respeitar as seguintes fases: 

1. instauração 

2. instrução 

3. relatório 

4. julgamento 

É importante, também, que sejam observados obrigatoriamente os seguintes 
princípios para sua validade: 

1. princípio da legalidade 

2. princípio da oficialidade 

3. princípio do informalismo 

4. princípio da publicidade 

Cabe ressaltar a diferença entre processo administrativo e procedimento. O 
primeiro é o conjunto de atos coordenados para obtenção de decisão sobre 
uma controvérsia determinada no âmbito administrativo, enquanto o segundo 
trata do modo de realização do processo, o rito processual. 

O art. 143 da Lei nº 8.112/90 estabelece que “A autoridade que tiver ciência de 
irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração 
imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa.” 

Deixar de fazê-lo gera responsabilidade do administrador, inclusive criminal, 
chamada de condescendência criminosa, prevista no art. 320 do Código Penal. 
A omissão pode, ainda, caracterizar improbidade administrativa, nos termos da 
Lei nº 8.429/92, art. 11, inciso II. Comprovado o fato e identificada a autoria, a 
autoridade é obrigada a punir. 

Para melhor compreensão do texto legal, necessário se faz distinguir os 
diversos procedimentos apuratórios: Sindicância Investigatória, Sindicância 
Punitiva e Processo Administrativo Disciplinar, ritos ordinário e sumário. 
 
1.1 Sindicância Investigatória 
 
Sindicância significa colher informações por ordem de outrem. Assim, a 
autoridade quando quiser esclarecer um fato poderá fazê-lo através de uma 
sindicância investigatória, que não terá o propósito de aplicar punição. 

Esta sindicância pode ser desenvolvida até por uma única pessoa, já que tem 
natureza puramente de esclarecimento, de modo que a autoridade possa 
formar juízo sobre os fatos averiguados. É peça essencialmente informativa. 
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Esclarecidos os fatos, confirmada a materialidade e havendo indicação de 
autoria, será promovida a sindicância de natureza punitiva ou o processo 
administrativo disciplinar, dependendo da gravidade da falta. 

1.2 Sindicância Punitiva 

A sindicância punitiva é aquela que, após confirmada a materialidade do fato e 
a autoria poderá ensejar a aplicação de penalidade.  

Esse meio é utilizado quando se trata de faltas leves, conforme estabelece o 
art. 145 da Lei nº 8.112/90: “Da sindicância poderá resultar: ... II. Aplicação de 
penalidade de advertência ou de suspensão de até 30 (trinta) dias.” 

Assim, a sindicância cuida de fatos de menor gravidade, sendo um 
procedimento rápido, não estabelecendo a lei formas definidas, razão pela qual 
não obedece a rito solene. Porém, a sindicância não deve ser tão sumária ou 
apressada e deverá obedecer a certas formalidade para ser eficaz e evitar a 
ocorrência de nulidades. Assim, propomos que sejam adotados, quando 
possível, os mesmos procedimentos presentes no processo administrativo 
disciplinar. 

1.3 Processo Administrativo Disciplinar 

 
É o instrumento utilizado, em regra, como próprio para viabilizar a aplicação de 
sanções disciplinares. É normalmente confundido com inquérito administrativo, 
equivocadamente, consagrado pelo uso como expressões sinônimas. O 
inquérito, no entanto, constitui uma das fases do citado procedimento 
apuratório. 

O processo administrativo disciplinar vem acompanhado de regras gerais de 
procedimentos que deverão ser observadas para sua validade. Não precisa, 
necessariamente, ser precedido de sindicância quando a autoridade possuir os 
elementos suficientes para sua instauração. Porém, é recomendável que se 
promova a sindicância prévia para levantar elementos que confirmem a 
materialidade do fato e indiquem sua possível autoria a fim de se evitar a 
instauração de processo sem nenhum elemento de sustentação. 

Assim, o processo administrativo disciplinar deverá ter o intuito de: 

a) definir responsabilidades 

b) identificar os culpados 

c) aplicar as respectivas sanções 

d) reparar os efeitos danosos do ilícito, e 

e) sugerir adoção de medidas capazes de evitar a reincidência. 
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1.4 Rito Ordinário: 

É o rito estabelecido, em regra, pelos arts.148 a 182 da Lei nº 8.112/90. Define 
todas as fases processuais, estipulando prazos e formalidades que, se não 
forem observados, podem culminar na nulidade do processo. Aplica-se esse 
rito nas infrações que não sejam apuradas através do rito sumário. 

1.5 Rito Sumário: 

Por esse procedimento os prazos são reduzidos e a Comissão tem apenas dois 
membros. Não está prevista a prova testemunhal sob o fundamento de que a 
materialidade da infração se dá através de prova documental. 

Aplica-se esse rito nos casos de acumulação ilegal de cargos, empregos ou 
funções públicas, abandono de cargo ou inassiduidade habitual. 

 
Para fins de orientação quanto às infrações passíveis de punição, definimos 
brevemente os deveres, as proibições e os crimes previstos no Código Penal 
pertinentes aos servidores públicos federais, sem prejuízo daquelas previstas 
em estatutos e regimentos internos, demais legislações, bem como as 
estabelecidas no Código de Ética do Servidor Público (Decreto nº 1.171/94). 
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2  DEVERES E PROIBIÇÕES IMPOSTOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS 
CIVIS DA UNIÃO – LEI  Nº 8112/90 - Definições 

2.1 Art. 116 – Dos deveres 

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo 

 

Zelo e dedicação no exato sentido de aplicação ao serviço. São cuidados que 
se equivalem e, juntos, reforçam a qualidade que se espera da ação pública, 
contrapondo-se à negligência e ao desleixo ou desídia. Comportamento 
derivado do dever de eficiência que impõe a todo servidor público realizar suas 
atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. 

II - ser leal às instituições a que servir 

 
Lealdade implica sinceridade, fidelidade. Trata-se de sentimento devido às 
instituições e não aos dirigentes. Cuida-se da obediência às normas legais que 
regem as instituições a que o servidor se vincula. A lealdade às instituições 
exige também e, por via de conseqüência, estrita identificação para com o 
serviço público, fiel observância às relações de hierarquia, subordinação e 
respeito ao regime instituído pela Constituição. 

III - observar as normas legais e regulamentares 

 
A regra consagra o princípio da legalidade, já que a eficácia de toda atividade 
jurídica está condicionada ao atendimento da lei. Este comando exige que o 
servidor esteja permanentemente atualizado e familiarizado com o complexo 
legislativo regulamentador dos serviços que lhe são afetos, para que possa 
bem atender a sua finalidade pública. Nesta regra se inclui o dever de 
obediência às normas e aos seus princípios gerais, como o de eficiência, 
eficácia, probidade, moralidade, prestação de contas, legalidade, publicidade e 
impessoalidade. 

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais 

 
Constitui infração disciplinar a desobediência às ordens superiores. Trata-se, 
aqui, do respeito ao princípio hierárquico, comportamento indispensável ao 
bom e correto funcionamento da máquina administrativa. Cuida-se, também, do 
dever de obediência, de respeito e de acatamento às ordens superiores que se 
referem à disciplina dos serviços, dos expedientes baseadas, sempre, no exato 
cumprimento da lei, dos regulamentos e das normas. 
 
A exceção quanto ao cumprimento de ordem emanada de superior hierárquico, 
diz respeito à ilegalidade das ordens, na medida em que o servidor público 



 

Manual de Sindicância Investigatória, Sindicância Punitiva  e Processo Administrativo Disciplinar  

Simone Baccarini Nogueira                               e- mail: simone@ufmg.br 

Av. Antônio Carlos, 6627 – Reitoria- Procuradoria Jurídica 3° andar- Cep 31270-901 – Belo Horizonte 

Fones: (31) 3499-4140- Fax (31) 3499-4150 

está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e do 
bem comum, não podendo deles se afastar ou desviar, sob pena de invalidade 
do ato que praticar, expondo-se à responsabilidade administrativa, civil e 
criminal, conforme o caso. É de suma importância, no entanto, examinar se a 
ordem é indiscutivelmente ilegal, vez que o entendimento do que seja legal e 
ilegal tende a variar segundo as condições pessoais, profissionais e culturais 
de cada servidor. 
 
V - atender com presteza: 
 
a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as 
protegidas pelo sigilo: 

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou 
esclarecimento de situações de interesse pessoal: 

c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública. 
 
A lei determina presteza no atendimento do pedido ou da requisição que, se 
não for imediato, deverá ocorrer na primeira oportunidade. No entanto, a Lei 
9784/99 que regula os Processos Administrativos de modo geral, estabelece 
vários prazos, em situações diversas que deverão ser observados. 
 
Quer o dispositivo evitar, assim, os atos de desrespeito ao ser humano, 
decorrentes da procrastinação ou da negativa de informação de que necessita 
o usuário, como de resto, a humilhação, o dano moral, a disfunção social. 

Na terceira hipótese , a gravidade é ainda maior porque está em jogo o 
interesse do erário, inafastável e indisponível por versar direito coletivo 
defendido pelo Estado. 
 
VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de 
que tiver ciência em razão do cargo 
 
A norma impõe ao servidor a obrigação de noticiar, ao superior hierárquico, 
irregularidades de que tiver conhecimento, em razão do cargo que ocupa. A 
norma não estimula, assim, regime de delação e nem propõe interferência 
abusiva e indevida em serviços que não são os do servidor. Portanto, esse 
dever encontra limites no seu abusivo exercício. O desrespeito a esse dever, 
entretanto, pode configurar condescendência criminosa de que cuida o Código 
Penal, Art. 320. 

VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio 
público 

 
Evidencia-se a atenção básica e o cuidado elementar que deve haver para com 
o bem da coletividade, colocado à disposição do servidor, com o fim exclusivo 
e necessário à execução das tarefas públicas. 
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A norma, portanto, veda o desperdício, o estrago, o uso negligente e indevido, 
devendo o servidor evitar gastos inúteis, preservar o patrimônio público e agir 
com parcimônia no trato do material posto a sua disposição para a execução 
do serviço público. Trata-se de decorrência natural do indeclinável dever de 
prestar contas, resultantes do encargo de gestão administrativa de bens e 
interesses alheios. 

VIII -  guardar sigilo sobre assunto da repartição 

 
A regra impõe a discrição funcional, ou seja, os fatos passados no âmbito da 
administração não devem ser divulgados, antes de sua publicação oficial. 
Assim, é dever do servidor manter reserva sobre fatos sabidos em razão de 
sua condição funcional, sejam eles relacionados com o interesse público ou 
particular.  
 

Por sigilo devemos entender como sendo a modalidade de segredo 
profissional, isto é, de silêncio obrigatório pertinentes a fatos ou circunstâncias 
sabidos em razão exclusiva da atuação profissional do servidor, cuja revelação 
possa vir a acarretar dano moral ou material ao serviço ou a terceiros. Todavia, 
deverá ser mantida a transparência em relação aos assuntos da repartição, 
que não tenham o caráter de reservado, sigiloso ou confidencial . 

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa 

 
O desempenho da função pública deve ser, por princípio, inarredável, confiável 
e respeitoso, por isso que exigido do servidor a observância, tanto na vida 
pública como na vida privada, das regras de boa conduta, como as de 
educação, tratamento cortês e conveniente apresentação. 

X - ser assíduo e pontual ao serviço 

 
Os serviços públicos devem ser desempenhados com regularidade, 
continuidade e ininterruptamente, no local e horário designados. Daí a 
obrigação de o servidor se fazer presente no local de trabalho, com 
regularidade e exatidão, observando o horário estabelecido para o 
funcionamento da repartição. 
 

A pontualidade refere-se ao cumprimento do horário e a assiduidade ao 
comparecimento regular durante todo o expediente. 

XI - tratar com urbanidade as pessoas 

O objetivo é manter o melhor nível de relacionamento resultante da convivência 
diária do servidor, com os seus colegas e o público a que serve. 
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A urbanidade compreende tratamento cortês, afável e respeitoso, e nela se 
compreende, ainda, as iniciativas de cooperação e solidariedade, na medida 
em que o servidor trabalha para a coletividade. 
 
O trato pessoal rude traduz defeito de educação doméstica, divergindo da falta 
de urbanidade porque esta é reveladora da intenção de menosprezar e ofender 
a terceiros, com palavras ou gestos. 
 

Dentre as diversas formas que contrariam o dever funcional de urbanidade, 
assumem gravidade as atitudes adotadas pelo servidor público que impliquem 
discriminação ou estabeleçam diferenças ou preferências em razão de cor, 
raça, sexo, convicção política, filosófica, religiosa ou de estado civil, 
atentatórias aos direitos e liberdades fundamentais, constitucionalmente 
previstas e que, também, guardam conotações penais. 

 
O revide verbal e imediato, como reação do servidor ofendido ou injuriado, não 
deve implicar a falta de urbanidade pois, neste caso, a falta terá sido praticada 
por quem tomou a iniciativa das ofensas pessoais. 
 

XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder 

 
A regra torna obrigatória a comunicação de irregularidades verificadas no 
serviço público, para impor o dever específico de preservar a administração 
contra os danosos e nefastos efeitos da ilegalidade e mau uso do poder, via 
representação. O poder não pode ser instrumento de satisfação de interesses 
particularistas, exigindo de quem o detém comportamento equilibrado, nos 
limites da lei. 
 
O discricionarismo da administração não vai ao ponto de encobrir 
arbitrariedades, capricho, má-fé ou imoralidade administrativa. 
 
O parágrafo único estabelece que a representação será encaminhada pela via 
hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é 
formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa. 
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2.2 Art. 117. Das proibições 

 

Ao servidor é proibido: 

 
I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização 
do chefe imediato 
 
O dispositivo legal reafirma a importância da permanência do servidor durante 
todo o desenrolar do expediente. A regra veda a saída abusiva, não autorizada 
do local de trabalho, mesmo que o servidor retorne antes do término do 
expediente. No entanto, caso a ausência seja inevitável, o servidor deverá 
justificá-la perante à chefia imediata que verificará se o motivo apresentado é 
relevante e justo. 
 
II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer 
documento ou objeto da repartição 

 

O material destinado ao serviço e os documentos da repartição somente 
poderão ser retirados, temporariamente, sob a responsabilidade do servidor e 
mediante prévia permissão da autoridade competente, quando no exclusivo 
interesse e conveniência do serviço público. Assim, apesar de ter o servidor 
sob sua responsabilidade funcional o material que necessita para a execução 
de suas atividades,  pertence esse material à repartição, para uso exclusivo 
durante o expediente, sujeito à prestação de contas. 
 
Com relação à retirada de documentos a punição se dirige ao servidor que 
assim o faz para fins escusos, excluído quem, de boa-fé, esteja agindo em 
colaboração com o serviço. 

III - recusar fé a documentos públicos 

 
Os documentos públicos, como os atos administrativos em geral, diferem-se 
dos documentos particulares, por serem dotados de fé pública, presumindo-se, 
portanto, verdadeiros e legítimos, até prova em contrário. Se o servidor recusar 
fé estará desrespeitando a lei a que se obrigou a cumprir. 
 
IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo 
ou execução de serviço 
 
Trata-se de resistência, recusa imotivada, obstáculo sem justa causa que 
dificultam ou impedem a prestação do serviço público. Refere-se, pois, às 
dificuldades propositadamente criadas, como a formulação de exigências 
incabíveis, em relação ao movimento normal e desejável do expediente.  
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V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da 
repartição 
 
Trata-se da proibição de manifestações estranhas que, de forma direta ou 
indireta, possam prejudicar o bom rendimento do serviço público ou ter reflexo 
negativo na produtividade do trabalho. 

O servidor público foi admitido e é pago para servir ao público, e a repartição é 
destinada ao trabalho, devendo nela reinar clima de dedicação exclusiva ao 
serviço. 

A proibição destina-se à forma coativa e constrangedora, sob qualquer 
modalidade de aliciamento, de convite, de apelo sentimental ou financeiro e de 
catequese de companheiro de trabalho. A proibição, assim, não se refere às 
manifestações espontâneas contra ou a favor de determinadas situações. 

Assim, a repartição pública não pode servir de ponto de encontro ou de espaço 
para reunião política, social ou comercial, assim como para a prática de 
qualquer atividade estranha aos fins a que se destina, como, por exemplo, 
atividades lúdicas, de leitura, de palestras e outras incompatíveis com o 
exercício do cargo ou da função, durante o horário de trabalho. 
 
VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em 
lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de 
seu subordinado 
 
Os encargos cometidos ao servidor, em virtude de sua investidura no serviço 
público, são pessoais, intransferíveis e inerentes ao cargo, de nenhum modo 
podendo ser cedidos a terceiros, mesmo que sejam parentes ou subordinados, 
por melhor que sejam as intenções. 
 
VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação 
profissional ou sindical, ou a partido político 
 
A regra deriva de dispositivos constitucionais que estabelecem que “Ninguém 
poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado” (art. 5º , 
inciso XX) e “ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a 
sindicato” (art. 8º, inciso V). 
 
Coagir significa, no caso, forjar, obrigar o servidor sob ameaça e aliciar implica 
em constranger o servidor a aderir a partido político, a associar-se a sindicato 
ou a órgãos de classe contra as suas convicções, com total desrespeito à 
liberdade de opção. 
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VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, 
cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil 

 

As relações de parentesco do servidor com o chefe podem ensejar 
favorecimentos pessoais em prejuízo da imparcialidade das decisões e 
interferir, negativamente, na predominância do serviço público e na moralidade 
administrativa. Trata-se de repúdio à formação, no serviço público, de clã, de 
feudo ou de qualquer forma que implique predomínio ou interferência negativa, 
de interesse particularista, em detrimento do interesse público. 
 
Deve-se atentar que a regra aponta para o parentesco com a chefia imediata, 
ou seja, aquela que se encontra imediatamente acima do servidor, estando 
ambos em cargo ou função de confiança. 
 
No que tange ao grau de parentesco, além do cônjuge ou companheiro, 
incluem-se pais, irmãos, avós, filhos e netos. 
 
IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em 
detrimento da dignidade da função pública 

 

A norma impede o proveito ilícito expresso em privilégios e vantagens, 
abusando o servidor da situação peculiar de seu cargo ou da função que 
exerce. É igualmente indigno quando beneficia ou favorece terceiros, em 
detrimento do interesse público. 
 
No caso, é necessária a prova do nexo causal entre o recebimento da 
vantagem (proveito pessoal ou de terceiros) e a prática ou omissão de ato 
inerente à função pública.  
 
X - participar de gerência ou administração de empresa privada, 
sociedade civil, salvo a participação nos conselhos de administração e 
fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou 
indiretamente, participação do capital social, sendo-lhe vedado exercer o 
comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário 
 
Deve predominar sempre a atividade pública sobre a particular. A atividade 
empresarial objetiva o lucro, atividade esta conflitante com a exigida pelo 
interesse público. 
 
A atividade gerencial corresponde à de superintender os bens; a administrativa 
se correlaciona à de supervisionar os serviços. A proibição envolve função de 
mando, quer em relação aos bens, quer em razão dos serviços comerciais, 
industriais ou de prestação de serviços. 
 
Não podem, assim, os servidores públicos praticar atos de comércio ou 
atividade empresarial que envolvam sua responsabilidade ilimitada. Por esse 
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motivo há exceção para acionista, cotista e comanditário, porque nessas 
situações a responsabilidade é limitada, sem função de mando, gerência ou 
interferência pessoal na gestão da sociedade. 
 
Outra exceção é feita pela norma nos casos do servidor participar de conselhos 
de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, 
direta ou indiretamente participação do capital social. 
 
XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, 
salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de 
parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro 

 

A regra impede a advocacia, o procuratório, o chamado “tráfico de influências”, 
que se configura quando o servidor público se dispõe a intermediar ou pleitear 
interesse particular, perante repartição pública. O patrocínio e a intermediação 
de interesses privados também podem tipificar o crime de advocacia 
administrativa ou cumular-se com ilícitos afins como os crimes de concussão e 
corrupção passiva. 
 
A exceção prevista na lei refere-se ao tratamento de interesse de parentes, até 
o segundo grau, de cônjuge ou companheiro, restrita aos benefícios 
previdenciários ou assistenciais, exatamente porque em grau tão próximo, e 
em assuntos vinculados aos meios de subsistência, não se fazem presentes 
interesses subalternos ou puramente monetários. 
 
XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer 
espécie, em razão de suas atribuições 

 

A lei veda ao servidor o recebimento de qualquer benefício, em razão de suas 
atribuições públicas, independentemente de insinuação ou exigência. O 
comportamento também pode tipificar, na esfera penal, as figuras de corrupção 
passiva e de concussão. 
 
Propina: gratificação, gorjeta, vantagem pecuniária, ainda que reduzida. 
 
Comissão: interesse pecuniário, quase sempre expresso em percentual sobre 
os valores da vantagem pleiteada. 
 
Presente: dádivas, mimos, de qualquer valor. 
 
Vantagens: qualquer espécie de retribuição, envolvendo benefício para o 
servidor, em razão de suas atribuições. 
 
XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro 
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Considera a lei que aceitar comissão, emprego ou pensão de estado 
estrangeiro é assumir postura incompatível com o serviço público, ante o grau 
de dependência estabelecido entre o brasileiro que exerce função pública e as 
autoridades estranhas ao Brasil. A regra vem a impedir que o servidor público 
assuma compromisso capaz de colocar sua fidelidade ao estado estrangeiro, 
acima da lealdade devida ao Brasil. 
 
XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas 
 
Constitui usura a avidez do lucro, a prática de cobrança de juro exorbitante, 
excessivo, de ato de extorsão, de negócio especulativo, cometida por agiota. 
 
A usura, mesmo que ocorra fora da repartição e dos horários de trabalho 
compreende ação delituosa e é agravada para fins penais, se cometida por 
funcionário público. 
 
A usura é, também, forma de comércio vedada pelo inciso X do art. 117, aqui 
em estudo. 
 
XV - proceder de forma desidiosa 
 
Desídia é ação contrária à de diligência, de bom desempenho, de zelo que, por 
sua vez, constituem requisitos justificadores da presença do servidor público, 
no serviço. É sinônimo de negligência, relaxamento, descaso, falta de cuidado, 
desleixo, ociosidade habitual, frouxidão, indolência continuada e incúria. 
 
Geralmente, a desídia se configura pelo cometimento reiterado de pequenas 
faltas, das mais variadas formas, violadoras dos deveres e das proibições, que 
demonstram o desinteresse do servidor em relação à administração, ao 
serviço, aos colegas, ao interesse público em geral. 
 
A desídia quase sempre se caracteriza pela repetição, pela insistência dos 
erros do servidor, mesmo quando advertido, multado ou suspenso. Porém, 
pode um só ato gerar a falta, ante a gravidade de sua conseqüência. 
 
XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou 
atividades particulares 

 

A norma completa a vedação do inciso II, proibitiva da retirada de qualquer 
documento ou objeto da repartição, reafirmando o princípio de que o material 
de serviço e os recursos humanos estão disponíveis na repartição, para uso 
exclusivo nos serviços públicos e não para uso de terceiros ou uso particular do 
servidor. 
XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, 
exceto em situações de emergência ou transitórias 
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Atribuir ao servidor execução de tarefas estranhas ao seu cargo implica em 
desvio de função, prejudicial não só para a organização dos serviços, como 
para o exercício regular da autoridade. Constitui, também, forma oblíqua de 
acesso a outra carreira, independente de concurso público. 
As exceções têm caráter emergencial e transitório. 
 
XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o 
exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho 

 

A proibição diz respeito à atividade que prejudica a dedicação exclusiva ao 
serviço público como, por exemplo, as atividades empresariais, o patrocínio ou 
a representação de interesses privados, o comércio, além de outros, porque 
são incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de 
trabalho. 
 
Não basta que o servidor seja pontual e assíduo, mas que se dedique às 
tarefas que lhe foram confiadas, as quais devem ser executadas da melhor e 
mais adequada forma, em respeito ao dever de eficiência. 
 
XIX – recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado 

 

O servidor deve manter atualizado seu cadastro junto à repartição, de forma 
que seja possível ao órgão saber dados fundamentais do servidor como, 
endereço, situação civil, número de dependentes, escolaridade, etc., elementos 
estes fundamentais para localização urgente do servidor em caso de 
notificações, intimações, acidente em serviço e demais eventualidades. 
 
A atualização deve ser considerada como um dever do servidor perante sua 
repartição, sendo que a recusa em atualizar tais dados, quando solicitado,  
constitui em infração disciplinar. 

3   INFRAÇÕES QUE ENSEJAM A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE 
DEMISSÃO 

Art. 132 da Lei 8112/90 

 

A demissão será aplicada nos seguintes casos: 

 

I - crime contra a administração pública 
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Devemos entender por crime todos aqueles referidos no Código Penal ou 
demais leis que possam ser cometidos pelos servidores contra o Estado. 
 
A demissão do servidor público, exclusivamente no caso de crime contra a 
administração, só poderá ser efetivada após decisão judicial condenatória. No 
entanto, se o servidor também tiver cometido falta que enseje a demissão mas 
que se encontra independente de decisão judicial a demissão poderá ser 
aplicada. 
 
Os tipos penais mais comuns que ensejam a demissão serão vistos em item 
separado. 
 
II - abandono de cargo 

 

O art. 138 da Lei 8112/90 assim define o abandono: “Configura abandono de 
cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de trinta dias 
consecutivos”. 
 
A ausência imotivada causa transtornos para a administração. Se o cargo 
existe é porque se faz necessário. 

A prova material da ausência se faz através do atestado negativo de 
freqüência, documento essencial. Contudo, o que se deve apurar é a 
voluntariedade do abandono que somente poderá ser afastada pelo servidor 
com evidências probatórias inquestionáveis, como por exemplo, casos de força 
maior, coação ilegal ou problemas de saúde, que demonstrem a ausência de 
culpa. 

Na esfera penal, o abandono de cargo também é tipificado como crime (art. 
323 do Código Penal), variando a pena entre 15 dias a três anos de detenção, 
e/ou multa, conforme o caso. 

O rito processual que apura o abandono de cargo é o Sumário, previsto no art. 
133 da Lei 8112/90. 
 
 
III - inassiduidade habitual 

 

O art. 139 da Lei 8112/90 define a infração da seguinte forma: “Entende-se por 
inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por sessenta 
dias, interpoladamente, durante o período de doze meses”. 
 
As ausências interpoladas e injustificadas revelam, por parte do servidor, 
manifestações de inconformismo e de reiterado desrespeito aos preceitos 
legais de freqüência assídua e pontual. 
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A infração se caracteriza pelas ausências excedentes a 60 dias, num período 
de 12 meses, podendo a contagem do período iniciar-se em um exercício e 
terminar em outro, sendo desnecessária coincidência anual. 
 
Não se analisa o ânimo da ausência, como no caso do abandono, vez que as 
ausências interrompidas pelas sucessivas reassunções revelam acentuado 
grau de desinteresse do servidor para com o serviço, assim relegado a um 
segundo plano. 
 
O rito processual, também, é o Sumário, previsto no art. 133 da Lei 8112/90. 
 
IV - improbidade administrativa 

 

Improbidade pressupõe desonestidade, abuso, fraude e má-fé. Geralmente a 
improbidade administrativa é toda ação ou modalidade de atuação desonesta 
que objetiva, conforme o caso, por parte de seu agente, enriquecimento ilícito 
ou sem justa causa, locupletamento a custa de toda uma sociedade ou 
vantagem, para si ou para outrem, obtida mediante lesão ao patrimônio público, 
isto é, com efetivo prejuízo ao erário, dando ensejo a medidas judiciais que 
assegurem a restituição da coisa alheia, a devolução da vantagem 
indevidamente recebida e a indenização decorrente do prejuízo causado. 
 
São atitudes indignas do servidor que se traduzem no aproveitamento de 
descuidos, na burla à confiança de colegas e superiores hierárquicos, na 
exploração da ingenuidade alheia, na prática de procedimento fraudulento, na 
exploração do prestígio da posição que ocupa no serviço público, para lograr 
proveito indevido, de qualquer natureza, ou satisfazer interesses escusos, 
próprios ou de terceiros. 
 
A Lei 8429/92 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos e aos 
servidores públicos, no caso de enriquecimento ilícito e define os atos de 
improbidade administrativa. Tal infração será processada por via administrativa, 
sendo obrigatório que o órgão comunique o fato ao Ministério Público e ao 
Tribunal de Contas que poderão designar representante para acompanhar a 
apuração dos fatos. 
 
V - incontinência pública e conduta escandalosa na repartição 
 
A incontinência pública traduz-se na notoriedade da vida irregular, desregrada, 
às vezes até mesmo devassa, suficiente para produzir a perda da 
respeitabilidade e refletir na confiabilidade do serviço executado. Incontinência 
pública compreende, assim, as manifestações em público, ostensivas, com 
repetição freqüente de hábitos contrários a uma vida quotidianamente normal e 
regular (por exemplo, freqüência habitual e constante a ambiente de má-fama, 
repetidas atitudes de desordem em público, formas censuráveis no modo de se 
expressar, etc.). 
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Por conduta escandalosa há de se entender os procedimentos que 
transcendem à normalidade e provocam sentimento coletivo de reprovação, 
indignação e vergonha, em geral por atitude ou palavra indecorosa. O 
escândalo é tido como ação resultante de falta de decoro, de decência, de 
respeito por si mesmo e por terceiros, que determina procedimento 
incompatível com o ambiente do trabalho.  
 
VI - insubordinação grave em serviço 
 
A insubordinação é ato de revolta, manifestação explícita de descumprir ordem 
recebida, expressando-se na forma exacerbada de desrespeito, com 
consciente postura funcional contrária à de obediência e de respeito exigidos 
para a regularidade do serviço público. 
 
VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima 
defesa própria ou de outrem 
 
A ofensa física se qualifica como sendo uma lesão corporal – ofender a 
integridade corporal ou a saúde de outrem, causada a outro servidor ou a um 
particular , estando seu autor em serviço, dentro ou fora da repartição. A 
legítima defesa pessoal ou de outrem, desqualifica o fato como infração, desde 
que exercida de imediato, de forma moderada e apropriada que venha a evitar 
um mal maior e irreparável. 
 
VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos 
 
Por dinheiros públicos devemos entender as verbas de qualquer destinação, 
previstas como necessárias à satisfação do fim público. 
Por aplicação irregular devemos entender aquela que é feita contrariamente às 
normas ou a sua específica destinação. Citamos alguns exemplos para melhor 
entendimento: compra de material por preço flagrantemente acima do valor de 
mercado pagamento de serviço não prestado, imperfeitamente executado ou 
cumprido de modo incompleto; retribuição, à conta do erário, de trabalho 
executado em benefício particular; compra de material que a repartição não 
necessita ou sem utilidade para a execução do serviço público; pagamento de 
despesas não comprovadas; demais modalidades de atuação adotadas com o 
propósito de conferir benefício indevido a fornecedores. 
 
IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo 

 

A regra é a da publicidade, como requisito de validade. A revelação de segredo 
consiste na divulgação de assuntos que, por sua natureza e relevância, devem 
ser mantidos no conhecimento restrito do Estado. A punição é agravada 
quando o assunto se acha sob nota reservada, confidencial, sigilosa ou de 
conhecimento restrito. Assim, a restrição tem a ver com o descumprimento do 
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dever de reserva sobre assunto sujeito ao conhecimento restrito do servidor, 
por força do seu ofício. 
 
O fato pode constituir, também, ato de improbidade administrativa, por atentar 
contra os princípios da administração pública (art. 11, inciso III da Lei 8429/92). 
 
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional 

 

Lesão significa prejuízo, seja através da má administração, da perda material 
ou do desvio de dinheiro público. 
 
Dilapidação significa o desperdício, o esbanjamento, o ato de estragar, atitudes 
essas contrárias às de poupar, conservar e manter em bom estado. 
 
Lesão ao cofres públicos não se confunde com dilapidação do patrimônio 
nacional. A primeira se refere a dinheiro ou valores mobiliários: a segunda se 
relaciona com bens ou utilidades permanentes ou de consumo. 
 
XI - corrupção 

 

Caracteriza-se pelo recebimento, com ou sem solicitação, para si ou em 
benefício de outrem, de vantagem indevida, em razão do cargo ou  função que 
exerce. 
 
Não é necessário qualificar penalmente o delito para se aplicar a penalidade de 
demissão. 
 
XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas 
 
A ilegalidade da acumulação se vincula a duas hipóteses: 
 
a) recebimento de remuneração, por mais de uma fonte pública, salvo os casos 
constitucionalmente excepcionados: e 
b) incompatibilidade de horário, em qualquer caso. 
Os casos constitucionalmente permitidos são os seguintes: 
 
a) dois cargos de professor 
b) um cargo de professor com outro, técnico ou científico 
c) dois cargos privativos de médico 
d) um cargo de juiz com outro de professor 
e) dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde que já 
estavam sendo exercidos na data de 05/10/88, data da Constituição Federal. 
 
O art. 133 da Lei 8112/90 regula a apuração da acumulação de cargos, dando, 
primeiramente ao servidor a oportunidade de opção no prazo improrrogável de 
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dez dias. Em caso de omissão do servidor, deverá ser aberto processo 
administrativo disciplinar, em rito sumário, conforme descreve o citado artigo. 
 
A proibição de acumulação de cargos estende-se a empregos, funções e aos 
contratos de professor substituto, regidos pela Lei 8745/93, incluindo as 
situações de inatividade. 
 
XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117 
 
Ver definições no título anterior – Das proibições 
 

4   DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTS. 312 A 
327 E ART. 339 DO CÓDIGO PENAL 

 
I - Peculato 
 
Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro 
bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou 
desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 
 
§ 1º Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a 
posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja 
subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe 
proporciona a qualidade de funcionário. 
 
§ 2º Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem: 
 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. 
 
§ 3º No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à 
sentença irrecorrível, extingue a punibilidade: se lhe é posterior, reduz de 
metade a pena imposta. 
 
II - Peculato mediante erro de outrem 

 

Art. 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do 
cargo, recebeu por erro de outrem: 
 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
 
III - Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento 

 

Art. 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em 
razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente: 
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Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, se o fato não constitui crime mais 
grave. 
 
IV - Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 
 
Art. 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida 
em lei: 
 
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 
 
V - Concussão 
 
Art. 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. 
 
§ 1º Se o funcionário exige imposto, taxa ou emolumento que sabe indevido ou, 
quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não 
autoriza: 
 
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa . 
 
§ 2º Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu 
indevidamente para recolher aos cofres públicos: 
 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 
 
VI - Corrupção Passiva 

 

Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 
ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: 
 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa. 
 
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou 
promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o 
pratica infringindo dever funcional. 
 
§ 2º Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com 
infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem: 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 
 
VII - Facilitação de contrabando ou descaminho 
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Art. 318. Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou 
descaminho: 
 
Pena – reclusão, de  2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
 
VIII - Prevaricação 

 

Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou 
praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal: 
 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 
 
IX - Condescendência criminosa 

 

Art. 320. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado 
que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, 
não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente: 
 
Pena – detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa. 
 
X - Advocacia administrativa 

 

Art. 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 
administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário: 
 
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 
 
Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo: 
 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, além da multa. 
 
XI - Violência arbitrária 

 

Art. 322. Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la: 
 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, além da pena 
correspondente à violência. 

XII - Abandono de função 

 

Art. 323. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei: 
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Pena – detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa. 
 
§ 1º Se do fato resulta prejuízo público: 
 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 
 
§ 2º Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira: 
 
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.   
 
XIII - Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado 
 
Art. 324. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as 
exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber 
oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso: 
 
Pena – detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (mês), ou multa. 
 
XIV - Violação de sigilo funcional 
 
Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva 
permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação: 
 
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa, se o fato não 
constitui crime mais grave. 
 
XV - Violação do sigilo de proposta de concorrência 
 
Art. 326. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou 
proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: 
 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 
 
XVI - Funcionário público 
 
Art. 327. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, 
embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou 
função pública. 
 
§ 1º Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função 
em entidade paraestatal. 
 
§ 2º A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes 
previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função 
de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de 
economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. 
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XVII - Denunciação caluniosa 
 
Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, 
instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de 
improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe 
inocente: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. 
 
§ 1º. A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato 
ou de nome suposto. 
 
§ 2º. A pena é diminuída da metade, se a imputação é de prática de 
contravenção.  
(Redação dada pela Lei 10.028, de 19/10/00). 
 
Obs.:. Ver ainda sobre crimes contra a administração pública: 
 
Lei 8.429/92 – improbidade administrativa 

Lei Complementar nº 101/2000 – Normas de finanças públicas – 
responsabilidade fiscal. 

Lei 10.028/2000 – Crimes contra as finanças públicas. 
 
 
5    PRAZOS E FASES DOS PROCESSOS DISCIPLINARES 

 
Sindicância Investigatória: Devido ao fato dessa modalidade processual não 
estar prevista formalmente na legislação vigente sugerimos que seja adotado o 
mesmo prazo previsto para a sindicância punitiva, ou seja, 30 (trinta) dias a 
contar da publicação do ato que constituir a comissão em jornal oficial, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias. Como a sindicância investigatória tem 
natureza de esclarecimento, são aplicáveis as fases de instalação, de 
instrução, com tomada de depoimentos, diligências, juntada de documentos e 
demais provas e de relatório que se constitui na síntese de todo o apurado. 
Sugerimos que esta Comissão seja composta por, no mínimo, dois membros 
estáveis.  
 
Sindicância Punitiva: O prazo para a conclusão dessa modalidade é de 30 
(trinta) dias, a contar da publicação do ato que constituir a comissão em jornal 
oficial, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias. Sugerimos a aplicação de todas 
as fases previstas para o processo administrativo disciplinar, a saber: 
instalação, instrução, relatório final e julgamento. 
 
Processo Administrativo Disciplinar/Rito Ordinário: Todas as fases 
previstas na legislação deverão ser cumpridas. O prazo para conclusão dos 
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trabalhos é de 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que 
constituir a comissão, prorrogáveis por mais 60 (sessenta dias). 
 
Processo Administrativo Disciplinar/Rito Sumário: As fases a serem 
cumpridas são as seguintes: instauração, instrução sumária que compreende 
indiciação, defesa e relatório e julgamento. O prazo para a conclusão dos 
trabalhos é de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do ato que 
constituir a comissão, prorrogável por mais quinze dias. 
 
6    CONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE  
 
A autoridade a quem compete promover a apuração da irregularidade pode 
tomar conhecimento da sua existência através dos seguintes caminhos: 
 
Conhecimento direto e pessoal: quando o servidor investido de uma parcela 
de autoridade testemunha o evento irregular 
 
Conhecimento direto escrito : através de comunicação sobre a irregularidade 
ou representação, através de servidor ou através de denúncia de terceiro 
 
Conhecimento direto verbal: quando o denunciante ou servidor comunicante 
não o faz de modo formalizado, apresentando à autoridade a notícia do evento 
 
Conhecimento indireto, escrito ou verbal: quando a autoridade recebe a 
informação por terceiros, em conversas  informais, em notícias da imprensa, 
em relatórios, documentos e informações que não têm como objetivo promover 
a comunicação formal da  irregularidade. 
 
Denúncia: parte de terceiros, estranhos à Administração. Conforme disposto 
no art. 144 da Lei nº 8.112/90 é necessária a identificação, o endereço do 
denunciante, formulação da denúncia por escrito e a apresentação de provas 
correspondentes.   
 
O servidor federal tem o dever de levar ao conhecimento da autoridade 
superior as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo, bem como o 
dever de representar contra ilegalidade, omissão ou abuso do poder. 
7    COMISSÃO PROCESSANTE 

 
O art. 149 da citada Lei, dispõe que a Comissão será composta de três 
servidores estáveis, designados por autoridade competente, através de 
Portaria a ser publicada em jornal oficial. O Presidente deverá ser ocupante de 
cargo efetivo superior ou de mesmo nível do indiciado ou, então, ter 
escolaridade igual ou superior ao daquele. O Secretário poderá ser designado 
dentre os membros ou até mesmo não pertencer ao trio processante. Na última 
hipótese, o secretário não poderá intervir nas decisões da Comissão, por se 
tratar de um agente de apoio. Deverá firmar Termo de Compromisso e 
Fidelidade. A doutrina recomenda que os membros de comissão de sindicância 
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ou de processo administrativo disciplinar tenham postura adequada à 
seriedade dos trabalhos e apresentação pessoal compatível já que 
representam a disciplina, a hierarquia e o interesse público. 
 
A autoridade deve oferecer à comissão processante os seguintes elementos: 
 - espaço físico compatível com a tarefa 
 - serviço de apoio 
 - recursos para desempenhar uma função eficaz 
 - treinamento de nível 

Integrar e participar de comissão disciplinar constituem encargos no sentido de 
obrigação funcional que não comporta escusa, ante o caráter de múnus 
público, salvo razões justificadas de foro íntimo que coloquem o servidor na 
condição de suspeito. 

 

8    IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO   

 

Nenhum servidor estável pode escusar-se da obrigação funcional de participar 
de comissão apuradora de irregularidade. Da mesma forma, ninguém, servidor 
público ou não, pode eximir-se da obrigação de depor, colaborando com o que 
sabe para o esclarecimento da verdade.  
 
No entanto, a regra comporta exceções, conforme preceitua o art. 149, 
parágrafo 2º da Lei nº 8.112/90 c/c os arts. 18 a 21 da Lei nº 9.784/99. 
 
Assim, é impedido de atuar em processo de sindicância ou processo 
administrativo disciplinar o servidor ou autoridade que: 
 
I. tenha interesse direto ou indireto na matéria 
II.tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou              
representante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro 
ou parente e afins até o terceiro grau 
III.esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou 
respectivo cônjuge ou companheiro. 
 
Pode, também,  ser argüida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha 
amizade íntima ou inimizade notória com o sindicado ou indiciado ou com os 
respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau (pais, 
filhos, avós, netos, bisavós, bisnetos, irmãos, sobrinhos, tios. Parente por 
afinidade opera-se do mesmo modo, sendo que o esposo e a esposa se ligam 
aos parentes de um e do outro pelos mesmos graus em que eles se 
encontram). 
Os incidentes de impedimento e suspeição deverão ser devidamente 
comprovados. 
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A Administração deve preservar a imparcialidade e isenção de ânimo a fim de 
que não seja o processo disciplinar contaminado de nulidade. Essa postura não 
é apenas uma garantia do servidor acusado, como também um legítimo 
interesse do Estado, o qual jamais poderá concordar com a absolvição de 
culpados ou a condenação de inocentes. 
É oportuno ressaltar que a substituição do presidente de comissão processante 
por motivo de suspeição ou impedimento implica em designação de uma nova  
Comissão, que poderá manter os demais membros. Assim, nova Portaria 
deverá ser publicada e reiniciarão os trabalhos e os prazos processuais. A 
substituição dos demais membros ocorrerá através da publicação de portaria 
de substituição sem interrupção dos trabalhos e dos prazos em curso. 
 
9    ACUSADO, SINDICADO E INDICIADO    
 
A pessoa do acusado é aquela a quem se atribui o cometimento das 
irregularidades administrativas objeto, ainda, de apuração procedimental. Nem 
todo acusado será, necessariamente, um indiciado já que poderá ser 
inocentado da acusação que lhe foi feita. 
 
Denomina-se de sindicado o servidor que está respondendo a processo de 
sindicância, ainda na qualidade de acusado. 
 
Por indiciado, identifica-se a pessoa que, após a fase probatória, é considerada 
pela comissão processante como infringente de determinada figura disciplinar. 
Para tanto, é baixado Termo de Instrução e Indiciação, conforme preceitua o 
art. 161 da Lei 8,112/90. A ausência desse termo ou falhas no mesmo poderá 
acarretar deficiência na acusação ou na defesa, o que poderá provocar a 
nulidade de todo o processo. 
 
10    INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO, SINDICADO OU INDICIADO   
 
Havendo dúvida sobre a sanidade mental do acusado, sindicado ou indiciado 
deverá ser instaurado processo em separado, através de portaria da autoridade 
competente, após proposta da comissão. 
O acusado, sindicado ou indiciado será submetido a exame por junta médica 
oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. 
 
Após expedição do laudo pericial, o auto apartado será juntado ao processo 
principal. O laudo médico pericial deverá esclarecer se o acusado, sindicado ou 
indiciado era incapaz ou não, à época em que se realizou o evento danoso. 
Esse incidente não terá efeito suspensivo em relação ao curso normal do 
processo apuratório. 
 
11    AFASTAMENTO PREVENTIVO 
 
O art. 147 da Lei nº 8.112/90 trata da possibilidade de se retirar do âmbito do 
órgão ou entidade onde se realiza o processo disciplinar, um servidor, acusado 
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ou indiciado, de modo que este não venha a influir nos procedimentos de 
apuração da falta cometida. 
 
O prazo desse afastamento é de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual 
período, sem prejuízo da remuneração. 
 
Durante esse período o servidor fica impedido de comparecer ao serviço , pois 
do contrário os efeitos preventivos buscados pela Lei desapareceriam. 
 
O afastamento preventivo deverá ser aplicado quando a Comissão julgar 
indispensável para a tranqüilidade do trabalho apuratório a fim de que o 
afastamento preventivo não se transforme em benefício ao servidor acusado. 
 
Uma vez que o artigo que regula esse afastamento  trata de processo 
disciplinar no sentido amplo, além de constar de capítulo próprio, entendemos 
que o mesmo procedimento poderá ser aplicado aos processos de sindicância. 
 
Outras medidas conjuntas poderão ser tomadas, como a retirada de senhas 
institucionais ou a restrição a documentos, objetos ou computadores da 
repartição. 
 
O afastamento dar-se-á através de Portaria a ser expedida pela autoridade 
instauradora do processo e poderá ocorrer em qualquer fase, podendo também 
ser revogado a qualquer momento.  
 
12    APOSENTADORIA E EXONERAÇÃO DE SERVIDOR QUE RESPONDE 
A PROCESSO DISCIPLINAR 
 
O art. 172 da Lei nº 8.112/90 não permite ao servidor que está respondendo a 
processo disciplinar usar, como válvula de escape, o pedido de exoneração ou 
de aposentadoria voluntária, antes da eventual imposição da sanção disciplinar 
e o seu devido cumprimento. 
 
O dispositivo é aplicável tanto para os processos de sindicância quanto para os 
processos administrativos disciplinares. 
 
No entanto, se o servidor completar 70 (setenta) anos de idade sua 
aposentação deverá ser procedida, mesmo no curso do processo. Mesmo 
tratamento deverá ser dado aos casos de aposentadoria por invalidez, se 
assim determinar a junta médica oficial. Na hipótese de vir a ser aplicada a 
pena de demissão, a aposentadoria deverá ser cassada, para que o servidor 
seja demitido em seguida. 
 
13    DA SINDICÂNCIA PUNITIVA 
 
13.1 Procedimentos básicos: 
 



 

Manual de Sindicância Investigatória, Sindicância Punitiva  e Processo Administrativo Disciplinar  

Simone Baccarini Nogueira                               e- mail: simone@ufmg.br 

Av. Antônio Carlos, 6627 – Reitoria- Procuradoria Jurídica 3° andar- Cep 31270-901 – Belo Horizonte 

Fones: (31) 3499-4140- Fax (31) 3499-4150 

Por não existirem normas procedimentais específicas, deverão ser adotados os 
procedimentos aplicáveis ao Processo Administrativo Disciplinar. 
 
13.2 Fase Inicial: 
 
01. Denúncia formal ou documento equivalente onde se caracterize a 
irregularidade. 
02. Portaria da autoridade instauradora designando a Comissão Processante. 
03. Publicação da Portaria no Jornal Minas Gerais (Princípio da Publicidade 
dos atos administrativos). 
04. Início do prazo: 30 dias a partir da publicação e não da instalação dos 
trabalhos, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. 
 
13.3 Fase de Instalação: 
 
01. Publicada a Portaria de designação, iniciam-se os trabalhos com a 
instalação da Comissão. 
02.  A Comissão deverá comunicar à autoridade instauradora o início dos 
trabalhos. 
03. A Comissão deverá comunicar, também, ao sindicado, quando já tiver 
conhecimento da autoria, que contra o mesmo está tramitando o processo em 
questão. Comunicar ainda que o sindicado poderá acompanhar o processo 
pessoalmente ou através de procurador, arrolar testemunhas, apresentar 
provas, reinquerir testemunhas através do presidente, obter vistas aos autos, 
enfim, praticar todos os atos em sua defesa. 
04. Designação de Secretário da Comissão. 
 
 
13.4 Fase Instrutória: 
 
01. Determinação de diligências pedindo documentos, antecedentes funcionais, 
etc. 
02. Determinação de dia e hora para oitiva de testemunhas tanto aquelas 
indicadas pelo sindicado como as demais apresentadas no processo. 
03. Convite ao sindicado para acompanhar as oitivas (o não convite é causa de 
nulidade de todo o processo), com antecedência de 3 dias úteis. 
04. Redução, a termo, dos depoimentos. 
05. Coleta de demais provas. 
06. Interrogatório do sindicado (este é o último ato dessa fase. Caso o 
sindicado seja interrogado antes das testemunhas poderá vir a alegar 
cerceamento de defesa). 
 
13.5 Fase de Indiciação: 
 
01. Após constatada a autoria e a infração é baixado Termo de Indiciação, 
tipificando as faltas cometidas pelo acusado. A ausência de tal termo é causa 
de nulidade absoluta do processo. 
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02. Abertura de vistas e prazo para defesa escrita. Propomos que seja, 
também, o prazo de 10 dias corridos. O sindicado poderá pedir cópia integral 
do processo mediante requerimento formal ou obter vistas diante do secretário 
da Comissão. 
03. Caso não apresente defesa escrita no prazo legal, deverá ser nomeado 
defensor dativo pela autoridade instauradora. 
04. Entrega da defesa escrita. 
 
13.6 Fase Final: 
 
01. Apreciação da defesa escrita pela Comissão. 
02. Elaboração do Relatório Final (claro, objetivo e fundamentado). 
03. Conclusão da Comissão (fundamentada nas provas e sugerindo a 
penalidade a ser aplicada, quando couber). 
04. Da Sindicância poderá resultar: - advertência ou suspensão até 30 dias;      
- arquivamento do processo; ou - abertura de processo administrativo 
disciplinar. 
05. Encerramento. 
06. Remessa dos autos à autoridade instauradora para julgamento. 
 
 
 
 
13.7 Julgamento: 
 
01. Parecer prévio da Procuradoria Jurídica sobre o cumprimento das 
formalidades legais. 
02. Julgamento, de acordo com o relatório da Comissão, a não ser que o 
Relatório Final seja contrário às provas dos autos. 
03. Invocação de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes. 
04. Providências decorrentes do julgamento. 
05. Arquivamento na pasta funcional do sindicado, no Departamento de 
Administração de Pessoal. 
 
13.8 Observações: 
 
01. O princípio da ampla defesa e do contraditório deverá ser garantido desde 
o início do processo. 
02. O processo deverá estar devidamente documentado com portarias, atas de 
reuniões, termos de juntadas, convocações, notificações, etc. Tudo 
devidamente numerado, rubricado e carimbado “em branco” no verso das 
folhas. 
03. A defesa escrita é peça fundamental e sua ausência é causa de nulidade 
absoluta do processo. 
 
13.9 Fundamento Legal: 
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-  Arts. 116 a 182 da Lei 8112/90, com redação dada pela Lei 9527/97 

- Código de ética profissional do servidor público civil: Decreto nº 1.171, de          
22/06/94, 23/06/94 e Anexo 

-  Estatuto e Regimento-Geral da UFMG 

-  Código Penal: Dos crimes contra a administração pública – Arts. 312 a 359 

-  Demais normas administrativas e dispositivos legais 

 
14    DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – RITO SUMÁRIO 
 
“O processo administrativo disciplinar se define como sendo a série 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 à legítima decisão disciplinar, a qual poderá ter 
feitio condenatório ou absolutório.” (José Armando da Costa , Teoria e Prática 
do Processo Administrativo Disciplinar). 
 
O processo administrativo disciplinar tem duplo objetivo: garantir o servidor 
acusado contra decisões injustas e proporcionar ao Serviço Público um clima 
de segurança e de legalidade. 
Como já foi dito anteriormente há um rito processual formal a ser cumprido que, 
se não for observado, poderá gerar vícios que causarão a nulidade parcial ou 
total do processo. 
 
A Lei nº 8.112/90 estabelece em seu art. 151 o seguinte: 
 
“Art. 151. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: 
 
instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; 

inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório; 

julgamento.” 

 

A primeira fase consiste no conhecimento da irregularidade pela autoridade e 
da designação da Comissão e do seu Presidente, através de Portaria, 
publicada em jornal oficial. Instaurar é dar início ao processo, o que permite o 
começo das atividades da comissão que ocorrerá através de sua instalação. 

 
A segunda fase é dividida da seguinte forma: 
 
a) instrução - quando são apurados os fatos indicados e colhidas as provas 
pertinentes, procedendo-se ao indiciamento do acusado. 
b) defesa  - é a peça escrita apresentada pelo indiciado ou seu procurador 
devidamente habilitado, no prazo previsto pela Lei. 
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c) relatório – documento através do qual a Comissão promove a síntese do que 
foi apurado e provado, os elementos de defesa, a fundamentação legal e 
jurídica, e a remessa dos autos à autoridade julgadora, com a sugestão para 
arquivamento ou para aplicação de sanção disciplinar cabível, com a remissão 
do dispositivo legal violado. 

 

A terceira fase consiste na decisão a ser exarada pela autoridade competente, 
que pode não ser a autoridade instauradora do processo. O julgamento acatará 
o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. 

 

14.1 Resumo dos principais atos e fases - Rito Ordinário 

 

Fase Inicial: 

 

01. Denúncia formal ou documento equivalente onde se caracterize a 
irregularidade. 

02. Portaria da autoridade instauradora designando a Comissão Processante. 

03. Publicação da Portaria no Jornal Minas Gerais (Princípio da Publicidade 
dos atos administrativos). 

04. Início do prazo: 60 dias a partir da publicação e não da instalação dos 
trabalhos, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. 
Fase de Instalação: 
 
01. Publicada a Portaria de designação, iniciam-se os trabalhos com a 
instalação da Comissão. 
02. A Comissão deverá comunicar à autoridade instauradora o início dos 
trabalhos. 
03. A Comissão deverá comunicar, também, ao acusado, quando já tiver 
conhecimento da autoria, que contra o mesmo está tramitando o processo em 
questão. Comunicar ainda que o acusado poderá acompanhar o processo 
pessoalmente ou através de procurador, arrolar testemunhas, apresentar 
provas, reinquerir testemunhas através do presidente, obter vistas aos autos, 
enfim, praticar todos os atos em sua defesa. 
04. Designação de Secretário da Comissão. 
 
Fase Instrutória: 
 
01. Determinação de diligências pedindo documentos, antecedentes funcionais, 
etc. 
02. Determinação de dia e hora para oitiva de testemunhas tanto aquelas 
indicadas pelo acusado como as demais. 
03. Convite ao acusado para acompanhar as oitivas (o não convite é causa de 
nulidade de todo o processo). 
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04. Redução, a termo, dos depoimentos. 
05. Coleta de demais provas. 
06. Interrogatório do acusado (este é o último ato dessa fase. Caso o acusado 
seja interrogado antes das testemunhas poderá vir a alegar cerceamento de 
defesa). 
 
Fase de Indiciação: 
 
01. Após constatada a autoria e a infração é baixado Termo de Indiciação, 
tipificando as infrações transgredidos. A ausência de tal termo é causa de 
nulidade absoluta do processo. 
02. Abertura de vistas e prazo para defesa escrita. O prazo é de 10 dias 
corridos.  
03. O indiciado poderá pedir cópia integral do processo mediante requerimento 
formal ou obter vistas diante do Secretário da Comissão. 
04. Caso não apresente defesa escrita no prazo legal, deverá ser nomeado 
defensor dativo pela autoridade instauradora. 
05. Entrega da defesa escrita. 
 
 
Fase Final: 
 
01. Apreciação da defesa escrita pela Comissão. 
02. Elaboração do Relatório Final (claro, objetivo e fundamentado).   
03. Conclusão da Comissão (fundamentada nas provas e sugerindo a 
penalidade a ser aplicada, quando couber). 
04. Encerramento. 
05. Remessa dos autos à autoridade instauradora para julgamento. 
 
Julgamento: 
 
01. Parecer prévio da Procuradoria Jurídica sobre o cumprimento das 
formalidades legais. 
02. Julgamento, de acordo com o relatório da Comissão, a não ser que o 
Relatório Final seja contrário às provas dos autos. 
03. Invocação de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes. 
04. Providências decorrentes do julgamento. 
05. Arquivamento na pasta funcional do servidor, no Departamento de 
Administração de Pessoal. 
 
Observações: 
 
01. O princípio da ampla defesa e do contraditório deverá ser garantido desde 
o início do processo. 
02. O processo deverá estar devidamente documentado com portarias, atas de 
reuniões, termos de juntadas, convocações, notificações, etc. Todos os 
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documentos deverão estar numerados, rubricados e carimbados “em branco” 
no verso das folhas. 
03. A defesa escrita é peça fundamental e sua ausência é causa de nulidade 
absoluta do processo. 
 
Fundamento Legal: 
 
- Arts. 116 a 182 da Lei 8112/90, com redação dada pela Lei 9527/97. 

- Código de ética profissional do servidor público civil: Decreto nº 1.171, de          
22/06/94, DO de 23/06/94 e Anexo. 

- Estatuto e Regimento-Geral da UFMG. 

- Código Penal: Dos crimes contra a administração pública – Arts. 312 a 359. 

- Demais normas administrativas e dispositivos legais. 

 

 

 

15    DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – RITO SUMÁRIO: 

 
É o rito utilizado no processo disciplinar para apuração das transgressões 
disciplinares de acumulação ilícita de cargos, empregos e funções públicas, 
abandono de cargo e inassiduidade habitual. 
Trata-se de rito célere que, devido à facilidade de suas comprovações permite 
a solução e represália mais rápidas do que o processo disciplinar ordinário. 
 
Os prazos são bem mais reduzidos, descartando-se a realizações de certas 
formalidades, sem prejuízo das garantias do contraditório e da ampla defesa. 
Cabe destacar que  o processo disciplinar sumário não estabelece alguns atos, 
como por exemplo, o interrogatório do acusado, a oitiva de testemunhas, a 
realização de exames periciais e outras diligências. Isto porque os ilícitos 
previstos neste rito, são comprovados pela materialidade dos fatos 
(documentos que indicam a acumulação ilícita, freqüência negativa expedida 
pelo órgão, dentre outros). 
 
Contudo, poderão ocorrer casos excepcionais onde seja indispensável a 
realização de diligências que deverão ser cumpridas com a máxima urgência. 
 
O procedimento sumário, conforme demonstra a doutrina é considerado 
constitucional por se fazer provar através da materialidade inquestionável dos 
fatos, garantindo o contraditório e a ampla defesa ao acusado, devendo a 
Comissão Processante, em casos excepcionais permitir a realização de outras 
diligências antes da apresentação da defesa escrita, indispensáveis à perfeita 
elucidação dos fatos. 
 
15.1 Das Infrações que permitem a aplicação do Rito Sumário: 
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1) Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 
  
Primeiramente, devemos destacar que a acumulação ilegal envolve cargos, 
empregos e funções públicas, incluindo autarquias, empresas públicas, 
fundações, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedade 
controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público, nas esferas municipais, 
estaduais e federais. 
A exceções admitidas são aquelas previstas na Constituição Federal, a saber: 
 
a) dois cargos de professor 

b) um cargo de professor com outro técnico ou científico 

c) dois cargos de médico 

d) um cargo de juiz com outro de professor 

e) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 
profissões regulamentadas (hipótese inserida pela Emenda Constitucional nº 
34, de 13/12/01) 
Em todos os casos, deverá ser respeitada a compatibilidade de horários. 
A Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98, estabeleceu que, regra geral, fica 
proibida a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, ressalvados 
os cargos acumuláveis na forma prevista na Constituição. Porém, o art. 11 da 
mesma Emenda resguardou aqueles que já estando aposentados 
reingressassem ao serviço público, através de concurso publico, até a data da 
Emenda, independentemente dos cargos ou empregos serem acumuláveis ou 
não. 
 
Contudo, nesse caso, ficou vedada a percepção de mais de uma aposentadoria 
pelo regime de previdência que abrange os servidores estatutários. 
Na UFMG, foi designada Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, 
Empregos e Funções, que examina as situações porventura detectadas a fim 
de que estejam em concordância com os preceitos Constitucionais. 
 
2) Abandono de Cargo: 
 
Como já foi descrito anteriormente, dentre as proibições concernentes ao 
servidor público e nos Crimes contra a Administração Pública o Abandono de 
Cargo configura-se como a ausência intencional do servidor ao serviço por 
mais de trinta dias consecutivos. 
 
No âmbito penal, caracteriza-se essa ausência considerando a probabilidade 
de dano ou prejuízo à Administração Pública. 
 
No que se refere à intenção do servidor em abandonar o cargo, necessário se 
faz verificar os motivos que o impedem de comparecer, a fim de que sua 
ausência seja ou não justificável. 
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Assim, deverá ser investigada a voluntariedade do abandono que só poderá 
ser afastada pelo servidor, com evidências probatórias inquestionáveis, em 
causas que se fundamentam em razões independentes da vontade do servidor. 
A intenção só se afasta por motivo de força maior, como por exemplo, caso de 
doença psíquica, caso de coação ilegal, seqüestro ou outro obstáculo 
intransponível, onde não haja culpa do servidor. 
 
3) Inassiduidade habitual: 
 
É a falta do servidor ao serviço, sem causa justificada, por sessenta dias, 
interpoladamente e injustificadas. Demonstram desrespeito aos preceitos legais 
de freqüência assídua e pontual. 
 
A contagem dos 60 dias se dá durante um período de 12 meses, podendo 
iniciar-se em um exercício e terminar em outro, não estabelecendo a lei um 
marco inicial. O que se busca apurar é se durante um período de 12 meses o 
servidor faltou por 60 dias, injustificadamente. 
 
Para fins de prova material, necessário se faz que a freqüência tenha sido 
apurada e encaminhada ao Departamento de Administração de Pessoal para 
os descontos pertinentes. 
 
15.2 Principais Atos e Fases - Rito Sumário  
 
Na hipótese de açumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas a 
autoridade que tiver, ciência do fato, primeiramente, notificará o servidor, 
através de sua chefia imediata para apresentar opção a fim de regularizar sua 
situação. 
 
O prazo para tal ato é de dez dias, improrrogáveis, contados da data da ciência 
da notificação por parte do interessado. 
 
Na hipótese de omissão por parte do servidor, a partir de então, a autoridade 
competente adotará o procedimento sumário para a apuração e regularização 
imediata da situação. 
 
Os procedimentos a seguir são aplicados nas hipóteses de acumulação ilegal, 
abandono de cargo e inassiduidade habitual, aplicando-se subsidiariamente, no 
que couber, as disposições legais estabelecidas nos títulos IV (Do Regime 
Disciplinar) da Lei 8.112/90. 
 
Fase de Instauração: 
 
01) Publicação do ato que constituir a Comissão a ser formada por dois 
servidores estáveis. 
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a) No caso de acumulação ilícita a Portaria deverá indicar a autoria e a 
materialidade com precisão, constando a descrição dos cargos, ou funções em 
suposta acumulação ilegal, indicando os respectivos órgãos de vinculação, 
datas de ingresso, horário de trabalho, regime jurídico e esfera governamental 
(federal, estadual, municipal ou Distrito Federal). 

b) Na hipótese de abandono de cargo a Portaria deverá indicar a autoria e o 
período preciso da ausência intencional do servidor ao serviço, cujo prazo deve 
ser superior a 30 (trinta) dias e não igual a 30 (trinta) dias. 

c) Em se tratando de inassiduidade habitual, além da autoria, a materialidade 
deverá se dar pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada, 
por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias não consecutivos, ou seja 
interpolados, durante o período de 12 (doze) meses não sendo necessário  
coincidir com ano civil. 

02) A Comissão deverá comunicar à autoridade instauradora o início dos 
trabalhos. 

03) A Comissão poderá ou não ter um Secretário, tendo em vista que, 
subsidiariamente, podem ser aplicadas as regras contidas no rito ordinário. O 
Secretário poderá ser o outro membro da Comissão ou recair sobre pessoa 
estranha à Comissão. Deverá ser verificada a necessidade dessa designação 
face à celeridade que o progresso exige. A Portaria é elaborada pelo 
Presidente da Comissão Disciplinar, sendo desnecessária a publicação da 
mesma. 

04) A Comissão lavará em até 3 (três) dias após a publicação do ato que a 
constituiu, Termo de Indiciação. O Termo de Indiciação deverá ser completo 
constando autoria (qualificação do servidor) e a materialidade da infração, 
conforme cada caso, indicando o dispositivo legal transgredido. 

05) Ainda no prazo de três dias citado acima, a Comissão promoverá a citação 
pessoal do servidor indiciado ou por intermédio de sua chefia imediata para 
que, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, seja apresentada defesa escrita. 

06) O prazo de 5 (cinco) dias, é contado a partir do dia seguinte ao 
recebimento do Ofício Citatório. 
 
16    PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA   

 

“É interesse fundamental do Estado que a repressão disciplinar se realize da 
forma mais legítima e reta possível, a fim de que a sanção dela resultante 
possa realmente servir como fator condicionante da regularidade do serviço 
público prestado pelo órgão em que é lotado o funcionário punido.” (José 
Armando da Costa , obra citada).  
 
O exercício do contraditório e da ampla defesa é indisponível. A Administração 
não pode dispensar o seu exercício, ainda que frente a pedido formal do 
servidor nesse sentido. Ou ele exerce autodefesa ou nomeia um procurador. 
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Ou, então, cabe ao Poder Público oferecer defensor dativo. A defesa também 
deverá ser efetiva senão poderá ser considerada inexistente. 
 
Assim, é fundamental, desde o início do processo que o servidor acusado 
tenha conhecimento dos fatos que lhe estão sendo imputados para que possa 
exercer seus direitos. 
 
Desta forma, é necessário que o acusado tenha ciência de quem são os 
membros da Comissão; das datas das oitivas das testemunhas para 
comparecer, caso queira, aos depoimentos; dos documentos apensados ao 
processo, para impugná-los quando possível; do direito de apresentar rol de 
testemunhas e demais  provas permitidas na lei: direito de apresentar defesa 
escrita, após a formalização da indiciação: direito de vistas e cópias do 
processo; direito a impetrar recursos , etc. 
 
É cerceamento de defesa, reconhecido pelos tribunais, qualquer mecanismo 
que iniba a possibilidade de produção de provas. Os vícios processuais que 
agridem frontalmente a veracidade dos fatos e afrontam o direito de defesa do 
acusado são causas de nulidade absoluta do processo. 
 
16.1 Defensor  dativo   
 
É assegurado ao acusado o direito de acompanhar o processo em todas as 
suas fases, apresentar rol de testemunhas, especificar provas, pedir exames e 
diligências. Porém, não se aproveitando o acusado da oportunidade que lhe é 
assegurada, disso não resultará nulidade. A Administração Pública  só será 
compelida a apresentar defensor dativo, diante da revelia que se opera após o 
indiciamento e diante da ausência de defesa escrita (art. 164 da referida Lei). O 
termo de revelia deverá constar dos autos. 
 
A designação de defensor dativo é atribuição da autoridade instauradora do 
processo, após solicitação da Comissão Processante, devendo a indicação 
recair sobre servidor ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do 
indiciado ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao dele. 
 
O prazo para defesa será novamente contado, a partir da ciência do defensor 
dativo de sua designação. 
 
16.2 Depoimentos das testemunhas  
 
Cada testemunha deverá ser advertida pelo presidente da comissão de que o 
falseamento da verdade constitui crime, nos termos do art. 342 do Código 
Penal, devendo tal testemunha prestar o compromisso legal de somente dizer a 
verdade do que souber e lhe for perguntado. 
 
Os depoimentos serão prestados oralmente e reduzidos a termo, ou seja, a 
testemunha não poderá levá-lo já escrito para ser juntado ao processo, porém 
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poderá consultar suas anotações. Não prevê a lei, também, que os 
depoimentos sejam gravados, prática essa não recomendada pela doutrina, 
uma vez que as fitas devem ser, posteriormente, fielmente transcritas e ainda 
juntadas aos autos o que inviabiliza sua tramitação. 
 
A lei não estabelece números mínimo e máximo de testemunhas. A doutrina, 
no entanto, estima que o número adequado seria três, para cada fato, objeto da 
apuração. 
 
A negativa do servidor em testemunhar pode implicar em sua responsabilidade 
funcional, podendo responder a processo disciplinar. Pessoas estranhas ao 
serviço do órgão serão igualmente chamadas a depor, devendo o presidente 
da Comissão esclarecer sobre a importância de sua colaboração. 
 
Se a pessoa a ser arrolada como testemunha for maior de 16 e menor de 18 
anos, deverá ser assistida por seu responsável legal e seu depoimento será 
considerado apenas como de informante. Mesmo tratamento deverá ser dado 
às testemunhas que tenham relação de parentesco com o acusado. 
 
O prazo para a convocação das testemunhas para depoimento deverá se dar 
com a antecedência mínima de três dias úteis, seguindo o disposto no art. 26, 
parágrafo 2º da Lei 9784/99. 
 
O acusado deverá ser também notificado para que possa acompanhar o 
depoimento das testemunhas, conforme estabelece o art. 156 da Lei nº 
8.112/90.  
 
As testemunhas serão inquiridas separadamente não podendo se comunicar a 
fim de se evitar que a versão apresentada por algumas delas possa influir no 
depoimento das outras. 
 
O acusado, se desejar, a tudo poderá estar presente, pessoalmente ou por 
intermédio de seu procurador. 
 
As testemunhas poderão ser reinquiridas através do procurador do acusado 
que não poderá fazê-lo pessoalmente; as perguntas serão formuladas através 
do presidente da Comissão a quem caberá verificar sua pertinência ou não. 
 
Na hipótese  de depoimentos contraditórios ou que se infirmem será efetuada a 
acareação entre os depoentes. Na inquirição , o presidente deverá cuidar de 
esclarecer aquelas partes do depoimento que se anulam ou se contradizem, ou 
ao menos, não coincidem. 
 
16.3 Interrogatório do acusado  
 
Concluída a inquirição das testemunhas, a Comissão promoverá o 
interrogatório do acusado. 
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Recomendamos a antecedência mínima de três dias úteis entre sua intimação 
e o seu comparecimento, conforme citado no item anterior. 
 
Se o acusado comparece ou não é problema que não diz respeito à Comissão. 
Indispensável, porém, que tenha sido intimado para comparecer. Nesse caso, a 
Comissão deverá fazer constar dos autos esta ausência. 
Nesta fase, o que se pretende é obter do acusado a sua versão dos fatos, de 
caráter personalíssimo, que inadmite a interferência de qualquer pessoa, 
inclusive de seu advogado.  
 
A confissão do acusado em seu interrogatório pode levar a comissão a 
considerar elucidada a questão. Contudo, deve-se ter cautela  vez que a 
confissão poderá ter por finalidade desviar os trabalhos da Comissão. O 
acusado pode, também estar sendo forçado por outrem ou até mesmo ter 
problemas de sanidade mental. 
 
 
 
 
16.4 Indiciação do acusado 
 

Tipificada a infração disciplinar a Comissão baixará Termo de Indiciação , com 
a especificação dos fatos imputados, a indicação do dispositivo legal 
transgredido e as respectivas provas. O direito de defesa e o contraditório 
deverão levar em conta essas providências, de modo que qualquer deficiência 
neste documento poderá ser argüida como causa de nulidade. 
 
 
17   CITAÇÃO PARA DEFESA ESCRITA 
 
O Indiciado será citado para a apresentação de defesa, no prazo de 10 dias 
corridos, a contar do recebimento da citação, que deverá ser feita através de 
mandado, expedido pelo Presidente da Comissão. 
 
Durante o prazo de defesa o indiciado poderá ter vistas ao processo na 
repartição, acompanhado do Secretário da Comissão ou de um de seus 
membros, em horário previamente estabelecido e constante do mandado. 
Poderá ser fornecida cópia de inteiro teor, a pedido do indiciado. O procurador, 
devidamente inscrito na OAB poderá retirar os autos, conforme prevê o 
Estatuto da Ordem. Recomenda-se, contudo, cópia integral dos mesmos junto 
à Comissão e preenchimento de Termo de Responsabilidade pelo advogado 
solicitante. Recomenda-se que os autos não sejam retirados quando houver 
mais de um indiciado a fim de não prejudicar a defesa dos demais. 
 
17.1 Citação por edital 
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Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, 
publicado no D.O. e em jornal de grande circulação na localidade do último 
domicílio. O prazo para defesa será de 15 dias e será contado a partir da última 
publicação do edital. Não sendo apresentada defesa será designado defensor 
dativo. 
 
 
18    RELATÓRIO 
 
Apreciada a defesa, a Comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá 
as peças principais do processo e mencionará as provas  em que se baseou 
para formar sua convicção. O relatório será sempre conclusivo quanto à 
inocência ou responsabilidade do servidor. As circunstâncias agravantes e 
atenuantes serão indicadas, bem como o dispositivo legal ou regulamentar 
transgredido. Apesar da Lei não ser clara, deverá ser sugerida a penalidade a 
ser aplicada. Porém, a ausência de indicação de pena não é causa de 
deficiência no relatório. 
 
O relatório deverá conter: 
 
- antecedentes 

- fatos 

- defesa do indiciado 

- responsabilidades 

- parecer  

- conclusões 

Os autos deverão ser remetidos à autoridade instauradora para julgamento. 
 
19    JULGAMENTO 
 
Recomenda-se, aqui, parecer prévio da consultoria jurídica, antes de ser 
proferido o julgamento, a fim de que seja examinado o cumprimento das 
formalidades legais. 
 
A autoridade instauradora deverá examinar os autos e decidir no prazo de 20 
(vinte) dias, contados do recebimento do processo. 
 
No caso de abandono de cargo, inassiduidade habitual e acumulação de 
cargos o prazo será de 5 dias. 
 
O julgamento fora do prazo, no entanto, não implica em nulidade do processo. 
Se a penalidade a ser aplicada exceder à alçada da autoridade instauradora do 
processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em 
igual prazo. 
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Na hipótese de existir mais de um indiciado, com penalidades diferentes, a 
autoridade julgadora será aquela que tem competência para aplicação da 
penalidade mais grave. 
 
Em caso de demissão e cassação de aposentadoria a competência é do 
Ministro da Educação (Decreto 3035/99). 
 
O julgamento poderá ser contrário ao sugerido pela comissão, quando houver 
provas nos autos suficientes para tal. Assim, a autoridade deverá ter livre 
convencimento o que permitirá não se ater às conclusões da comissão. O 
julgamento deverá ser motivado podendo a autoridade julgadora decidir por: 
 
01. agravar a penalidade proposta 

02. abrandá-la 

03. isentar o servidor da responsabilidade 

04. capitular diversamente o fato punível e aplicar a penalidade 
correspondente. 
20     VÍCIO INSANÁVEL 
 
Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade declarará a nulidade do 
processo, total ou parcialmente e determinará a constituição de outra comissão 
para a instauração de novo processo. Vício insanável é aquele que acarreta a 
nulidade de todos os atos conseqüentes, sendo uma lacuna que não pode ser 
suprida de ofício ou a pedido da parte. As partes sadias do processo anterior, 
quando possível, poderão ser aproveitadas no novo processo. 
 
21    EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE  
 
Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o 
registro do fato nos assentamentos funcionais do servidor. Não caberá como 
antecedentes, porém, verifica-se que houve já alguma irregularidade na vida 
funcional do servidor. 
 
22    APLICAÇÃO DA PENALIDADE  
 
A penalidade deverá ser aplicada através de Portaria. A advertência e a 
suspensão deverão ser publicadas em boletim interno. Nos casos de demissão 
e cassação de aposentadoria as portaria serão publicadas no Diário Oficial da 
União, de competência do Ministro da Educação. 
 
Os atos serão registrados nas fichas funcionais e tomadas as devidas 
providências cadastrais e financeiras. 
 
Os servidores punidos deverão tomar ciência, formalmente, da punição. 
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Os processos deverão estar devidamente numerados, rubricados e com o 
carimbo “em branco” no verso das folhas antes de serem arquivados no 
Departamento de Administração de Pessoal. 
 
23    CÓPIA DOS AUTOS/ CIÊNCIA DA DECISÃO 
 
Somente poderá obter cópia do processo o indiciado ou indiciados. O 
denunciante ou vítima não poderá obter cópia, a não ser mediante 
determinação judicial. Ciência da decisão também não é concedida ao 
denunciante, vítima ou terceiros.  
Poderá ser solicitada certidão negativa, devendo ser avaliado se há interesse  
direto do solicitante a fim de não se ferir os preceitos constitucionais que 
protegem os envolvidos no processo. 
 
24    RECURSOS DISCIPLINARES 
 
Pedido de reconsideração: é o instrumento formal de que se vale o servidor 
inconformado para provocar o reexame e a reformulação do ato disciplinar pela 
mesma autoridade que o puniu. Não poderá fundar-se no vazio, exigindo que o 
servidor apresente novos argumentos elisivos de sua punição. 
 
Recurso hierárquico: é a garantia jurídica que se estende ao servidor punido 
de levar o ato disciplinar contra ele constituído ao reexame da autoridade 
administrativa hierarquicamente superior à que impôs a sanção impugnada. 
Diversamente do pedido de reconsideração, este recurso não impõe, como pré-
requisito legal para sua interposição, que o servidor punido apresente novos 
argumentos de defesa. Mas nada impede que possa trazer novos argumentos 
e novas provas. 
 
Revisão do processo disciplinar: Não é um recurso em sentido estrito, mas 
um processo autônomo que visa  a fulminar ou a desconstituir a penalidade 
aplicada. Seus pressupostos são os seguintes:  
que a punição imposta não mais admita ser reexaminada por meio de pedido 
de reconsideração ou de recurso hierárquico e que o interessado aduza fatos 
novos capazes de afastar as razões que fundamentaram a constituição do ato 
de punição. 
 
25    REFLEXOS DA PUNIÇÃO NA VIDA FUNCIONAL DO SERVIDOR 
 
As sanções disciplinares se preordenam a promover a educação do punido, a 
espalhar a exemplaridade no seio do funcionalismo e a preservar a ordem 
interna do órgão a que pertence o servidor apenado. Os efeitos da punição 
sobre o vencimento é grave, visto ter este caráter alimentar para o servidor 
público. Porém, o desconto dos vencimentos na hipótese de aplicação da pena 
de suspensão não fere a natureza alimentar daqueles, uma vez que prevalece 
o princípio de ordem pública mais expressivo que é o da reprimenda disciplinar. 
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Também, o período em que o servidor fica suspenso não é computado para 
nenhum fim, a não ser quando tal pena for convertida em multa, situação essa 
em que o tempo é computado para todos os fins. 
 
A Progressão Funcional prevista no Decreto 94.664/87 (PUCRCE) também é 
causa de suspensão do tempo de serviço. 
 
26    SANÇÕES DISCIPLINARES 
 
Advertência: Deverá ser aplicada por escrito, também para efeito de registro, 
inexistindo sua utilização verbal. É uma sanção moral e funcional que poderá 
ser usada, posteriormente, em caso de reincidência. 

Suspensão: É o impedimento ao servidor de prestar serviço e ingressar na 
repartição com essa finalidade. Nem ficar perambulando pela repartição, se 
não tiver outro assunto a tratar. Além do cunho moral, a suspensão gera efeitos 
funcionais e financeiros. O limite mínimo é de um dia e o máximo de noventa 
dias. 

Suspensão convertida em multa: Como penalidade autônoma, a multa não 
existe no regime disciplinar. Ela surge como pena alternativa à de suspensão, 
se houver conveniência para o serviço. O servidor permanece no serviço, 
trabalha seu expediente normal e recebe 50% de seu vencimento ou 
remuneração, conforme for definido pela autoridade julgadora. 

Demissão: Penalidade grave, que determina o desligamento do servidor do 
serviço público, aplicável, atualmente, pelo Ministro de Estado. 

Cassação de aposentadoria ou disponibilidade: Deverá ser verificado se a 
falta foi realizada quando o servidor estava em atividade e se a mesma seria 
punível com a pena de demissão. 

Destituição de cargo em comissão: Pode o cargo em comissão ser provido 
por pessoa estranha à administração, ou seja, não ocupante de cargo efetivo. 
Tal pessoa, nesta qualidade pode cometer falta grave, passível de suspensão 
ou de demissão sendo, pois destituído do cargo. 

Destituição de função comissionada: É uma situação muito próxima da 
relativa `a destituição do ocupante de cargo em comissão, com a diferença de 
que este é ocupante de cargo efetivo. 
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27    RESUMO BÁSICO DOS PRAZOS EM PROCESSOS DISCIPLINARES 
 

 
Sindicância Investigatória 

 

 
30 dias, prorrogáveis por igual período 

 

 
Sindicância Punitiva 

 

 
30 dias, prorrogáveis por igual período 

 

 
Rito Ordinário – PAD 

 

 
60 dias, prorrogáveis por igual período 

 

 
Rito Sumário – PAD 

 

 
30 dias, prorrogáveis por mais 15 dias* 

 

 
Prazo de intimação para interrogatório e 
depoimento  

 

 
3 dias úteis 

 

Defesa escrita – Sindicância e 
Processo Administrativo Disciplinar 
(PAD) 
 

 
10 dias úteis 

 

Defesa escrita – Rito sumário 
 

 

 
5 dias úteis, 

 

Defesa escrita – Citação por edital 
 

 
15 dias úteis** 

 
Recursos / Reconsideração 

 

 
10 dias úteis 

 

Pareceres consultivos 
 

 
15 dias úteis, prorrogáveis por igual 
período 

 

Julgamento 
 

 
20 dias úteis, podendo ser prorrogáveis 

 

Revisão do processo 
 

 

A qualquer momento 

 
* Prazos contados da data de publicação da Portaria no Minas Gerais. 
** Contados a partir da data de publicação do último edital. 
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28   INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – 
POSSÍVEIS INCIDENTES 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
O Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, Lei n° 8.112/90, 
não menciona o assunto das nulidades processuais disciplinares, deixando a 
cargo dos doutrinadores a análise de tal matéria. 
 
O DASP,  extinto órgão de pessoal civil da União já havia cristalizado em forma 
de princípio que “somente as irregularidades que impliquem em cerceamento 
de defesa possuem eficácia invalidativa do Processo Administrativo Disciplinar” 
(Parecer n° 4.383/66). 
 
O douto administrativista José Armado da Costa¹ classifica as nulidades em 
absolutas, relativas e de mera irregularidade. 
 
As nulidades absolutas são aquelas que, afrontando o procedimento de 
realização do ato processual, traduzem evidente prejuízo para o acusado ou 
trazem, por força de lei ou regulamento, a presunção dessa ofensa. A nulidade 
absoluta interessa ao próprio Processo, podendo ser declarada de ofício pela 
autoridade julgadora, a qualquer tempo, independentemente de qualquer 
provocação das partes. Por atingir os atos estruturais do Processo, não são 
passíveis de saneamento. 
 
Já as nulidades relativas se definem como sendo aquelas que, embora 
apresentem defeitos de forma, não demonstram, de  pronto, prejuízo para as 
partes. Para invalidarem o Processo, é necessário que o interessado prove que 
sofreu prejuízo substancial em decorrência delas. 
 
As meras irregularidades afetam apenas a forma externa do ato processual, 
evidenciando, de modo inequívoco, que não houve qualquer prejuízo à 
veracidade dos fatos ou ao direito de defesa do funcionário acusado. 
 
Portanto, as chamadas meras irregularidades não têm o condão de invalidar o 
ato processual ou o Processo, sendo exemplos deste tipo de irregularidade: 
 
- tomada de providências pela Comissão Processante, que não constem da 
respectiva ata; 
- simples troca do nomen jus (denominação) das peças processuais  
efetivamente realizadas; 
 - julgamento fora do prazo legal; 
- ausência de simples formalismos. 
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NULIDADES RELATIVAS (SANÁVEIS) 
 
As nulidades que, neste ponto, interessam-nos são as nulidades relativas, que 
podem dar causa à nulidade do Processo Disciplinar, desde que fique 
demonstrado que mascaram a realidade dos fatos ou cercearam o direito de 
defesa do acusado. Porém, na maioria das vezes que ocorrem, são corrigidas 
no momento oportuno não gerando qualquer prejuízo na apuração pretendida 
com o Processo. 
 
As nulidades relativas interessam somente às partes, não podendo ser 
declaradas de ofício pela autoridade julgadora. Consideram-se sanadas se não 
forem argüidas no momento oportuno ou se o ato atingiu os efeitos 
pretendidos. As nulidades relativas atingem somente os atos acidentais do 
Processo. 
 
Os princípios que se aplicam às nulidades sanáveis são o Princípio do 
Prejuízo, o Princípio do Interesse, o Princípio da Relevância e o Princípio da 
Extensão. 
 
O Princípio do Prejuízo informa que não será declarada a nulidade de ato, sem 
prova de prejuízo às partes, tendo como fundamento o artigo 563 do Código 
Processual Penal. 
 
De acordo com o Princípio do Interesse, não será declarada a nulidade de ato, 
em benefício de quem provocou a nulidade. Este princípio decorre de outro: 
“ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza”. Segundo Eduardo Espínola 
Filho²: “Para poder invocar a nulidade, a parte interessada nisso necessita 
satisfazer uma condição essencial. É imprescindível não tenha, com seu 
procedimento ativo, ou por omissão, dado motivo à nulidade, nem contribuído 
para que se registrasse o defeito, ou vício que invalida o ato.”  
 
O Princípio da Irrelevância revela que não será declarada a nulidade de ato 
que não tiver influído na apuração da verdade substancial. 
 
Segundo o Princípio da Extensão, a nulidade de um ato acarretará a do 
próximo ato que dependa desse que foi declarado nulo. 
 
Assim, os atos acidentais que, quando irregulares, podem provocar a nulidade 
relativa, estando esta, todavia, sujeita aos citados princípios de prejuízo, 
interesse e irrelevância são, segundo José Armando Costa³:  
 
- suspeição da autoridade instauradora do Processo; 
- suspeição dos membros da Comissão Processante; 
- suspeição da autoridade julgadora, quando não seja a mesma que instaurou o 
Processo; 
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- existência originária ou superveniente de impedimentos funcionais em 
desfavor de algum dos membros da Comissão de Processo Disciplinar; 
- desenvolvimento dos trabalhos apuratórios da Comissão em constante 
subordinação à autoridade instauradora, revelando a prática de um trabalho 
teleguiado; 
- exclusão de alguma das testemunhas arroladas pelo servidor acusado; 
- elaboração da diligência de reconhecimento por meio de fotografia, quando 
inexistia impossibilidade da tal diligência ser efetivada de forma direta, com a 
presença da pessoa ou coisa suspeitas. 
 
Com relação aos itens 1, 2 e 3 o acusado deve alegar que a autoridade 
instauradora ou a julgadora do Processo ou um (ou mais) dos membros da 
Comissão Processante são suspeitos para julgar o Processo ou mesmo 
proceder à apuração das irregularidades objeto do mesmo, apresentando 
provas substanciais de que a permanência de tais pessoas no desenvolvimento 
do Processo acarretará graves prejuízos à apuração da verdade dos fatos ou à 
defesa do acusado. 
 
Quanto ao item 4, o acusado deve pedir providências da autoridade 
instauradora do Processo, caso tome conhecimento de que algum dos 
membros da Comissão esteja impedido de participar da apuração a ser 
realizada no curso do Processo. Também neste caso o acusado deve 
fundamentar seu pedido com argumentos palpáveis e comprováveis. 
 
Os casos de suspeição e de impedimento podem ocorrer quando não se 
observa o disposto nos artigos 149 e 150 da Lei n° 8.112/90, ou seja, quando 
algum dos membros da Comissão não for estável ou não ocupar cargo efetivo 
superior ou de mesmo nível do acusado ou nível de escolaridade inferior ao do 
mesmo, quando algum dos membros da Comissão for cônjuge, companheiro 
ou parente do acusado, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 
terceiro grau (pais, filhos, avós, netos, irmãos, tios, sobrinhos, sogros e 
cunhados), ou ainda quando for comprovado a amizade ou inimizade notória de 
algum dos membros da Comissão com o acusado que impossibilite à 
Comissão exercer as suas atividades com independência e imparcialidade. 
 
O item 5 concerne às situações em que a autoridade instauradora interfere 
constantemente nos trabalhos da Comissão de modo a ferir também a 
independência e a imparcialidade que devem prevalecer durante todo o 
Processo Disciplinar. 
 
Quanto ao que menciona o item 6, o acusado deve comprovar que arrolou 
anteriormente a testemunha e que a mesma não foi ouvida por razões alheias 
à vontade do acusado. 
 
O item 7 menciona a possibilidade do acusado pedir a nulidade do ato de 
reconhecimento da autenticidade de provas se ele não esteve presente e se as 
pessoas que fizeram o reconhecimento são suspeitas. 
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Ressalta-se, no entanto, que as hipóteses acima elencadas são apenas 
exemplificativas, não sendo possível prever todos os casos de ocorrência de 
nulidades que podem ser sanadas.  
 
SANEAMENTO 
 
Sanar significa,  nas palavras de José Cretella Júnior4, “fazer desaparecer o 
vício”. 
 
Razões de economia processual explicam o interesse da Administração em 
eximir-se de produzir novo ato, quando é possível proceder-se a uma 
readaptação ou reparação de ato já existente. 
 
O Princípio do Relativismo Formal (predomínio da verdade real sobre a 
verdade formal) orienta o Processo Disciplinar no sentido de que as nulidades 
devem restringir-se aos casos em que haja substancial afronta à verdade real 
dos fatos, e não somente à forma externa dos atos administrativos 
disciplinares. É por isso que existe a possibilidade de convalidação dos atos 
disciplinares eivados de nulidades relativas. 
 
Portanto, os atos processuais disciplinares, ainda que tenham sido realizados 
com defeitos provocadores de nulidades relativas, podem ser sanados quando: 
 
a) cheguem a atingir a finalidade substancial a que visavam; 
b) tenha havido aceitação, tácita ou expressa, dos seus efeitos. 
 
Assim, o ato irregular pode tornar-se válido se conseguiu, apesar de estar 
viciado, alcançar o que pretendia. Por exemplo, a citação do réu pode ser feita 
de forma irregular, porém, se o mesmo tomou conhecimento do dia, hora e 
local em que deveria comparecer e efetivamente compareceu, tem-se que o 
ato foi saneado. 
 
Da mesma forma, se o acusado aceitou os efeitos do ato eivado de nulidade 
relativa, silenciando a respeito, isto é, não pedindo nenhuma providência à 
autoridade competente ou mesmo se declarou expressamente que não sofreu 
nenhum prejuízo com a forma irregular com que o ato foi praticado, também 
estará tal ato saneado. 
 
O saneamento pode ocorrer durante todo o Processo, assim que percebida a 
irregularidade na realização de algum procedimento sanável. 
 
Segundo Egberto Maia Luz, “é até recomendável, que antes da conclusão, 
para o relatório, haja o despacho, articulado, declarando a inexistência de 
nulidades a sanar ou de diligências a serem procedidas para que, esta 
declaração constitua verdadeira ordem e clareza para possibilitar o exercício do 
indeclinável direito de punir, ao lado da garantia absoluta do direito de defesa.” 
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No caso da UFMG, é função da Procuradoria Jurídica – Setor de Legislação de 
Pessoal realizar uma análise acurada de todos os atos do Processo, antes do 
julgamento final, a fim de apontar possíveis irregularidades a serem corrigidas 
pela autoridade competente. 
 
DILIGÊNCIAS 
 
O vocábulo “diligência” quer significar todo ato ou solenidade promovida por 
ordem da autoridade julgadora, a pedido do acusado ou de ofício pela 
Comissão Processante ou pela autoridade mencionada, para que se cumpra 
uma exigência processual ou para que se investigue a respeito da própria 
questão em apuração.5 
 
Na hipótese de nulidade relativa, serão realizadas diligências com o fim de 
retificar o ato irregularmente produzido e, consequentemente, o Processo. 
Pode-se para este fim, por exemplo, ordenar que se tome o depoimento de 
uma testemunha arrolada pelo acusado que não teria sido ouvida no momento 
oportuno, ou declarar a suspeição de algum membro da Comissão, ou mesmo 
da autoridade julgadora, em tempo hábil. 
 
Enfim, as diligências fazem parte do saneamento, são os instrumentos do 
mesmo, sendo assim, também podem ser realizadas durante todo o Processo, 
ressaltando-se que o fim primeiro do Processo Disciplinar é apurar a verdade 
dos fatos e não prender-se a meras formalidades. 
 
1
 COSTA, José Armando, Teoria e Prática do Processo Administrativo Disciplinar, 2ª edição, p. 

343, Brasília: Brasília Jurídica, 1996.
 

2
 LESSA, Sebastião José, Do Processo Administrativo Disciplinar e da Sindicância, 2ª edição, 

p. 102, Brasília: Brasília Jurídica, 1996.
 

3
 COSTA, José Armando, Teoria e Prática do Processo Administrativo Disciplinar, 2ª edição, p. 

345 e 346, Brasília: Brasília Jurídica, 1996.
 

4
 JÚNIOR, José Cretella, Dos Atos Administrativos, 2ª edição, p. 388, Rio de Janeiro: Forense, 

1995.
 

5
 DE PLÁCIDO E SILVA, Vocabulário Jurídico, vol. II, 2ª edição, p. 73, Rio de Janeiro: Forense, 

1990.
 

 
29    OS DEZ MANDAMENTOS DA COMISSÃO PROCESSANTE 
Léo da Silva Alves 
 
PRIMEIRO MANDAMENTO  
Compromisso com a verdade 
Os membros da comissão não têm compromisso com a primeira versão, ou 
com eventuais interesses de autoridades da plantão. A obrigação é recolher a 
verdade, para que se processe um julgamento justo, com certeza jurídica. 
 
SEGUNDO MANDAMENTO 
Consciência do poder 
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O Estado confere aos seus agentes uma parcela de poder para que eles, em 
seu nome, possam fazer prevalecer o interesse público. O exercício desse 
poder é legítimo e necessário. Todavia, não há que ser confundido com 
arrogância ou privilégio. O poder legítimo convive em harmonia com a 
urbanidade. No dizer de Che guevara, sempre atual, é preciso endurecer, sem 
perder a ternura. 
 
TERCEIRO MANDAMENTO 
Empregar meios lícitos 
Quem apura o cometimento de irregularidade não o pode fazer de forma 
irregular. É injustificável que, para punir um servidor por uma falta funcional 
leve, pratique-se, por exemplo, atos de verdadeira torpeza. Ardis, ciladas, 
coação psicológica e indução ao erro são métodos que não se coadunam com 
uma apuração profissional e competente. 
 
QUARTO MANDAMENTO 
Ouvir verdadeiramente o acusado 
O interrogatório é tido, hoje, como a oportunidade em que o acusado tem de 
expor suas razões. A comissão, por conseguinte, não pode partir do raciocínio 
de que ele é o culpado e nada tem a dizer de interesse à causa. Ouvir, ouvir e 
ouvir fazem parte do ofício. 
 
QUINTO MANDAMENTO 
Cumprir a lei 
O agente público só pode fazer aquilo que a lei autoriza. E como e quando a lei 
autoriza. Logo, as ações da comissão processante devem estar sempre 
sustentadas em autorizações legais. 
 
SEXTO MANDAMENTO 
Motivar as decisões 
Todas as deliberações, conclusivas ou interlocutórias, que tiverem reflexo no 
processo, devem ser motivadas. Isto é, é preciso demonstrar claramente as 
razões de fato e de direito que levaram à tomada de decisão. 
 
SÉTIMO MANDAMENTO 
Desvincular-se de valores pessoais 
A apuração deve ser procedida e as suas conclusões formadas dentro dos 
preceitos postos pela ordem legal. Valores pessoais, de natureza moral ou 
religiosa, não podem interferir no trabalho. 
 
OITAVO MANDAMENTO 
Ser eficiente 
Os membros de comissão processante devem ter compromisso com resultado 
lógico e positivo. Fazer por fazer não tem sentido. Conduzir um processo que, 
mais tarde, será anulado por erro banal mostra falta de perseguição da 
eficiência, hoje guindada a princípio constitucional (art. 37, caput, da CF). 
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NONO MANDAMENTO 
Examinar as causas 
O acusado não pode ter a sua conduta avaliada separadamente. É preciso 
situá-la dentro de um contexto. Não é raro encontrar-se, na própria 
Administração, burocrática, rotineira, fria e desumana a causa da falha do 
servidor. Com análise criteriosa, com fundamentação idônea, pode-se chagar a 
um resultado substancialmente diverso do que o inicialmente esperado. É 
preciso, a princípio, observar que uma apuração séria começa de um ponto 
conhecido, mas nunca se sabe previamente aonde poderá levar. 
 
DÉCIMO MANDAMENTO 
Dormir em paz 
A tarefa de acusar, de questionar a conduta alheia, de atribuir 
responsabilidades a terceiros, exige um esforço extraordinário de consciência e 
de alma. O profissional verdadeiramente responsável somente supera essa 
aspereza da missão se a cumprir com dignidade. Nessa linha, é sempre 
oportuno lembrar a lição de Montesquieu; “A injustiça feita a um homem é uma 
ameaça feita à humanidade”. 

 
 

30 RELAÇÕES DE PARENTESCO 
 
 
“Direito e Legislação – Introdução ao Direito”  – Gilberto Vieira Cotrim – 11ª. 
edição reformulada e atualizada – 1990 – Editora Saraiva. –  Atualizações de 
acordo com o Novo Código Civil. 
 
 
Espécies de parentesco 
 
Entende-se por parentesco o vínculo que une pessoas pela hereditariedade, 
pela afinidade ou pela adoção Por este motivo, existem três espécies de 
parentesco:  
 

 Parentesco hereditário: é o vínculo que une pessoas descendentes umas 
das outras, ou de um tronco ancestral comum. Exemplo: pai, avô, tio, irmão. 

 Parentesco por afinidade: é a relação social que une uma pessoa aos 
parentes hereditários do seu cônjuge. Exemplo: sogro, genro, nora, 
cunhado. 

 Parentesco civil: é o criado pela adoção; consiste no vínculo pessoal que se 
estabelece entre o pai adotante e o filho adotado. 

 
O Novo Código Civil, no seu art. 1.593, dispõe que “o parentesco é 

natural ou civil, conforme resulte de consangüinidade ou outra origem”. Assim, 
suprime-se a existência do chamado parentesco legítimo e ilegítimo segundo 
procedesse de casamento ou não, existente no antigo Código Civil. Atenta-se 
ao fato de que, a Constituição de 1988 em seu art. 227, § 6°, ao preservar a 
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dignidade da pessoa humana já colocava fim a desigualdade entre os filhos; e 
de que, a utilização da expressão “ou  outra origem”  vem para abarcar os 
filhos havidos por reprodução assistida heteróloga, que não têm vínculo de 
consangüinidade com os pais, mas que terão vínculo de parentesco inclusive 
com os parentes desses. 
 
Os graus de parentesco 
 
Na contagem de graus de parentesco é necessário distinguirmos os parentes 
em linha reta dos parentes em linha colateral. 
 

 Parentes em linha reta: as pessoas descendem umas das outras. Exemplo: 
avô, filho, neto, bisneto, etc. O Código Civil, no art. 1.591, define os 
parentes em linha reta como as pessoas que estão umas para as outras na 
relação ascendentes e descendentes. 

 Parentes em linha colateral: as pessoas não descendem umas das outras, 
mas possuem um tronco ancestral comum. Exemplo: irmãos, tios, 
sobrinhos, primos etc. O Código Civil de 2002, no seu art. 1.592, define os 
parentes colaterais como as pessoas, até o quarto grau, provenientes de 
um só tronco, sem descender uma da outra. 

 
Nos parentes em linha reta o grau de parentesco é contado pelo número de 
gerações. Desta maneira, podemos dizer que você é parente de 1° grau de seu 
pai, em 2° grau de seu avô, em 3º grau de seu bisavô e assim por diante. 
Observe o esquema: cada geração equivale a um grau. 
 

           
 
 

 

_______________________________________________________________ 

                      1 grau                1 grau               1 grau               1 grau  
 
 
 
Nos parentes colaterais o grau de parentesco também é contado pelo número 
de gerações, subindo, porém, de um dos parentes até o ascendente comum, e 
descendo, depois até encontrar o outro parente. Por meio dos esquemas 
seguintes pode-se compreender melhor como se procede a contagem entre 
parentes colaterais. 
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Grau de parentesco entre você e seu tio: 3° grau 
 
 
 
 

                                           2° grau                         3º grau 

 

                              
                                

 

                           1° grau 

            
 
             
 

 
 
 
b) Grau de parentesco entre você e seu irmão: 2° grau 
 
 
 

                                                                                           
                                   1° grau                                     
2° grau 
                                                                                       
 
 
 
 
 
Grau de parentesco entre você e seu primo: 4° grau. 
 
 
  
                                    2° grau                                 3º 
grau 

 
 

                     
                    1° grau                                                                  
4° grau 
                                                                                                     

 

  

  

 

 
 

 

  

  

 

  

  

  



 

Manual de Sindicância Investigatória, Sindicância Punitiva  e Processo Administrativo Disciplinar  

Simone Baccarini Nogueira                               e- mail: simone@ufmg.br 

Av. Antônio Carlos, 6627 – Reitoria- Procuradoria Jurídica 3° andar- Cep 31270-901 – Belo Horizonte 

Fones: (31) 3499-4140- Fax (31) 3499-4150 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Modelos de Formulários de Sindicância e 
Processo Administrativo Disciplinar 
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PORTARIA Nº ________, de _____ de __________ de _______. 

 

 

 

O(A) (designação do cargo exercido pela Autoridade Instauradora), no uso de 
atribuição conferida pela Portaria de Delegação de Competência nº _______, 
do(a) Magnífico(a) Reitor(a), e tendo em vista o que consta do Processo nº 
___________, 

 

RESOLVE: 

 

Designar, nos termos do artigo 143 da Lei no 8112/90, os servidores (qualificar, 
nome, inscrição, cargo, nível, classe, padrão, lotação) para, sob a presidência 
do(a) primeiro(a), comporem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 
(ou Sindicância), a fim de que, no prazo de _______ dias, contados da 
publicação desta, apurem os fatos constantes do processo supracitado (ou 
apurem as presumíveis irregularidades praticadas pelo(a) servidor(a) 
(qualificar). 

 

 

Belo Horizonte, _____ de __________ de _______. 

 

_________________________ 

(autoridade instauradora) 

 

 
Obs. 1) A comissão será formada de 3 (três) servidores estáveis e em efetivo 
exercício, 
2) O prazo para o Processo Administrativo Disciplinar será de 60 dias, 
3) Os prazos são contados corridos, a partir da data de publicação no Jornal Minas 
Gerais. 
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ATA DE INSTALAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

 

Processo nº _________________ 

 

 

 

 

Na qualidade de Presidente da Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar (ou Sindicância) instituída por V.S.ª conforme Portaria nº ______ de 
____ de __________ de ______, publicada no Jornal Minas Gerais em ____ de 
__________ de _______, venho comunicar que, na presente data, demos 
início aos trabalhos a ela referentes, mediante designação de Secretário e 
demais atos pertinentes. 

 

 

 

Belo Horizonte, _____ de _____________ de _______. 

 

___________________________ 

Presidente 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: A presente comunicação será expedida à autoridade instauradora da 
Comissão. 
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PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE SECRETÁRIO 

 

Portaria n°             , de                  

 
O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou 
Sindicância), instituída pela (autoridade instauradora), conforme Portaria 
nº_______ de _____ de _________ de ______, publicada em __/ __/ __, nos 
termos do que dispõe o artigo 149, § 1º, da Lei nº 8.112/90, 

 

 

RESOLVE:  
 
 
Designar o(a) servidor(a) ____________________, insc. _______, ocupante do 
Cargo ___________________, Nível Classe _____, Padrão _______, para 
desempenhar as funções de Secretário da respectiva Comissão. 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, ____ de ___________ de ______. 

 

 

 

____________________________ 

Presidente 
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TERMO DE COMPROMISSO DO SECRETÁRIO 

 

 

O servidor ___(nome do secretário)___, ocupante do cargo de 
________________, designado para exercer a função de SECRETÁRIO da 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou Sindicância) instituída 
pela Portaria no___________, tendo aceito o encargo que lhe foi atribuído pelo 
Presidente da citada Comissão, vem prestar o Compromisso de bem 
desempenhar e cumprir fielmente as funções de Secretário, de guardar sigilo 
sobre todos os eventos que envolverem os fatos em apuração, sob as penas 
da lei. 

Na oportunidade, declara-se desimpedido e insuspeito de funcionar no referido 
Processo, na função para a qual foi designado. 

Do que, para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelo 
compromissário e pelo Presidente da Comissão. 

 

 

Belo Horizonte, ____ de ___________ de _______. 

 

 

_________________________ 

Presidente 

 

_________________________ 

Secretário 
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ATA DE REUNIÃO 

 

 

 

Aos ________ dias do mês de _________ do ano de _______, na sala nº 
______ do Prédio ________, situado à ___________, nesta Capital, às 
_________ horas, reuniram-se os Membros da Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar (ou Sindicância) instituída através da Portaria nº 
_______ de ______ de ___________ de _______, publicada no Jornal Minas 
Gerais de _____ de __________ de ______, adotando-se as deliberações 
discriminadas a seguir: 

 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

 

 

________________ 

Presidente 

 

 

 

________________                                         _______________ 

 Membro                                                           Membro 

 

________________ 

Secretário 
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OFÍCIO-CITATÓRIO DE ACUSADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR (OU SINDICÂNCIA) 

 

 

Fica V.S.ª. citado(a), em conformidade com o disposto no inciso LV do art. 5º 
da Constituição Federal/88 e no art. 153 da Lei n.º 8112/90, para acompanhar 
todos os atos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou 
Sindicância) instituída por meio da Portaria nº _________ de _____ de 
_________ de ______, a fim de apurar presumíveis irregularidades envolvendo 
V.S.ª. 
 
A irregularidade a ser apurada constitui-se  (descrever o fato). 
 
Poderá V.S.ª., se assim preferir, fazer-se acompanhar de advogado legalmente 
habilitado e com poderes expressos  para este mister. 
Fica igualmente notificado(a) que a Comissão promoverá a audiência de oitiva 
de testemunhas conforme o rol abaixo, nos mencionados dias e horas                
(Opcional). 
Poderá V. S ª juntar provas e indicar elementos de prova de que dispuser, bem 
como oferecer o rol de no máximo 3 (três) testemunhas, no prazo de ___ dias, 
que deporão para esclarecimento dos fatos objeto de apuração. 

Na oportunidade, comunico a V.S.ª., que a Comissão está se reunindo à sala 
nº ____, do prédio _________. 

 

 

 

 

______________________________ 

Presidente da Comissão 

 

 

 

Obs. Incluir que deverá manter endereço e telefone atualizado e que não poderá se 
ausentar da cidade sem prévia comunicação à Comissão. 
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TERMO DE JUNTADA 

 

 

 

Aos _______ dias do mês de ________ de _______, juntei aos autos, de 
ordem do Sr. Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 
(ou Sindicância) incumbida de apurar os fatos relacionados com o Processo nº 
____________, o(s) documento(s) - descrever -, o(s) qual (is) passa(m) a 
constituir a folha _____ dos autos, do que, para constar, lavrei o presente 
Termo. 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, ____ de ____________ de _______. 

 

 

 

___________________________ 

Secretário 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manual de Sindicância Investigatória, Sindicância Punitiva  e Processo Administrativo Disciplinar  

Simone Baccarini Nogueira                               e- mail: simone@ufmg.br 

Av. Antônio Carlos, 6627 – Reitoria- Procuradoria Jurídica 3° andar- Cep 31270-901 – Belo Horizonte 

Fones: (31) 3499-4140- Fax (31) 3499-4150 

OFÍCIO SOLICITANDO AFASTAMENTO PREVENTIVO DO(A) SERVIDOR(A) 

 

 

OF. no _____________                              

Belo Horizonte, ____ de ________ de _____. 

 

 

Do: Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou 
Sindicância) 

Ao: (autoridade instauradora) 

Assunto: Solicitação de afastamento preventivo de acusado. 

 

 

 

Na qualidade de Presidente da Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar (ou Sindicância), instituída por V.Sa. através da Portaria no 

________, de ____ de _________ de ______, venho solicitar, com fundamento 
no disposto no art. 147 da Lei no 8.112/90, a V.Sa., o afastamento preventivo 
do(a) servidor(a)_________________, matrícula no _________, lotado(a) no 
___________________, pelo prazo de ______ dias, sem prejuízo de sua 
remuneração. 

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________ 

Presidente da Comissão 
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AFASTAMENTO PREVENTIVO 

 

Portaria nº _______, de ____________.       

 

 

O(A) (designação do cargo exercido pela Autoridade Instauradora), no uso de 
suas atribuições e tendo em vista a Portaria de Delegação de Competência nº 
01594/98, do(a) Magnífico(a) Reitor(a), 

 

RESOLVE: 

 

Determinar o afastamento preventivo, com fundamento no artigo 147 da Lei no 
8.112/90, sem prejuízo da remuneração, do(a) servidor(a) 
__________________, inscrição nº ___________, ocupante do cargo de 
_________________, lotado(a)_________________, pelo prazo de ________ 
dias, a contar desta data, a fim de que seja possível apurar as irregularidades 
constantes do Processo Administrativo Disciplinar (ou Sindicância) nº 
_______________. 

 

 

Belo Horizonte, ____ de _________ de ______. 

 

___________________________________ 

(autoridade instauradora) 

 

OBS: Comunicar ao(à) servidor(a) que o(a) mesmo(a) receberá as devidas intimações 
da Comissão Processante em seu endereço residencial constante do cadastro desta 
Universidade, ficando obrigado(a) a informar à referida Comissão possível mudança 
de endereço. 
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OFÍCIO COMUNICANDO AFASTAMENTO PREVENTIVO AO(À) 
SERVIDOR(A) 

 

 

OF. No _____________                              

Belo Horizonte, ____ de ________ de _____. 

 

 

Do: Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou 
Sindicância) 

Ao: (servidor(a) acusado(a)) 

Assunto: Comunicação de afastamento preventivo ao acusado, durante 
Processo Administrativo Disciplinar (ou Sindicância). 

 

Comunico-lhe que, com fundamento no disposto no art. 147 da Lei no 8.112/90, 
foi determinado seu afastamento, em caráter preventivo, pelo prazo de _____ 
dias, a contar de __________, a fim de que seja possível apurar as 
presumíveis irregularidades constatadas no Processo Administrativo Disciplinar 
(ou Sindicância) No __________________. 

Comunico-lhe, ainda, que tal afastamento será sem prejuízo de sua 
remuneração, na forma da Lei citada. Esclareço-lhe que durante este período 
V.Sa. Deverá ficar disponíveis para possíveis informações à Comissão que está 
sendo instalada, oportunidade em que será dada ciência final a V.Sa. 

 

Atenciosamente, 

_________________________ 

(autoridade instauradora) 
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MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA TESTEMUNHAS  

 

________________, ____ de ___________ de _______. (local e data) 

 

Ilmo. Sr. 

 

_____________________ 

A/C do Setor _______________________ 

Rua ______________, nº __________ 

 

 

Ref. Processo nº _____________________ 

 

 

Na qualidade de Presidente da Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar (ou Sindicância) mandada instaurar pelo(a) ________________, 
conforme Portaria nº _______ de ____ de ____________ de _______, 
publicada no Jornal Minas Gerais de _____ de __________ de _______, vimos 
intimar V.Sª. a comparecer perante esta mesma Comissão, no dia ______ de 
__________ de _______, às _____ horas, no prédio ________ situado à 
__________ a fim de prestar declarações sobre os fatos e irregularidades a 
que se refere o processo supramencionado (ou detalhar os fatos). 

 

 

Atenciosamente, 

_______________________ 

Presidente 

 

 

 

NOTIFICAÇÃO A NÃO SERVIDOR PARA DEPOR COMO TESTEMUNHA 
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NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA 

 

 

Pelo presente, na qualidade de Presidente da Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar (ou Sindicância) instituída pela Portaria no ________, 
de _____ de _________ de ______, venho comunicar que a mesma estará 
reunida no dia ____ de __________ de ______, às ______ horas, na 
____________________, no qual figura como acusado(a) o(a) 
servidor(a)_________________, a fim de tomar o depoimento de testemunhas, 
dentre as quais se inclui V.Sa., relativo aos fatos e irregularidades descritos no 
Processo no ________________. 

Fica V.Sa., desde já, INTIMADO a comparecer, conforme determina a Lei no 
8.112/90, em seu artigo 157, na data, hora e local especificados, a fim de ser 
inquirido pela Comissão. 

Conforme dispõe o artigo 158 da referida Lei, o depoimento deverá ser 
prestado oralmente, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito. 

 

 

Atenciosamente, 

 

__________________________ 

Presidente da Comissão 

 

 

 

 

 

COMUNICADO À CHEFIA DO SERVIDOR DEPOENTE 
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________________, ____ de ___________ de _______. (local e data) 

 

Ilmo. Sr. 

 

_____________________ 

Chefe do Setor ______________________ 

 

 

 

PROCESSO Nº _________________________ 

 

 

Consoante o parágrafo único do art. 157 da Lei no 8.112/90, comunicamos que 
o servidor ______________________, inscrição ___________, lotado nesse 
Setor, foi intimado a depor perante esta Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar (ou Sindicância), instalada no Prédio _____________ à rua 
__________________, sala ________________, nesta Capital, no próximo dia 
__________________, às _______________ horas. Contamos com a sua 
colaboração liberando o servidor de suas funções para se fazer presente 
perante esta Comissão.  

 

Atenciosamente, 

 

______________________ 

Presidente 

 

 

 

OFÍCIO DE INTIMAÇÃO PARA ACAREAÇÃO 
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Do: Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou 
Sindicância) 

Ao: (aquele que será submetido à acareação) 

Assunto: Intimação para comparecimento a audiência. 

 

Na qualidade de Presidente da Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar (ou Sindicância) instituída através da Portaria no _______, de ____ 
de __________ de ______,  designada para apurar eventos irregulares 
referidos no Processo no __________, e dos quais está acusado(a) o(a) 
servidor(a)__________________________, matrícula ____________, lotado(a) 
no _____________________, INTIMO V.Sa. para que compareça, na sede da 
Comissão à sala no_____ do prédio _________, situado à rua 
_____________________, à audiência a se realizar às ______ horas do dia 
______ de ____________ de _________, a fim de ser ACAREADO com 
____________________________. 

 

 

Atenciosamente, 

 

____________________________ 

Presidente da Comissão 

 

 

Ciente: 
 

_____________________________ 

 

 

TERMO DE ACAREAÇÃO 
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Aos ______ dias do mês de __________ de _______, na (endereço completo), 
estando presentes os Senhores ___________________ , ________________ 
e ___________________, respectivamente Presidente e vogais da Comissão 
de Processo Administrativo Disciplinar (ou Sindicância) designada pela Portaria 
no _______, de ____ de __________ de ______, bem como o(a) acusado(a), 
compareceram as testemunhas arroladas no presente Processo, a saber, o 
Sr(a).________(qualificar)_________, a fim de serem ACAREADOS pelo 
Presidente da Comissão. 
Em primeiro lugar foram acareados os Srs. __________________ e 
_________________, já qualificados. O Sr. Presidente, depois de explicar que 
a acareação se dava em face da divergência encontrada nos depoimentos de 
ambos, perguntou a cada um o seguinte: ____________________________. 
Ao que o primeiro respondeu _______________________________. Em 
seguida, o segundo, por sua vez, esclareceu que 
_______________________________. Sobre outro assunto em divergência, 
formulou o Sr. Presidente a seguinte indagação: 
___________________________, pelo que o primeiro esclareceu que 
_____________________________ e o segundo, a sua vez, que 
______________________________. 
Nada mais havendo, mandou o Sr. Presidente encerrar o presente termo, que, 
lido e achado conforme, vai subscrito por mim (nome do Secretário), 
Secretário, e assinado pelos membros da Comissão, pelo(a) acusado(a) e seu 
advogado. 

 

Belo Horizonte, _____ de _________ de ______. 

 

______________________ 

Presidente 

 

______________________                 ______________________ 

                                   Vogal                                                      Vogal 

 

                  ______________________               ______________________ 

                                   Acusado(a)                                            Advogado(a) 

 

 

INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS 
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Aos ________________ dias do mês de ____________ do ano de ______, 
precisamente às _________ horas, no prédio ________________ situado à rua 
________________, presente o Presidente e os membros da Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar (ou Sindicância), mandada instaurar pelo 
Sr. ___________________ conforme Portaria nº __________, de_____ 
de_________ de ______, comigo Secretário(a) da mesma, vão ser tomadas 
por termo as declarações do(a) servidor(a)___________________ que disse 
ser brasileiro(a), casado(a) com _______________ residente e domiciliado (a) 
nesta Capital, na Rua ________, nº _____, Bairro _________, lotado(a) 
atualmente no _________________, ocupante do cargo ___________, 
inscrição ____________, nível __________, classe ___________, padrão 
_________. Às perguntas de costume, disse nada. Foi advertido(a) pelo 
Presidente de que se faltar à verdade dos fatos que serão argüidos, estará 
incurso(a) nas penalidades da lei. (Incluir perguntas). E, como nada mais disse, 
nem lhe foi perguntado, mandou o Senhor Presidente que fosse encerrado este 
Auto, que assina comigo 

 

____________________________. 

Secretário 

 

__________________________ 

Depoente 

 

 __________________________                  

Presidente                                                     

 

_________________________                               _______________________ 

Membro                                                                     Membro 
 
Observação: 1) As perguntas de costume significam alguns impedimentos quanto aos 
membros, parentescos, amizade ou inimizade com alguém, se faz uso de bebidas, 
drogas, fumos, etc, 
2) Se houver advogado do depoente presente, identificá- lo no preâmbulo, incluí- lo 
nas assinaturas e fazer juntada de procuração. 

INTERROGATÓRIO DO ACUSADO  

 

Aos _____ dias do mês de _______ do ano de ________________, precisamente às 
_______ horas, no Prédio ______, situado na Rua ________, presente o Presidente e 
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todos os membros da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou 
Sindicância), mandada instaurar pelo Sr. _________________, conforme Portaria nº 
________, de_____ de__________ de _______, comigo Secretário(a) da mesma, vai 
ser tomado por termo o depoimento do(a) servidor(a) ________________, residente e 
domiciliado(a) nesta Capital, na Rua _________, nº ____, Bairro ____________, 
lotado(a) atualmente no _______________, ocupante do Cargo ______________, 
insc. ___________, nível _______, Classe ________, Padrão ________. Às perguntas 
de costume, disse nada. Foi advertido(a) pelo Presidente de que se faltar a verdade 
dos fatos que serão argüidos, estará incurso(a) nas penalidades da lei. Em seguida, 
passou o Sr. Presidente da Comissão de _____________ a interrogar o acusado 
acima, o(a) qual respondeu o seguinte de acordo com as perguntas que lhe foram 
feitas____________________________________________________________. 

 
O(a) declarante tem alguma coisa a mais para aditar neste depoimento, relacionado 
com assunto objeto deste Processo Administrativo Disciplinar (ou desta Sindicância) e 
que, porventura, não tenha sido suscitada em quaisquer das perguntas retro 
formuladas, mas que de qualquer forma possam interessar aos trabalhos da presente 
Comissão? 

______________________________________________. 

 
Nada mais disse nem lhe foi perguntado e lido e achado conforme, eu, Secretário (a) 
da Comissão, lavrei o presente termo, que vai por todos assinados. 
 
 

 ____________________________. 

Secretário 
 

__________________________ 

Depoente 

    __________________________                 

Presidente 
                                    

_________________________                  _______________________ 

Membro                                                           Membro 
       

Observação: as perguntas de costume significam alguns impedimentos quanto aos 
membros, parentescos, amizade ou inimizade com alguém, se faz uso de bebidas, 
drogas, fumos, etc. 

TERMO DE INSTRUÇÃO E INDICIAÇÃO 

 

 

A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou Sindicância) designada 
pela Portaria nº _______, de _____ de __________ de _______, publicada no 
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Jornal Minas Gerais de ____/____/____, incumbida de apurar os fatos 
relacionados com o Processo nº _________, tendo ultimado a fase de 
investigação e obtido provas de materialidade e da autoria da irregularidade 
denunciada (fazer breve relato da ocorrência, registrando os motivos da 
indiciação, as folhas do processo onde se acham os elementos de convicção, 
sem prejuízo de consignar o nome e qualificação do indiciado). 

 
Colhidos os dados suficientes à caracterização prática dos ilícitos 
mencionados, indiciamos o(a) servidor(a) (nome, inscrição, cargo, nível, classe 
e padrão), enquadrado(a) que se acha no(s) artigo(s) ______ da Lei 8.112/90, 
que deverá ser citado(a) para apresentar defesa escrita, em duas vias, para o 
que lhe será facultada vista dos autos na repartição. 

 

 

Belo Horizonte, _____ de ___________ de ______. 

 

 

___________________ 

Presidente 

 

 

___________________                              ______________________ 

                  Membro                                                              Membro 

 

___________________ 

Secretário 

 
 
 
 

MANDADO DE CITAÇÃO DE INDICIADO PARA APRESENTAÇÃO DE 
DEFESA ESCRITA 
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Ilmo(a). Sr(a). _________________________, 

 

Fica V.Sª. citado(a), na conformidade com o disposto no inciso LV do art. 5º da 
Constituição Federal/88 e no artigo 161, §1o da Lei no 8.112/90, para 
apresentar sua defesa escrita no Processo Administrativo Disciplinar (ou 
Sindicância) nº __________________, instaurado pela Portaria nº ________, 
de______ de ___________ de _______, no qual V.Sª. figura como indiciado(a). 

Para isso V.Sª. terá o prazo legal de 10 dias corridos, de acordo com o 
disposto nos artigos 161, §1o e 238 da referida Lei, período em que lhe será 
facultado obter vista dos autos, nos dias úteis, das _______ às _______ e das 
________ às ______ horas, no local abaixo. 

 
Poderá V.Sª. apresentar a defesa assegurada pela Constituição e pela Lei, por 
si ou por intermédio de advogado regularmente constituído, anexando 
instrumento de procuração, caso este ainda não conste dos autos. 
 
Na oportunidade, reitero a comunicação a V.Sª. de que a Comissão está se 
reunindo à sala nº _________ do prédio ___________, situado (endereço). 

 

Presidente da Comissão: 

 

 

Ciente: 

 

 

Observação: enviar em anexo Termo de Instrução e Indiciação. 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DE INDICIADO 

 
O Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar (ou 
Sindicância) no ____________, designada pela Portaria nº ______, de_____ 
de________ de _______, publicada no _______________ de _____ de 
__________ de ______, nos termos do art. 163 da Lei no 8112/90, CITA, pelo 
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presente Edital, o(a) servidor(a) _______________________________, 
ocupante do cargo ______________________________, inscrição 
____________, lotado(a) na _______________________________ para 
acompanhar todos os atos do Processo Administrativo Disciplinar (ou 
Sindicância) instituído conforme a mencionada Portaria, no qual lhe pesa a 
acusação de infringência do art. ___________ da Lei 8112/90, podendo fazer-
se acompanhar de advogado legalmente habilitado, e com poderes expressos 
para este mister. 
 
Cita igualmente o(a) servidor(a) para apresentar, pessoalmente, ou através de 
advogado, a defesa escrita que tiver e couber as acusações que lhe são 
imputadas, tendo para isso o prazo de 15 dias, contado a partir da última 
publicação deste Edital, sob pena de ser decretada sua revelia. 
 
Fica, ainda cientificado(a) de que a Comissão de Unidade (ou órgão) está se 
reunindo à sala nº ______, situado (endereço), onde o processo está com 
vistas para este fim, das _____ às _____ e das _____ às _____ horas, nos 
dias úteis, dentro do citado prazo. 

 

 

 

Belo Horizonte, ____ de ____________ de _______. 

 

 

 

_______________________ 

Presidente 

 

 

 

 

TERMO DE VISTA E ABERTURA DE PRAZO PARA DEFESA  
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DESPACHO 

 

 

Tendo em vista o contido no relatório de indiciação, de fls. ________, 
determino que seja o(a) indiciado(a) ________________________ citado(a) 
por mandado para que apresente a sua defesa escrita, tendo para isto o prazo 
de _______ dias corridos, conforme determinam os parágrafos do artigo 161 da 
Lei no 8.112/90, sendo-lhe dada, para tanto, vista dos autos, e devendo ficar 
bem ciente deste termo, sendo o prazo contado da data desta ciência. 

 

 

 

Belo Horizonte, _____ de ____________ de ______. 

 

 

______________________________ 

Presidente da Comissão 
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PEDIDO DE RETIRADA DOS AUTOS DA REPARTIÇÃO, FORMULADA 
PELO ADVOGADO DO ACUSADO 

 

 

 

__________________, por seu advogado abaixo assinado, constituído nos 
termos da procuração já constante dos autos do processo disciplinar, tendo 
sido citado para apresentar sua defesa no prazo de 10 dias, vem requerer, na 
forma do art. 161, § 1°, da lei n° 8.112, de 11/12/1990, e do entendimento 
jurisprudencial a respeito, vista dos autos fora da repartição, para a preparação 
da citada defesa, na forma constitucional. 

 

 

 

 

Nestes termos,  
p. deferimento. 

 
Belo Horizonte, ____ de __________ de ______, 

 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do advogado 
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TERMO DE ENTREGA DOS AUTOS A ADVOGADO 

 
 
 
 
 

No dia ____ do mês de________ do ano de _______, pelas ____horas, e por 
ordem do Sr. Presidente da Comissão de Inquérito, fiz entrega da cópia 
certificada dos autos do presente inquérito disciplinar (proc. n° _____), com  
____ fls., devidamente numeradas e por mim rubricadas, ao Dr. __________, 
advogado inscrito sob o n° ____  na seção de ________ da Ordem do 
Advogados do Brasil, e na qualidade do patrono do indiciado ____________, a 
fim de que o mesmo advogado a devolver o processo até às _____ do dia 
______ de _____________ de _____, quando  se encerra o prazo para defesa, 
conforme a certidão de fls. _____, ficando o mesmo de tudo ciente. 

Do que, para constar, eu ____________________, Secretário da Comissão, 
lavrei o presente termo, que assino com o mencionado advogado. 
 

 
 
 
 
 

Belo Horizonte, ____ de _______________ de _____. 
 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do secretário 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do advogado 
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TERMO DE RECEBIMENTO DOS AUTOS EM DEVOLUÇÃO 

 
 
 
 
 
No dia ____ do mês de________ do ano de _______, pelas ____horas, o Dr. 
__________, na qualidade de advogado do indiciado _________________, 
devolveu os autos do processo disciplinar, retirados para preparação da 
defesa, conforme termo de fls. ____, do que, para constar, eu 
____________________,   Secretário da Comissão, lavrei o presente temo. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do secretário 
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COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO DO INDICIADO 

 
 
 
 
Ilmo. Sr. Presidente da Comissão de Inquérito instituída pela Portaria n° 
______, de ___ / ___ / ___, do ______. 
 
 
__________________________________________, tendo mudado de 
residência, vem comunicar a V. Sª. o seu novo endereço, a fim de atender às 
exigências do art. 162 da Lei n° 8.112, de 11.12.90: 
Rua ________________________ n°______ apartamento n° ____, bairro 
_______________, cidade ______________, cep n° ________________, 
telefone: ______________. 

 
 
 

Neste termos, deferimento. 
 
 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de ___. 
 
 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do indiciado 
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DESPACHO DETERMINANDO A CITAÇÃO DO ÓRGÂO OU ENTIDADE 

 

 
 
 

Comissão de Inquérito instituída pela Portaria n° ____, 
___ de _____________ de ____ 

 
 
 

DESPACHO 
 
 

Tendo em vista o contido na Certidão de fls. ____, de que o indiciado não foi 
encontrado para ser pessoalmente  citado para a apresentação de sua defesa, 
nem foi obtido seu novo endereço de residência, estando assim, o mesmo, em 
local incerto e não sabido, determino que seja procedida a CITAÇÃO por 
EDITAL, a ser publicado no Diário Oficial da União, e em jornal de grande 
circulação na localidade de seu último endereço conhecido, na forma do 
disposto no art. 163 da Lei n° 8.112, de 1990, devendo ficar consigo o prazo de 
15 (quinze) dias que lhe confere o citado dispositivo legal. 
 
 
 

 
 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de ___. 
 
 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do Presidente 
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ATA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS 
SUPLEMENTARES 

 
 

Comissão de Inquérito instituída pela Portaria n° ____, 
___ de _____________ de ____ 

 
DESPACHO 

 
No dia ____ do mês de________ do ano de _______, pelas ____horas, na sala 
onde se encontra instalada à Comissão de Inquérito instituída pela Portaria 
n°____ de ____ de ____de ____, da ____, sita à _____________, reunidos os 
membros da citada comissão sobre a direção do seu Presidente, trouxe este a 
exame o pedido formulado pelo indiciado _______________, através do seu 
advogado _________________, devidamente inscrito na OAB, seção de 
_____, sob o n° _____, de prorrogação do prazo para a apresentação de 
defesa no aludido processo, com fundamento no disposto no § 3° do art. 161 
da Lei n° 8.112, de 1990. Dito pedido tem como objetivo a realização de 
diligências junto a _____________, que o indiciado reputa indispensáveis para 
a sua defesa. Examinado o pleito e chegando a Comissão a conclusão de que, 
estando justificado e fundamentado em disposição legal, não se apresentava 
como pedido meramente protelatório o direito constitucional de produção de 
provas, e do contraditório e ampla defesa. Determinou o Presidente que, de 
imediato, fosse comunicada a decisão ao interessado, anotando- se que o 
prazo prorrogado deverá terminar às ______ horas do dia ____ de 
_____________ de ______. Do que, para constar, lavrei a presente ata, que 
subscrevo e, uma vez aprovada, vai assinada por todos os membros da 
Comissão.   

 
 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de ___. 

 

 

_______________________________ 

Presidente 

 

______________________________ 

Vogal 

 

_______________________________ 

Secretário 
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TERMO DE DILIGÊNCIAS SUPLEMENTARES 

 
 
 
 
Ilmo. Sr. Presidente da Comissão de Inquérito instituída pela Portaria n° 
______, de ___, do ______. 
 
 
__________________________________________, por seu advogado abaixo 
assinado, constituído no termos da procuração já constante do autos do 
processo disciplinar, tendo sido citado para apresentar sua defesa no prazo 
legal, vem requerer, na forma do art,. 161, § 3°, da Lei n° 8.112, de 11.12.90, a 
prorrogação do citado prazo pelo dobro, para a realização das seguintes 
diligências, reputadas indispensáveis para a comprovação da ausência de sua 
responsabilidade no eventos que lhe são imputados, a saber: 
________________________. 

 
 
 

Neste termos, deferimento. 
 
 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de ___. 
 
 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do advogado 
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TERMO DE REVELIA DO INDICIADO 

 

 

 

 

 

À vista das informações prestadas às fls. ______ dos presentes autos, e não 
tendo o(a) indiciado(a) ____________________________ atendido ao 
chamamento por Edital, publicado no DOU de ___________, fls. _________, e 
no _________, de __________, fls. _________, fica o mesmo considerado 
revel, devendo ser-lhe providenciado um defensor dativo, tudo consoante o 
disposto no artigo 164 da Lei no 8.112/90. 

 

 

 

Belo Horizonte, _____ de ____________ de ______. 

 

 

______________________________ 

Presidente da Comissão 
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TERMO DE REVELIA DO INDICIADO/ SINDICADO 

 

 

 

 

 

Tendo em vista que o(a) servidor(a) indiciado(a) (ou sindicado(a)) 
___________________, foi formalmente citado(a) para apresentar sua defesa 
escrita, conforme documento de fl. ____ dos autos do presente Processo, e 
não apresentou sua defesa escrita no prazo legal de ______dias, fica o mesmo 
considerado REVEL, devendo ser-lhe providenciado um defensor dativo, 
conforme o disposto no art. 164 da Lei no 8.112/90. 

 

 

 

 Belo Horizonte, _____ de __________ de ______. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Presidente da Comissão 
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PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO 

 

 

Portaria no ________, de _____ de ___________ de _______. 

 

 

O(A) (autoridade instauradora), usando da atribuição que lhe confere o §2o do 
art. 164 da Lei no 8.112/90, 

 

  

 RESOLVE: 

 

Designar o(a) servidor(a)_____________________, matrícula _________, 
ocupante do cargo de __________________, lotado(a) no 
___________________, a apresentar defesa escrita no prazo de ______ dias, 
visto que o(a) servidor(a) indiciado(a) foi declarado REVEL por ato do 
Presidente da Comissão Processante nos autos do citado Processo, por não 
ter o mesmo apresentado sua defesa escrita no prazo legal estabelecido. 

 

Belo Horizonte, _____ de _____________ de ______. 

 

 

___________________________________ 

(autoridade instauradora)  
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PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EX OFFICIO 

 

 

 

Portaria no _________, de ____, de __________ de _______. 

 

 

O (cargo da autoridade instauradora), usando da atribuição que lhe confere o 
§2o do artigo 164 da Lei no 8.112/90 , 

 

RESOLVE: 

 

Designar o(a) servidor(a)____________________, matrícula ___________, 
ocupante do cargo____________________ e 
lotado(a)____________________ para, na qualidade de defensor dativo, 
acompanhar o Processo Administrativo Disciplinar (ou Sindicância) a que 
responde o(a) servidor(a)___________________, ocupante do cargo 
_______________________ e lotado(a)_____________________, e 
apresentar defesa escrita no prazo de _____ dias, visto o(a) mesmo(a) 
servidor(a) ter sido declarado revel por ato do Presidente da Comissão 
respectiva, por não ter o(a) indiciado(a) atendido, no prazo legal, a citação que 
lhe foi feita por edital. 

 

Belo Horizonte, _____ de ____________ de ______. 

 

 

______________________________ 

(autoridade instauradora) 
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OFÍCIO SOLICITANDO PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO 
DO PROCESSO 

 

 

 

Do: Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou 
Sindicância) 

Ao: (autoridade instauradora) 

Assunto: Solicitação de prorrogação do prazo dos trabalhos da Comissão. 

 

No próximo dia __________, deverá terminar o prazo de _____dias 
estabelecido, na forma do artigo 152 da Lei no 8.112/90, para a conclusão do 
Processo a cargo desta Comissão. Por motivo de força maior, não tendo sido 
ainda coligidos os elementos de prova suficientes para a instrução do 
processo, vem a Comissão, por intermédio do signatário, relatar a V.Sa. as 
causas do retardamento do trabalho, bem como indicar as providências 
imprescindíveis a serem tomadas: 

................................ 

................................ 

................................ 

Em tais condições, vem a Comissão, por intermédio do Signatário, pedir que 
V.Sa. se digne de prorrogar o prazo dos seus trabalhos, por mais _____ dias, 
na forma do permitido no citado dispositivo legal.  

 

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________ 

Presidente da Comissão 

 

 

 

PORTARIA PRORROGANDO O PRAZO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO 
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Portaria no _________, de ____, de __________ de _______. 

 

O (cargo da autoridade instauradora), usando da atribuição que lhe confere o 
artigo 152 da Lei no 8.112/90 e tendo em vista os motivos apresentados pelo 
Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou 
Sindicância) instituída pela Portaria no __________, de ____ de ________ de 
_____, deste órgão, que justificam plenamente a impossibilidade de conclusão 
dos trabalhos no prazo estabelecido na citada Portaria, 

 

 

Resolve: 

 

 

Prorrogar os citados trabalhos por mais _____ dias, a vencerem no dia ____ de 
__________ de ________. 

 

 

 

Belo Horizonte, ____ de __________ de ______. 

 

______________________________ 

(autoridade instauradora) 
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DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL E NULIDADE DO 
PROCESSO 

 

 

DESPACHO 

 

 

Tendo em vista o contido no Relatório Final da Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar (ou Sindicância), de fls. _____, evidenciou-se que os 
trabalhos foram conduzidos de modo irregular, por não terem sido atendidas 
disposições legais que disciplinam a matéria, a saber: 

 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

 

O referido evento torna nulo, de modo insanável, o Processo, pelo que 
determino que o mesmo seja refeito, e designo uma nova Comissão, composta 
pelos servidores __________________ ,__________________ e 
________________ para, sob a presidência do primeiro, procederem a um 
novo Processo Administrativo Disciplinar (ou Sindicância), tendo para isto um 
prazo de ____ dias, na forma da lei. 

 

Belo Horizonte, _____ de ____________ de ______. 

 

______________________________ 

(autoridade instauradora) 
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PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DE COMISSÃO POR 
IMPEDIMENTO 

 

 

Ilmo Sr.(a) _____(autoridade instauradora)_____ 

 

 

 

(nome e cargo do requerente), servidor lotado no _________________, 
matrícula __________, vem expor e requerer a V.Sa. o seguinte. 

Tomei ciência da minha designação para integrar a Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar (ou Sindicância) criada pela Portaria no ________, 
que deverá apurar irregularidades que têm como acusado(a) o(a) 
servidor(a)___________________. 

Ocorre que, pelo disposto no § 2o do artigo 149 da Lei no 8.112/90, estou 
impedido de participar da citada Comissão, uma vez que tenho ligação de 
parentesco com o(a) acusado(a), pois sou seu __________________. 

Por todo o exposto, venho pedir a V.Sa. Que o meu nome seja substituído na 
citada Comissão, para evitar a nulidade dos atos subseqüentes. 

 

Nestes termos, peço deferimento. 

 

Belo Horizonte, ____ de _________ de ______. 

 

___________________________ 

(requerente) 
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OFÍCIO SOLICITANDO A FICHA FUNCIONAL DO ACUSADO 

 

 

 

Do: Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou 
Sindicância) 

Ao: Diretor do Departamento de Administração de Pessoal 

Assunto: Solicitação de ficha funcional do acusado. 

 

Na qualidade de Presidente da Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar (ou Sindicância) instituída por __________________, através da 
Portaria no _______, de ____ de __________ de ______, designada para 
apurar eventos irregulares dos quais está acusado(a) o(a) 
servidor(a)________________________, matrícula ____________, lotado no 
_______________________, venho solicitar a V.Sa. que sejam remetidas a 
esta Comissão 2 (duas) cópias da ficha funcional do(a) citado(a) servidor(a), 
para que figurem nos autos do processo, e nos autos suplementares. 

Na oportunidade, comunico a V.Sa. que a Comissão está se reunindo à sala 
no____ do prédio _________, situado à rua _____________________. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________ 

Presidente da Comissão 
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DESPACHO DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA 

 

 

DESPACHO 

 

 

Tendo em vista o contido nos depoimentos de fls. _____, com evidente 
contradição na descrição dos fatos em apuração, ouvidos os demais membros 
da Comissão, determino que seja procedida uma diligência com o objetivo de 
esclarecer mais detalhadamente os eventos em exame, dirimindo as dúvidas 
porventura ainda existentes. Designo os próximos dia e hora para, no (data, 
hora e local onde se deverá realizar a diligência) ser procedida a realização da 
diligência mencionada. 

 

 

 

Belo Horizonte, _____ de _____________ de _______. 

 

 

____________________________ 

Presidente da Comissão 
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TERMO DE DILIGÊNCIA 

 
 
 

Aos ____ dias do mês de ____________ do ano de ________, pelas _____ 
horas, na (endereço completo) , estando presentes os Srs. _______________, 
________________ e ___________________, respectivamente Presidente e 
vogais da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou Sindicância), 
instituída pela Portaria no _____________, de ____ de ___________ de 
_______, do (autoridade instauradora) , bem como o (a) acusado(a), e em 
cumprimento da decisão anteriormente tomada pela mesma Comissão, foi 
procedida uma DILIGÊNCIA a fim de apurar com detalhes o que efetivamente 
comprovasse as informações anteriormente colhidas em depoimento da 
testemunha. Em seguida, dirigiram-se os membros da Comissão e demais 
participantes do ato ao local referido no despacho em que foi decidida a 
realização da diligência, a saber (esclarecer com precisão o local onde se 
realizou a diligência), onde o Chefe do Serviço colocou à disposição da 
Comissão a documentação referente ao assunto sob exame, e determinou aos 
servidores lotados naquele órgão que prestassem a assistência que 
necessitasse a Comissão. Após a análise dos documentos, chegaram os 
membros da Comissão às seguintes conclusões: 
______________________________. O Presidente solicitou que fossem 
extraídas cópias dos documentos examinados, os quais passaram a fazer parte 
integrante do presente Termo, como seus anexos. Em seguida, retornaram os 
membros à sala que serve de local de trabalho da Comissão, sendo encerrada 
a presente diligência. Nada mais havendo, mandou o Sr. Presidente encerrar o 
presente Termo, que, lido e achado conforme, vai subscrito por mim (nome do 
Secretário), Secretário, e assinado pelos membros da Comissão, pelo(a) 
acusado(a) e seu advogado. 

 

Belo Horizonte, _____ de _________ de ______. 

 

______________________ 

Presidente 

 

______________________                 ______________________ 

                             Vogal                                                      Vogal 

 

 ______________________                  _____________________ 

   Acusado(a)                                             Advogado 
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OFÍCIO DE REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO, 
EM CASO DE CONCLUSÃO DE INFRAÇÃO CAPITULADA COMO ILÍCITO 

PENAL. 

 

OF. No.___________                              

Belo Horizonte, ____ de _________ de ______. 

 

Do: (designação do cargo da autoridade instauradora) 

 

Ao: (dirigente local do órgão do Ministério Público Federal) 

 

Cumpro o dever de remeter à consideração de V.Sa., na forma prescrita pelo 
parágrafo único do artigo 154 da Lei no 8.112/90, cópia certificada do Processo 
de Sindicância instaurada neste órgão para apurar a irregularidade de que dá 
conta.  

Nessa Sindicância ficou caracterizado o evento se capitula como ilícito penal, 
de acordo com o artigo _____ do Código Penal Brasileiro, surgindo como 
seu(sua) autor(a) o(a) servidor(a) _______________________, filho de 
______________________ e de ______________________, portador do 
documento de identidade _______________, residente à rua 
_______________________. 

No citado Processo constam, ainda , como co-responsáveis 
___________________. 

Aproveito para comunicar a V.Sa. Que, na forma prescrita no artigo 146 da 
mesma Lei, determinei a imediata instauração do Processo Administrativo 
Disciplinar exigido para a punição administrativa para este tipo de conduta. 

 

Atenciosamente, 

____________________________ 

(autoridade instauradora) 
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PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE PERITO 

 

 

 

 

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou 
Sindicância) instituída pela Portaria no __________, de ____ de ________ de 
_____, usando da atribuição que lhe conferem o artigo 156, §2o, da Lei no 
8.112/90, combinado com o artigo 116, incisos III e IV da referida Lei, 

 

Resolve: 

 

Designar o(a) servidor(a)_____________________, matrícula __________, 
para proceder a perícia _________________________ visando a elucidação 
dos fatos de que dão conta o Processo no ________________, tendo para isto 
o prazo de _____ dias, contados do recebimento dos quesitos formulados pela 
Comissão e pelas partes. 

 

 

Belo Horizonte, ____ de __________ de ______. 

 

 

______________________________ 

Presidente da Comissão 
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OFÍCIO SOLICITANDO DESIGNAÇÃO DE PERITO 

 

 

 

 

Do: Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou 
Sindicância) 

Ao: (autoridade instauradora) 

Assunto: Solicitação de designação de perito. 

 

 

Na qualidade de Presidente da Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar (ou Sindicância) instituída por V.Sa., através da Portaria no _______, 
de ____ de __________ de ______, para apurar os fatos especificados no 
Processo no __________, venho solicitar a designação de um perito para 
exame da documentação juntada aos autos a pedido do denunciante, como 
prova de suas declarações, para melhor entendimento da questão e mais 
acurado julgamento. 

 

 

Atenciosamente, 

 

____________________________ 

Presidente da Comissão 
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TERMO DE COMPROMISSO DE PERITO 

 

 
 

 

 

O(a) servidor(a)___________________________, ocupante do cargo de 
_______________, designado(a) para exercer a função de PERITO da 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou Sindicância), instituída 
pela Portaria no ___________, tendo aceito o encargo que lhe foi atribuído pelo 
Presidente da citada Comissão, vem prestar o Compromisso de bem 
desempenhar e cumprir fielmente as funções de Perito, respondendo com 
acuidade a todas as questões que lhe forem formuladas a respeito, e bem 
assim de guardar sigilo sobre todos os eventos que envolverem os fatos em 
apuração, sob as penas da lei. 

Na oportunidade, declara-se desimpedido e insuspeito de funcionar no referido 
Processo, na função para a qual foi designado. 

Do que, para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelo 
compromissário e pelo Presidente da Comissão. 

 

 

Belo Horizonte, ____ de ___________ de _______. 

 

_________________________ 

Presidente 

 

_________________________ 

Perito 
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QUESITOS APRESENTADOS AO PERITO 

  

 

 

A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou Sindicância), para 
esclarecimento de pontos controvertidos no presente Processo, solicita ao Sr. 
Perito que proceda ao exame das peças que lhe são postas à disposição, do 
ponto de vista estritamente técnico, esclarecendo a mesma Comissão, com a 
resposta aos quesitos abaixo relacionados: 

1o Quesito: 

2o Quesito: 
(...) 

A Comissão solicita, ainda, do Sr. Perito, que acrescente, suplementarmente, 
quaisquer outros esclarecimentos pertinentes ao assunto, de interesse para a 
elucidação do objeto do presente Processo. 

 

_____________________________ 

Presidente da Comissão 

V.Sa. deverá, ao pé desta, e obedecendo à ordem da formulação, responder 
aos quesitos supra relacionados, devolvendo o documento a esta Comissão. 

Respostas do perito 

Ao 1o Quesito: 

Ao 2o Quesito: 

(...) 

Em aditamento, esclareço ainda que (...) 

 

Belo Horizonte, _____ de ___________ de ______. 

 

_________________________ 

Perito 

 

 

OFÍCIO SOLICITANDO EXAME GRAFOTÉCNICO DE DOCUMENTO 
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Do: Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou 
Sindicância) 

 

Ao: (autoridade instauradora) 

 

Assunto: Solicitação de exame grafotécnico de documento. 

 

Na qualidade de Presidente da Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar (ou Sindicância) instituída pela Portaria no _______, de ____ de 
__________ de ______, designada para apurar eventos irregulares dos quais 
está acusado(a) o(a) servidor(a)________________________, matrícula 
____________, lotado no _______________________, venho solicitar a V.Sa. 
os bons ofícios no sentido de ser submetido a exame grafotécnico no (órgão 
que deverá proceder ao exame solicitado) o (documento(s) no(s) qual(is) o 
exame é pedido), anexo, para comprovação da autoria da letra do citado 
documento, se a mesma é do(a) acusado(a)______________________ou de 
(nome da pessoa que alega ser falsa a letra ou assinatura). 

Em anexo, exemplares de manuscritos e das assinaturas das referidas 
pessoas, para o devido confronto. 

 
 
 

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________ 

Presidente da Comissão 

 

 

 

 
TERMO DE SOBRESTAMENTO 
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Aos _____ dias do mês de ____________ do ano de ________, pelas _____ 
horas, na (endereço completo) , estando presentes os Srs. _______________, 
________________ e ___________________, respectivamente Presidente e 
vogais da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou Sindicância), 
instituída pela Portaria no _____________, de ____ de ___________ de 
_______, do (autoridade instauradora), tendo em vista que: 

 

a) que o prazo legal para a conclusão dos trabalhos, estabelecido na Portaria 
de Designação da Comissão, de ____ dias, deverá expirar-se no dia _____ de 
__________ de ______; 

b) que, pela natureza complexa da apuração, haverá diligências que 
demandarão tempo não inferior a _____ dias; 

c) que, no entanto, a Comissão não considera conveniente, ainda, solicitar 
prorrogação do prazo, conforme lhe faculta o artigo 152 da Lei no 8.112/90, a 
Comissão deliberou sobrestar até o dia _____ de _________ de ______ a 
realização dos trabalhos de apuração do presente feito, dando-se ciência às 
partes e à autoridade instauradora. 

Do que, para constar, eu, (nome do Secretário), Secretário da Comissão, lavrei 
o presente Termo, que assino com os membros da Comissão. 

 

Belo Horizonte, _____ de _________ de ______. 

 

______________________ 

Presidente 

 

______________________                 ______________________ 

                             Vogal                                                   Vogal 

    

 _____________________ 

Secretário 

OFÍCIO SOLICITANDO EXAME DE SANIDADE MENTAL DO(A) 
ACUSADO(A) 
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OF. No.___________                             

Belo Horizonte, ____ de _________ de ______. 

 

Do: Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou 
Sindicância) 

Ao: (autoridade instauradora) 

Assunto: Solicitação de exame sanidade mental do(a) acusado(a). 

 

Na qualidade de Presidente da Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar (ou Sindicância) instituída pela Portaria no _______, de ____ de 
__________ de ______, designada para apurar eventos irregulares dos quais 
está acusado(a) o(a) servidor(a)________________________, matrícula 
____________, lotado(a) no _______________________, venho solicitar a 
V.Sa. os bons ofícios no sentido de ser submetido a exame de sanidade mental 
o(a) mencionado(a) servidor(a), por haver dúvida da sua condição de estar 
perfeitamente em condições de assumir suas responsabilidades pelos eventos 
em perquirição. 

O pedido se faz com fundamento no artigo 160 da Lei no 8.112/90, pelo que a 
Comissão pede a designação de uma Junta Médica especial, da qual participe 
ao menos um Médico Psiquiatra. 

 
 
 
 

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________ 

Presidente da Comissão 

 

RELATÓRIO FINAL 

 
Processo Nº ______________ 
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Ilmo(a) Sr(a). 
(autoridade instauradora) 
 
A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou Sindicância) designada por V. 
Sª. por meio da Portaria nº ______, de_____ de________ de______, incumbida de 
apurar  os fatos relacionados constantes dos documentos de fls._______ do Processo 
supracitado, vem apresentar o respectivo RELATÓRIO FINAL, uma vez concluída a 
coleta de provas com a audiência das testemunhas arroladas, interrogatório do 
acusado, completados  com a juntada dos respectivos documentos  aos autos baixado 
Termo de Instrução e Indiciação, citado(a) o(a) indiciado(a) _______________, 
inscrição __________, matrícula SIAPE _______, ocupante do cargo de 
___________, lotado(a) ______________, a apresentar sua defesa escrita, o que foi 
feito por meio do mandado de citação, constante das fls. ______. 
Foram objetos de apuração os seguintes fatos:  (relacionar as presumíveis 
irregularidades que foram apuradas). 
Durante o curso do processo foram  ouvidas ____ testemunhas (pode-se relatar o que 
foi dito pelas testemunhas) e, posteriormente, procedeu-se ao interrogatório do(a) 
acusado(a). 
Após a fase probatória procedeu-se a indiciação do(a) servidor(a) _____________, 
contra quem foi argüido que (descrever os fatos que foram imputados ao(à) 
servidor(a)), caracterizando tal conduta  infringência  do disposto no art. _____, da Lei 
n.º 8112/90. 
O(a) servidor(a) indiciado(a)  foi regularmente citado(a) para apresentar sua defesa, na 
qual relatou o seguinte: (relatar resumidamente a defesa apresentada). 
Procedendo-se à análise da defesa do(a) indiciado(a) cumpre fazer os seguintes 
confrontos entre as peças  de Indiciação e de Defesa, como se segue: (a Comissão 
deverá comentar (rebatendo, se for o caso) cada alegação apresentada pelo(a) 
indiciado(a) em sua defesa). 
De todo o exposto, a Comissão é de opinião que, no concernente às acusações 
apresentadas contra o(a) indiciado(a), restou comprovado pelos documentos de fls. 
____ dos autos que o(a) mesmo(a) (relatar as irregularidades  que foram 
comprovadas).  
Desta forma, em conclusão, a Comissão entende que o(a) servidor(a) 
_______________, infringiu  o disposto no artigo _____, da Lei n.º 8112/90, razão pela 
qual sugerimos que lhe seja aplicada a penalidade de ___________, prevista no artigo 
_________ da Lei no 8112/90. 
Na certeza de havermos envidado os esforços para o bom cumprimento do mandato 
que foi conferido por V. Sª, apresentamos as nossas respeitosas saudações. 
 
 

Belo Horizonte, _____ de _________ de _______. 
 
 

_____________________________________ 

(Assinatura dos membros da Comissão) 

OFÍCIO COMUNICANDO ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO 
DO PROCESSO 
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Do: Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou 
Sindicância) 

Ao: ( cargo da autoridade instauradora) 

Assunto: Comunicação do esgotamento do prazo dos trabalhos da Comissão. 

 

No próximo dia __________, deverá terminar o prazo de _____dias 
estabelecido, na forma do artigo 152 da Lei no 8.112/90, para a conclusão do 
Processo a cargo desta Comissão, e já prorrogado por decisão de V.Sa.. 

Entretanto, por motivo de força maior, não se completou a coleta dos 
elementos de prova suficientes para terminar a instrução do processo. 

Ao comunicar a V.Sa. o ocorrido, vem a Comissão, por intermédio do 
signatário, colocar nas mãos de V.Sa. os encargos recebidos e não cumpridos, 
devendo deixar bem claro que foram os seguintes os óbices que continuaram 
impedindo o término do trabalho no prazo legal e prorrogado: 

1- ................................ 

2- ................................(...) 

 

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________ 

Presidente da Comissão 
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PORTARIA DE DESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (OU SINDICÂNCIA) E DE DESIGNAÇÃO 

DE NOVA COMISSÃO 

 
 

Portaria no _________,de ____,de __________ de _______. 

 
 

O (cargo da autoridade instauradora), usando da atribuição que lhe confere o 
artigo 143 da Lei no 8.112/90 e tendo em vista que a Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar (ou Sindicância) designada pela Portaria no _______, 
de _____ de _________ de ______, desta entidade, não teve condições de 
concluir os seus trabalhos, nem no prazo inicial, nem em sua prorrogação, 
pelas razões por ela mesma invocadas, 

 

RESOLVE: 

 
I- Dissolver a citada Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou 
Sindicância); 

II- Designar, de acordo com o artigo 149 da referida Lei, os servidores 
_________________, matrícula __________ , ____________________, 
matrícula ____________ e ____________________, matrícula __________ 
para, sob presidência do primeiro, integrarem a comissão incumbida de apurar 
os fatos de que dão conta o processo no _____________, tendo para isto o 
prazo de ______dias, contados da ciência dos termos desta Portaria. Os 
servidores ora designados ficam dispensados de suas atividades regulares nos 
dias de coleta de provas em geral, bem como para a elaboração da instrução e 
do relatório final. 

 

Belo Horizonte, ____ de __________ de ______. 

 

_____________________________ 

(autoridade instauradora) 

 
Observação: se a autoridade instauradora admitir que não houve desídia por parte da 
Comissão que é destituída, pode a nova Comissão ser composta pelos mesmos 
membros da anterior. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

 

 

Aos ______ dias do mês de __________ de _______, no                                   
(local), a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou Sindicância) 
designada pela Portaria no __________, publicada no Jornal Minas Gerais de 
___________, presentes o Presidente e os seus membros, encerrou seus 
trabalhos relativos ao Processo no ____________, em que é 
indiciado(a)_______________________, lavrando-se o presente termo que vai 
assinado pelos membros da Comissão Processante. 

 

 

Belo Horizonte, _____ de __________ de ______. 

 

 

_________________________ 

Presidente 

 

 

_________________________                        _________________________ 

Membro                                                              Membro 

 

 

_________________________ 

Secretário 
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TERMO DE REMESSA 

 

 

 

Aos ______ dias do mês de __________ de _______, cumprindo despacho do 
Sr. Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou 
Sindicância), faço remessa destes autos ao Ilmo. Sr. (nome e cargo da 
autoridade julgadora) para os fins de direito, como previsto no artigo 167 da Lei 
no 8.112/90. Para constar, eu _______(nome)________, Secretário(a), lavrei e 
assino o presente termo. 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, _____ de _________ de ______. 

 

 

 

 

___________________________ 

Secretário(a) 
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JULGAMENTO- MODELO 1 

 

 

 

 

PROCESSO: 

ASSUNTO: 

Indiciado(a): 

 

 
Acato o relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou 
Sindicância), de folhas _____, instituída pela Portaria ________, publicada no 
_____________ de _____ de ________ de _______, uma vez que o mesmo 
está de acordo com as provas dos autos. O(a) servidor(a) _______________, 
matrícula __________, ocupante do cargo de __________________, lotado(a) 
no __________________, infringiu o disposto nos artigos 
__________________ da Lei no 8112/90, pelo que determino seja aplicada a 
penalidade de ____________, prevista no artigo __________ da referida Lei, 
conforme sugerido às fls. ________ dos autos. 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, _____ de ___________ de _______.   
               
 

________________________ 

(autoridade julgadora) 
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JULGAMENTO- MODELO 2 

 

 

 

Vistos, examinados e relatados os presentes autos do Processo Administrativo 
Disciplinar (ou de Sindicância) Nº _________________, instaurado para apurar 
presumíveis irregularidades praticadas pelo(a) 
servidor(a)________________________, matrícula nº _______, ocupante do 
cargo _____________________, lotado(a) _______________________, profiro 
o seguinte julgamento: 

 

O Relatório da Comissão sugere a penalidade de ______________. Contudo, 
devido às provas constantes dos autos, à natureza e à gravidade dos fatos e 
aos antecedentes do ocorrido, acato parcialmente o Relatório e, com base no 
art. 168, parágrafo único, da Lei no 8112/90, agravo a penalidade sugerida e 
determino a aplicação da penalidade de ________________, de acordo com o 
que prescreve(m) o(s) artigo(s) _________ da referida Lei, por ter o indiciado 
desobedecido as condutas previstas nos artigos _______ do citado dispositivo 
legal. 

 

 

 

Belo Horizonte, _____ de ____________ de _______. 

 

 

   _________________________________ 

(autoridade julgadora) 
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JULGAMENTO- MODELO 3/SUSPENSÃO- MULTA REMUNERAÇÃO 

 

 

Vistos, examinados e relatados os presentes autos do Processo Administrativo 
Disciplinar (ou de Sindicância) Nº ___________, instaurado para apurar 
presumíveis irregularidades praticadas pelo(a) 
servidor(a)__________________, matrícula nº _________, ocupante do cargo 
__________________, lotado(a) _________________, profiro o seguinte 
julgamento: 

 

O Relatório da Comissão, que aprovo, é claro quando evidencia que o indiciado 
desobedeceu às condutas previstas no(s) artigo(s)__________, da Lei nº 
8.112/90, estando de acordo com a prova dos autos, pelo que, neste 
julgamento determino a aplicação da penalidade de SUSPENSÃO por ______ 
dias, de acordo com o que prescreve os artigos 127, inciso II,145, inciso II e 
130, da referida Lei.  

 

A pena de suspensão acima deverá ser convertida em multa, à razão de 50% 
(cinqüenta por cento) por dia de remuneração, durante os _____ dias, segundo 
concluído no referido Processo Administrativo Disciplinar (ou Sindicância) e de 
acordo com o previsto no parágrafo 2º do art. 130 da Lei no 8112/90, 
considerando como base de cálculo o valor da remuneração do servidor na 
data estipulada para o cumprimento da suspensão. 

 

 

Belo Horizonte, ____ de ___________ de _______. 

 

 

   ________________________________ 

(autoridade julgadora) 
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JULGAMENTO- MODELO 4/ SUSPENSÃO- MULTA VENCIMENTO 

 

 

Vistos, examinados e relatados os presentes autos do Processo Administrativo 
Disciplinar (ou de Sindicância) Nº ___________, instaurado para apurar 
presumíveis irregularidades praticadas pelo(a) 
servidor(a)_____________________, matrícula nº _________, SIAPE nº 
__________, ocupante do cargo ___________________, lotado(a) 
______________________, profiro o seguinte julgamento: 

 

O Relatório da Comissão, que aprovo, é claro quando evidencia que o indiciado 
desobedeceu às condutas previstas no(s) artigo(s)_____________da Lei nº 
8.112/90, estando de acordo com a prova dos autos, pelo que, neste 
julgamento determino a aplicação da penalidade de SUSPENSÃO por ______ 
dias, de acordo com o que prescreve os artigos 127, inciso II,145, inciso II e 
130, da referida Lei.  

 

A pena de suspensão acima deverá ser convertida em multa, à razão de 50% 
(cinqüenta por cento) por dia de vencimento, durante os ______ dias, segundo 
concluído no referido Processo Administrativo Disciplinar (ou Sindicância) e de 
acordo com o previsto no parágrafo 2º do art. 130 da Lei no 8112/90, 
considerando como base de cálculo o valor do vencimento do cargo. 

 

 

Belo Horizonte, ____ de __________ de _______. 

 

   

   _________________________________ 

(autoridade julgadora) 
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JULGAMENTO- MODELO 5 

 

 

 

 

Vistos, examinados e relatados os presentes autos do Processo Administrativo 
Disciplinar (ou de Sindicância) Nº ________, instaurado para apurar 
presumíveis irregularidades praticadas pelo(a) servidor(a)________________, 
matrícula nº __________, ocupante do cargo _______________, lotado(a) 
______________________, profiro o seguinte julgamento: 

 

O Relatório da Comissão, que aprovo, é claro quando evidencia que o indiciado 
desobedeceu às condutas previstas no(s) artigo(s)___________ da Lei nº 
8.112/90, estando de acordo com a prova dos autos, pelo que, neste 
julgamento determino a aplicação da penalidade de ____________________, 
de acordo com o que prescreve os artigos 127, inciso II,145, inciso II e 130, da 
referida Lei.  

 

 

 

 

Belo Horizonte, _____ de ____________ de ________. 

 

 

   _________________________________ 

(autoridade julgadora) 
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PORTARIA N.º __________ , de ____ de _________ de _______. 

 

 

 

O(A)                    (autoridade julgadora)                        , no uso de atribuição 
que lhe confere o artigo ___________, da Lei n.º 8112/90, e tendo em vista o 
que consta do Processo n.º __________________, resolve: 

 

 
 
 
1) Aplicar a penalidade de _________________________, ao(à) servidor(a) 
____________________________, inscrição nº _______, ocupante do cargo 
de ________________________, Nível ___, Classe ___, Padrão ___, lotado(a) 
_____________, por ter infringido o disposto no artigo ______, da referida Lei. 
 
 
 

 

 

Belo Horizonte, ____ de ___________ de ______. 

 

 

_________________________ 

(autoridade julgadora) 
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PORTARIA Nº  __________ , de ____ de _________ de _______. 
 
 
 
 
 
 
O(A)                     (autoridade julgadora)                        , no uso de suas atribuições, 
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo Disciplinar (ou de 

Sindicância) nº ___________, RESOLVE: 
 
 
Aplicar a penalidade de ______________, prevista no artigo____ da Lei nº 
8.112/90, ao(à) servidor(a)____________________, matrícula nº 
___________, ocupante do cargo de _________________, lotado(a) 
_____________________, por ter infringido o disposto no(s) artigo(s) 
______________da Lei nº 8.112/90. 

 

 

 

 

Belo Horizonte, ____ de _______________ de _____. 

 

 

 

 

________________________________    

                   (autoridade julgadora) 
 

 

 

 

 



 

Manual de Sindicância Investigatória, Sindicância Punitiva  e Processo Administrativo Disciplinar  

Simone Baccarini Nogueira                               e- mail: simone@ufmg.br 

Av. Antônio Carlos, 6627 – Reitoria- Procuradoria Jurídica 3° andar- Cep 31270-901 – Belo Horizonte 

Fones: (31) 3499-4140- Fax (31) 3499-4150 

 
PORTARIA Nº________ , de ____ de _________ de ______. 

 
 
 
 
 
 
O(A)                     (autoridade julgadora)                        , no uso de suas atribuições, 

e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo Disciplinar (ou de 

Sindicância) nº ___________, RESOLVE: 
 
 
1) Aplicar a penalidade de suspensão por _____ dias prevista nos artigos 127, 
inciso II, 145, inciso II e 130, da Lei nº 8.112/90, ao(à) servidor(a) 
___________________, matrícula nº _________, ocupante do cargo 
______________, lotado(a) _______________________, por ter infringido o 
disposto no(s) artigo(s) ______ da Lei nº 8.112/90. 

 

2) A pena de ___________ acima deverá ser convertida em multa, à razão de 
50% (cinqüenta por cento) por dia de vencimento, durante os ______ dias, 
segundo concluído no referido Processo Administrativo Disciplinar (ou 
Sindicância) e de acordo com o previsto no parágrafo 2º do art. 130 da Lei no 
8112/90, considerando como base de cálculo o valor do vencimento do cargo. 

 

 

Belo Horizonte, ____ de_______________ de _____. 

 

 

________________________________    

(autoridade julgadora) 
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PORTARIA Nº ________, de ____ de _________ de _____. 

 
 
 
 
 
 
A Magnifica Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 

Disciplinar (ou de Sindicância) nº ___________, RESOLVE: 
 
 
1) Aplicar a penalidade de suspensão por _____ dias prevista nos artigos 127, 
inciso II, 145, inciso II e 130, da Lei nº 8.112/90, ao(à) servidor(a) 
____________________, matricula nº __________, ocupante do cargo 
_____________, lotado __________________, por ter infringido o disposto 
no(s) artigo(s) ________ da Lei nº 8.112/90. 

 

2) A pena de suspensão acima deverá ser convertida em multa, à razão de 
50% (cinqüenta por cento) por dia de remuneração, durante os ____ dias, 
segundo concluído no referido Processo Administrativo Disciplinar (ou 
Sindicância) e de acordo com o previsto no parágrafo 2º do art. 130 da Lei no 
8112/90, considerando como base de cálculo o valor da remuneração do 
servidor na data estipulada para o cumprimento da suspensão. 

 

 

Belo Horizonte, ____ de _______________ de _____. 

 

 

________________________________    

(autoridade julgadora) 
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DESPACHO DETERMINANDO REGISTRO NA FICHA FUNCIONAL  

 

 

DESPACHO 

 

 

Vistos, examinados e relatados os presentes autos de Processo Administrativo 
Disciplinar (ou Sindicância), verifiquei que o(a) servidor(a), qualificado(a) às fls. 
_____, foi indiciado(a) por (descrever resumidamente os motivos da 
indiciação), tendo lhe sido dada e por ele(a) exercida a garantia constitucional 
do contraditório e da ampla defesa.  

o Relatório da Comissão, que aprovo, é claro quando evidencia que 

 

 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manual de Sindicância Investigatória, Sindicância Punitiva  e Processo Administrativo Disciplinar  

Simone Baccarini Nogueira                               e- mail: simone@ufmg.br 

Av. Antônio Carlos, 6627 – Reitoria- Procuradoria Jurídica 3° andar- Cep 31270-901 – Belo Horizonte 

Fones: (31) 3499-4140- Fax (31) 3499-4150 

 

DESPACHO DETERMINANDO O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vistos, examinados e relatados os presentes autos de sindicância, e nada 
tendo sido comprovado em relação à denúncia constante do proc. 
n°_________, acolho o relatório apresentado pela Comissão, acatando sua 
sugestão no sentido de determinar o seu arquivamento.  

 
 
 
 
 

Belo Horizonte, ____ de ______________ de ____. 
 
 
 
 

_______________________________ 
Autoridade instauradora 
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DESPACHO ABSOLVENDO O INDICIADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vistos, examinados e relatados os presentes autos do processo disciplinar, 
verifiquei que ______________________, qualificado às fls. ____, foi indiciado 
por _____________________________, tendo lhe sido dada e por ele exercida 
a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. 
o relatório da Comissão, que aprovo, é claro quando evidencia que contra o 
indiciado não foi encontrada qualquer parcela de responsabilidade pelos fatos 
em apuração, pelos fatos em apuração, pelo que, neste julgamento, o 
ABSOLVO das imputações que lhe foram feitas. 
remeta-se o processo ao órgão de pessoal, para que faça os registros e as 
comunicações cabíveis.  

 
 
 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de ___. 
 
 
 
 

_______________________________ 
Autoridade julgadora 
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PORTARIA ABSOLVENDO O INDICIADO 

 
 
 

 
Portaria n° ______,  ___ de ___________ de ____. 

 
 
O __________________________________________, usando das atribuições 
que lhe conferem os arts. 167 e 168 da Lei n° 8.112, de 11.12.90, e tendo em 
vista as conclusões do relatório do processo disciplinar instituído pela Portaria 
n° ______, ____ de ___________ de ____, 
 
RESOLVE 
 
Absolver o servidor _________________________ matrícula n° _______ dos 
fatos que lhe foram imputados no processo n° ________. 

 
 
 
 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de ___. 
 
 
 
 

_______________________________ 
Assinatura  
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DESPACHO DE REMESSA À AUTORIDADE SUPERIOR  COMPETENTE 
PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE 

 
 
 

 
 

 
 
Vistos, examinados e relatados os presentes autos de processo disciplinar, 
verifiquei que _____________________________________, qualificado às fls. 
______, foi indiciado por _______________, tendo lhe sido dada e por ele 
exercida a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. 
O relatório da Comissão, que aprovo, é claro quando evidencia que contra o 
indiciado foi caracterizada a responsabilidade pelos fatos em apuração, pelo 
que estaria o mesmo incurso nas penalidades do art. _____ da Lei n° 8.112, de 
11.12.90. 
Todavia, ante o que dispõe o § do art. 167 da citada Lei, a aplicação  da 
penalidade excede à alçada desta autoridade instauradora, pelo fato que 
determino o encaminhamento do processo à consideração do _______ para 
exame e decisão. 
Remeta-se o processo ao órgão de pessoal, para que , procedidos os 
competentes registros, promova o encaminhamento do processo à autoridade 
competente para decidir. 

 
 
 
 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de _____. 
 
 
 
 

_______________________________ 
        Autoridade julgadora 
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DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL E NULIDADE DO 
PROCESSO 

 
 
 

DESPACHO 
 
 
Tendo em vista o contido no relatório final da Comissão de Inquérito, de fls. 
______, evidenciou- se que os trabalhos foram conduzidos de modo irregular, 
por não terem sido atendidas disposições legais que disciplinam a matéria, a 
saber: 
a) A composição da Comissão incluía membro cuja participação estava 

proibida por força do art. 149, § 2°, da Lei n° 8.112, de 11.12.90; designada 
esta sem tal impedimento, mais tarde foi indiciado servidor com parentesco 
com membro da Comissão, sem que este tivesse argüido o impedimento 
especificado na norma supramencionada; 

b) Citado por edital, não compareceu o indiciado nem foi pedido que lhe fosse 
dado o defensor a que alude o § 2° do art. 164 da mesma Lei. 

O evento referido torna nulo, de modo insanável, o processo, pelo que 
determino que o mesmo seja refeito, e designo uma nova Comissão, composta 
dos servidores _______________________, ______________________ e 
_________________, para sob a previdência do primeiro, procederem a um 
novo inquérito disciplinar, tendo para isto o prazo de 60 (sessenta) dias, na 
forma da lei. 
 
 
 

 
 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de ___. 
 
 
 
 

_______________________________ 
       Assinatura 
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JULGAMENTO/ ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISPLINAR 

 

 

 

 

Processo de Sindicância n° ____________________ 
Interessado _________________ 
Assunto ______________________________________ 
 
 
 
Acato o Relatório da Comissão de Sindicância, instituída pela Portaria 
__________ publicada no Jornal Minas Gerais de ____ de ___________ de 
____, uma vez que o mesmo está de acordo com a prova dos autos. 
 
Desta forma, determino a instauração de Processo de Sindicância para  apurar 
as irregularidades constantes do citado processo. 
 
 
 
 

Belo Horizonte, _____ de _____________________ de _____. 
 
 
 

___________________________ 
(autoridade instauradora) 
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JULGAMENTO/ ABSOLVIÇÃO POR MOTIVO DE DOENÇA 

 

 

Vistos, examinados e relatados os presentes autos do Processo Administrativo 
Disciplinar nº __________________, instaurado para apurar se houve a 
irregularidade de abandono de cargo praticado pelo servidor 
_______________________, inscrição nº ______, ocupante do cargo de 
________________________________________________, profiro o seguinte 
julgamento: 
 
De acordo com o Ofício nº ________ - __________, de ____ de ________ de 
____, que atesta que o servidor é portador de moléstia psiquiátrica e de 
síndrome de alcoolismo crônico e tendo em vista o Parecer ________ nº 
_______, que conclui que a doença exclui a responsabilidade por eventual 
irregularidade praticada, estando tal conclusão de acordo com a prova dos 
autos, neste julgamento o ABSOLVO das imputações que lhe foram feitas e 
determino o arquivamento do presente Processo, conforme prevê o artigo 167, 
§4º da Lei nº 8112/90. 
 
 
 

Belo Horizonte, ______ de ___________________ de ______. 
 
 
 

__________________________________________ 
(assinatura da autoridade instauradora) 
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JULGAMENTO/ ABSOLVIÇÃO NÃO COMPROVADA A 
RESPONSABILIDADE 

 

 

 

Vistos, examinados e relatados os presentes autos do Processo de Sindicância 
nº __________________, instaurado para apurar presumíveis irregularidades 
praticadas pela servidora _________________, inscrição nº ______, SIAPE 
_______, ocupante do cargo 
_______________________________________________________________
__________________, profiro o seguinte julgamento: 
 
O Relatório da Comissão, que aprovo, é claro quando evidencia que contra a 
sindicada não foi comprovada responsabilidade pelos fatos em apuração, 
estando de acordo com a prova dos autos, pelo que, neste julgamento a 
ABSOLVO das imputações que lhe foram feitas e determino o arquivamento do 
presente Processo, conforme prevê o artigo 167, §4º da Lei nº 8112/90. 
 

 
Belo Horizonte, _____ de _______________ de ______. 

 
 
 

________________________________________ 
(assinatura da autoridade instauradora) 
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JULGAMENTO/ ARQUIVAMENTO DOS AUTOS 

 

 

 

Vistos, examinados e relatados os presentes autos do Processo de Sindicância 
nº __________________, instaurado para apurar denúncia de possíveis 
irregularidades e ilegalidades envolvendo o _________________________, 
profiro o seguinte julgamento: 
 
O Relatório da Comissão, que aprovo, é claro quando evidencia que contra o 
sindicado não foi possível encontrar parcela de responsabilidade pelos fatos 
em apuração, estando de acordo com a prova dos autos. 
Desta forma, neste julgamento, determino o arquivamento do presente 
processo, conforme prevê o artigo 145, inciso I, da Lei n.º 8112/90.  
 
 
 

Belo Horizonte, ______ de ________________ de _____. 
 

 

 

_______________________________ 
(autoridade instauradora) 
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JULGAMENTO/ PRESCRIÇÃO PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA 

 

Vistos, examinados e relatados os presentes autos do Processo de Sindicância 
n° __________________, instaurado para apurar irregularidades envolvendo o 
servidor (a) ____________________, inscrição _______, SIAPE _________,  
ocupante do cargo de ________________________, lotado no 
_________________________________, profiro o seguinte julgamento: 

O Relatório da Comissão, que aprovo, é claro  quando evidencia que o 
sindicado ao faltar ao plantão para o qual havia sido designado não cumpriu 
normas regulamentares,  infringindo, desta forma, o dever funcional previsto no 
art. 116, inciso III, da Lei n.º 8112/90, sendo-lhe cabível, portanto, a aplicação 
da penalidade de advertência. 

Porém, tendo em vista que decorreram mais de quatro anos desde a emissão 
do Relatório final até a presente data,  concluo que ocorreu a extinção da 
punibilidade do servidor pela prescrição. 

Muito embora a prescrição tenha sido interrompida com a instauração do 
processo, a mesma voltou a correr a partir do momento em que  venceu o  
prazo para  conclusão do processo sem que fossem realizadas, diligências com 
a finalidade de concluí-lo. Acrescentando-se que, em se tratando de aplicação 
de penalidade de advertência, a mesma prescreve em 180 dias. 

Ressaltamos que, sendo a prescrição matéria de ordem pública, não pode  ser 
relevada pela Administração, segundo o artigo 112 da Lei nº 8.112/90, abaixo 
transcrito: 

“Art. 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela 
Administração.” 

Assim, declaro extinta a punibilidade pela prescrição e determino o registro do 
fato na ficha cadastral do servidor, conforme preceitua o artigo 170 da Lei 
8112/90, in verbis: 

“Art. 170 Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora 
determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor.” 

 
 

Belo Horizonte, ____ de ______________ de _____. 

 

______________________________ 

(autoridade instauradora) 
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JULGAMENTO/ PENALIDADE DE SUSPENSÃO 

 

 

 

PROCESSO N° ____________ 
SINDICADO _______________ 
 
 
 
Vistos, examinados e relatados os presentes autos do Processo nº 
__________________ instaurado para apurar irregularidades praticadas pelo 
servidor(a) _______________________, inscrição ______, ocupante do cargo 
de ____________________, lotado no _____________________________, 
profiro  o seguinte julgamento: 
 
O Relatório da Comissão, que aprovo, é claro quando evidencia que  o 
sindicado não exerceu com zelo as atribuições de seu cargo  e não observou 
normas  legais e regulamentares infringindo o disposto nos incisos I e III do 
artigo 116 da Lei n.º 8112/90, pelo que determino que lhe seja aplicada a 
penalidade de suspensão, prevista no artigo 130 da retrocitada Lei , tendo em 
vista a reincidência do sindicado. 
 
 
 
 

Belo Horizonte, _____ de __________________ de ______. 
 
 
 

___________________________ 
(autoridade julgadora) 
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DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO DO 
INTERESSADO 

 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO 
 
 
 
Tendo em vista o contido na informação de fls. ______, de que, no presente 
processo existiram falhas processuais que contrariam a legislação pertinente, a 
saber os arts. _____ da Lei n° 8112, de 1990, chamo o feito a ordem para 
reconsiderar o despacho de fls. _____, anulando- o, e determinando a 
realização das seguintes diligências: ______________.  
 

 
 
 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de ___. 
 
 
 
 

         _________________________________ 
    Assinatura da autoridade instauradora 
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PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO APRESENTADO PELO ACUSADO 

 
 
 
Ilmo. Sr. ________________________________. 
 
 
___________________________________ servidor desse órgão, ocupante do 
cargo de ____________________, matrícula SIAPE n° ________, lotado no 
_________, tendo em vista a decisão de V.Sª. de lhe aplicar como indiciado no 
inquérito administrativo, instituído pela Portaria n° _______, ____ de 
____________ de _____ (processo n° _____) a penalidade de 
_______________ e usando o direito que lhe é assegurado no art. 106 da Lei 
n° 8112, vem apresentar o seu PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO pelos 
motivos adiante elencados: 
 
I - ______________  

 
II - ______________ 
 
Por tudo o que foi exposto, vem pedir a V.Sª que reconsidere a decisão 
anterior, de fls. ______, de modo a ________________. 
 

 
 

Nestes termos, 
Deferimento. 

 
 
 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de ___. 
 
 
 
 

_______________________________ 
       Assinatura 
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DECISÃO SOBRE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

 
 
 
 
 

DESPACHO 
 
 
 
 
Tendo em vista na informação de fls. ______ de que, no presente processo 
existiram questões que contrariam a legislação pertinente, a saber os arts. 
_____ da Lei n° 8.112, de 11.12.90, de modo a fundamentar adequadamente o 
pedido de reconsideração formulado pelo servidor ________________, de que 
_________, chamo o feito a ordem para reconsiderar o despacho de fls. _____, 
anulando- o ao mesmo tempo em que decido pela aplicação 
________________. 
Dê- se ciência ao interessado. 
Ao órgão de pessoal para as providências cabíveis. 
 
 
 

 
 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de ___. 
 
 
 
 

_______________________________ 
Assinatura da autoridade julgadora 
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PEDIDO DE REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR 

 
 
 
 
 
Exmo. Sr. __________________________________. 
______________________________, vem pedir a V. Exa., com fundamento no 
art. 174 da Lei n° 8112, de 11.12.90, que determine da abertura de um 
processo revisional do ato que o puniu, afim de proporcionar a anulação do 
mencionado ato punitivo, pelos motivos e fundamentos abaixo alinhados, e 
baseados em elementos novos, e bem assim, em circunstâncias ainda não 
apreciadas no processo originário, capazes de demonstrar a inocência do 
Suplicante, como se demonstrará. 
I – Preliminarmente, vem o Requerente demonstrar que houve, por parte da 
Comissão de Inquérito ____________________. 
II – De meritis, diz o Suplicante que ________________________. 
Como se vê, os elementos novos, ora aduzidos, estão lastreados em provas 
materiais e testemunhais, tal como referido em cada passagem da 
argumentação. Não se trata, pois, de uma simples reconsideração, mas de um 
pedido revisional, que segue todos os trâmites exigidos pela lei específica. 
De acordo  com o disposto no parágrafo único do art. 178 da citada Lei n° 
8.112/ 90, vem o Suplicante pedir que lhe seja determinado dia e hora para a 
produção da prova, inclusive testemunhal, estando o rol de testemunhas 
anexado à presente. 
Confia, pois, no alto espírito de JUSTIÇA de V. Exa., no sentido de determinar 
a abertura do processo de revisão. 
 
 
 

 
Termos em que, 

p. e espera deferimento. 
 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de ___. 
 
 
 
 

_______________________________ 
Assinatura do servidor 
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DESPACHO DETERMINADNO A JUNTADA AO PROCESSO ORIGINÁRIO 

 
 
 
 
 

DESPACHO 
 
 
De acordo com a decisão ministerial, deverá ser instaurada a revisão do 
processo disciplinar n° ____________, do qual resultou a aplicação da 
penalidade disciplinar de __________, ao servidor ______________________. 
O presente pedido deverá correr em apenso ao processo originário, conforme 
determina o art. 178 da Lei n° 8.112, de 1990.  
Designo os servidores _________________, _________ e 
________________, sob a presidência do primeiro, na qualidade de Comissão  
Revisora, para, no prazo de 60 (sessenta) dias, improrrogável, apresentar o 
seu relatório, aplicando- se aos seus trabalhos as normas e procedimentos 
próprios da comissão do processo disciplinar, no que couber. 
 
 
 
 

 
. 

 
Belo Horizonte, ___ de ______________ de ___. 

 
 
 
 

_______________________________ 
Assinatura do dirigente do órgão 
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PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO REVISORA 

 

 

 

Portaria n° _________, ____ de ______________ de ______  
 
 
 
 
 
O ____________________________________________, usando da atribuição 
que lhe confere o parágrafo único do art. 177 da Lei n° 8112, de 11.12.90,  
 
RESOLVE 
 
Designar, de acordo com o art. 149 da mesma Lei, os servidores 
_________________ (matrícula n° ______), ____________ (matrícula n° 
______) e ___________________, (matrícula n° _____) para, sob a 
presidência do primeiro, integrarem a comissão incumbida de proceder a 
revisão do processo disciplinar n° _______, tendo para isto o prazo 
improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da ciência dos termos desta 
Portaria. Os servidores ora designados ficam dispensados de suas atividades 
regulares nos dias de coleta de provas em geral, bem como para a elaboração 
do relatório final. 
 
 

 
. 
 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de ___. 
 
 
 
 

_______________________________ 
Assinatura do dirigente do órgão 
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RELATÓRIO DA COMISSÃO REVISORA 

 

Comissão Revisora de Inquérito disciplinar, instituída pela 
Postaria n° _____, ____ de ______________ de ______  

 
Ilm.° Sr. _____________________________. 
Honrados com a designação feita por V. Sª. para integrar a Comissão Revisão 
de Inquérito Disciplinar, instituída pela Portaria n° ______, _____, de 
________________, de ____, de V. Sª., incumbida de rever o processo 
disciplinar de que resultou a aplicação da penalidade __________ ao servidor 
_____________________, vimos apresentar o respectivo RELATÓRIO, uma 
vez concluída a coleta de provas com a audiência de ____________ 
testemunhas indicadas pelo requerente, realizado _____________ diligências, 
procedido ____________ acareações entre depoentes e efetuado _________, 
perícias, completadas com a juntada dos respectivos documentos aos autos. 
Os fatos em apuração – Foram objeto de nova apuração os fatos que deram 
causa a penalidade cuja a revisão se pede, a saber:  
___________ 
___________ 
___________ 
Responsabilidades – De todo o exposto, a Comissão é de opinião que, no 
concernente às acusações assacadas contra o servidor _____________, 
punindo no processo originário, que o mesmo é ________________. 
Conclusões – Em conclusão, a Comissão abaixo assinada entende que o 
indiciado ______________________ foi injustamente punido, devendo o ato 
punitivo ser anulado. 
Na certeza de havermos enviado todos os esforços para o bom cumprimento 
do mandato que nos foi conferido por V.Sª., apresentamos as nossas 
respeitosas saudações. 

. 
 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de ___. 

 

_______________________________ 

Presidente 

______________________________ 

Vogal 

_______________________________ 

Secretário 

PORTARIA N.º ______, ____ de ________________ de _____. 
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A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de atribuição que 
lhe confere o art. 141 , inciso II, da Lei n.º 8112/90, e tendo em vista o que 
consta do Processo Administrativo Disciplinar n.º ___________________,  

RESOLVE: 

1) Aplicar a pena de ____________ dias de SUSPENSÃO, ao(à) servidor (a) 
______________________________, inscrição nº _______, ocupante do cargo 
de ________________, lotada _______________________________, em 
decorrência da decisão do Conselho Universitário emitida na reunião do dia 
__/__/____. 

2) A pena de suspensão acima deverá ser convertida em multa, à razão de 
50% (cinqüenta por cento) por dia de remuneração durante os ____________ 
dias, de acordo com o previsto no parágrafo 2º do art. 130 da Lei 8112/90, 
considerando como base de cálculo o valor da remuneração, ficando a 
servidora obrigada a permanecer em serviço. 

 

 

Belo Horizonte, 

 

 

_____________________________________ 

(autoridade instauradora) 

 

 

 

 

 

 

PORTARIA N.º ______, ____ de ________________ de _____. 
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A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de atribuição que 
lhe confere o art. 141 , inciso II, da Lei n.º 8112/90, e tendo em vista o que 
consta do Processo Administrativo Disciplinar n.º ___________________,  

RESOLVE: 

1) Aplicar a pena de _____________ dias de SUSPENSÃO, ao(à) servidor (a) 
______________________________, inscrição nº _______, ocupante do cargo 
de _________________, lotada ________________________________, em 
decorrência da decisão do Conselho Universitário emitida na reunião do dia 
__/__/____. 
 
2) A pena de suspensão acima deverá ser convertida em multa, à razão de 
50% (cinqüenta por cento) por dia de vencimento durante os _____________ 
dias, de acordo com o previsto no parágrafo 2º do art. 130 da Lei 8112/90, 
considerando como base de cálculo o valor da vencimento, ficando a servidora 
obrigada a permanecer em serviço. 

 

 

Belo Horizonte, 

 

 

_________________________________________ 

(autoridade instauradora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTARIA N.º ______, ____ de ________________ de _____.  
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A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de atribuição que 
lhe confere o art. 141 , inciso II, da Lei n.º 8112/90, e tendo em vista o que 
consta do Processo Administrativo Disciplinar n.º ___________________,  

RESOLVE: 

Aplicar a pena de ____________ dias de SUSPENSÃO, de acordo com o 
caput do artigo 130 da Lei nº 8.112/90, ao (à) servidor (a) 
______________________________, inscrição nº _______, ocupante do cargo 
de _________________, lotada _______________________________, em 
decorrência da decisão do Conselho Universitário emitida na reunião do dia 
__/__/____. 

 
 

 

 

Belo Horizonte, 

 

 

 

____________________________________ 

(autoridade instauradora) 
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TERMO DE SANEAMENTO 

 

 

 

Comissão de Sindicância instituída pela Portaria nº_____ de _____ de 
_____________ de _____. 

 

 

 

Aos __________________ dias do mês de ___________________ do ano de 
dois mil e três, eu, Presidente da Comissão de Sindicância instituída pela 
Magnífica Reitora da UFMG, conforme Portaria de número 00597, de 6 de 
março de 2003, publicada no Jornal Minas Gerais em sua edição do dia 13 de 
março de 2003, constatei erro na ausência do Termo de Instrução e Indiciação 
ao sindicado e da ausência de sua defesa, pelo que considero nulo o Relatório 
Final de fls. __ a __, e determino a emissão do Termo de Instrução e Indiciação 
e do Termo de Citação para Apresentação de Defesa ao discente 
__________________________. 

 

 

 

Belo Horizonte, ______ de _____________________ de _____. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Presidente da Comissão de Sindicância 
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TERMO DE SANEAMENTO 

 

 

Comissão de Sindicância instituída pela Portaria nº ________ de_____ de 
_____________ de _____. 

 

 

Aos ______ dias do mês de __________________ do ano de ______, eu, 
Presidente da Comissão de Sindicância instituída pelo Sr. 
____________________________________________________, conforme 
Portaria de número _________________, de _______ de ________________ 
de ______, publicada no Jornal Minas Gerais em sua edição do dia ______ de 
______________ de ____, constatei erro na ausência do Termo de Instrução e 
Indiciação ao sindicado, pelo que considero nulo o Relatório Final de fls. ____ a 
____, e determino a emissão do Termo de Instrução e Indiciação e do Termo 
de Citação para Apresentação de Defesa ao sindicado 
_____________________. 

 

 

Belo Horizonte, _______ de ___________________ de _____. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Presidente da Comissão de Sindicância 
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TERMO DE SANEAMENTO 

 

 

Comissão de Sindicância instituída pela Portaria nº_______ de _____ 
de_________________ de _____. 

 

 

 

 

Aos _____ dias do mês de ____________________ do ano de _______, eu, 
Presidente da Comissão de Sindicância instituída pela Magnífica Reitora da 
UFMG, conforme Portaria de número ____, de __ de _______ de ____, 
publicada no Jornal Minas Gerais em sua edição do dia __ de _______ de 
____, constatei erro na ausência do Termo de Instrução e Indiciação ao 
sindicado e da ausência de sua defesa, pelo que considero nulo o Relatório 
Final de fls. ____ a ___, e determino a emissão do Termo de Instrução e 
Indiciação e do Termo de Citação para Apresentação de Defesa ao discente 
__________________________. 

 

 

 

Belo Horizonte, _____ de __________________ de ____. 

 

 

 

________________________________________ 

Presidente da Comissão de Sindicância 
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JULGAMENTO/ SUSPENSÃO- MULTA VENCIMENTO 

 
PROCESSO:  
INTERESSADO(A):  
 

  Vistos, examinados e relatados os presentes autos de Processo 
Administrativo Disciplinar nº __________________, verifiquei que, embora a 
Comissão Processante responsável pela apuração das irregularidades 
praticadas pelo(a)  servidor(a) ______________________________, 
qualificada nos autos, tenha sugerido, em seu Relatório Final (fls. ___ a ___), a 
aplicação da penalidade de demissão subsumindo as demais penalidades 
decorrentes da infringência do artigo 116, incisos I, III, IV, IX, do artigo 117, 
incisos I, X, XVIII, do artigo 132, incisos III, IV, X e XIII e do artigo 139, da Lei 
nº 8.112/90 e, embora a Procuradoria Jurídica tenha corroborado com as 
conclusões da Comissão, de acordo com o disposto no Parecer __/___ nº 
___/__, o Conselho Universitário decidiu pelo deferimento do pedido de acordo 
da servidora (fls. ___ a ___), na reunião do dia __/__/____ (fls. ___), emitindo 
as seguintes conclusões: 

1. Aplicação da penalidade de suspensão pelo período de _____ dias; 

2. Reversão imediata do regime de trabalho de Dedicação Exclusiva para o 
regime de ____________________; 

3. Apuração de todos os valores devidos à UFMG, considerando-se tanto o 
regime de trabalho efetivamente cumprido quanto as taxas eventualmente não 
recolhidas e restituição desses valores à Universidade. 

Dessa forma, DETERMINO que seja aplicada a penalidade de suspensão pelo 
período de ____________ dias o(a) servidora, de acordo com o prescrito no 
§2º do artigo 130 da Lei nº 8.112/90, ou seja, a penalidade será convertida em 
multa, na base de _________________________ por dia de vencimento, pelo 
período de  ____________, e o(a) servidora deverá permanecer em serviço. 
DETERMINO, ainda, a reversão imediata do regime de trabalho de Dedicação 
Exclusiva para o regime de vinte horas semanais. 
E, por fim, DETERMINO que seja instaurado um Processo Administrativo, com 
direito de ampla defesa à servidora, para que sejam apurados todos os valores 
devidos à UFMG, considerando-se o regime de trabalho efetivamente cumprido 
e as taxas não recolhidas à Universidade, a fim de que os valores sejam 
restituídos ao erário. 

 

Belo Horizonte, ____ de __________ de _____. 

____________________________________ 

(autoridade instauradora) 
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JULGAMENTO/ SUSPENSÃO- MULTA REMUNERAÇÃO 

 
PROCESSO:.  
INTERESSADO(A):  
 

  Vistos, examinados e relatados os presentes autos de Processo 
Administrativo Disciplinar nº ___________________, verifiquei que, embora a 
Comissão Processante responsável pela apuração das irregularidades 
praticadas pelo(a)  servidor(a) ____________________________ tenha 
sugerido, em seu Relatório Final (fls. ___ a ___), a aplicação da penalidade de 
demissão subsumindo as demais penalidades decorrentes da infringência do 
artigo 116, incisos I, III, IV, IX, do artigo 117, incisos I, X, XVIII, do artigo 132, 
incisos III, IV, X e XIII e do artigo 139, da Lei nº 8.112/90 e, embora a 
Procuradoria Jurídica tenha corroborado com as conclusões da Comissão, de 
acordo com o disposto no Parecer __/___ nº ___/__, o Conselho Universitário 
decidiu pelo deferimento do pedido de acordo da servidora (fls. ___ a ___), na 
reunião do dia __/__/____ (fls. ___), emitindo as seguintes conclusões: 

1. Aplicação da penalidade de suspensão pelo período de ____________ dias; 

2. Reversão imediata do regime de trabalho de Dedicação Exclusiva para o 
regime de ____________________; 

3. Apuração de todos os valores devidos à UFMG, considerando-se tanto o 
regime de trabalho efetivamente cumprido quanto as taxas eventualmente não 
recolhidas e restituição desses valores à Universidade. 

Dessa forma, DETERMINO que seja aplicada a penalidade de suspensão pelo 
período de __________________ ao(à) servidor(a), de acordo com o prescrito 
no §2º do artigo 130 da Lei nº 8.112/90, ou seja, a penalidade será convertida 
em multa, na base de _________________________ por dia de remuneração, 
pelo período de noventa dias, e a servidora deverá permanecer em serviço. 
DETERMINO, ainda, a reversão imediata do regime de trabalho de Dedicação 
Exclusiva para o regime de vinte horas semanais. 
E, por fim, DETERMINO que seja instaurado um Processo Administrativo, com 
direito de ampla defesa à servidora, para que sejam apurados todos os valores 
devidos à UFMG, considerando-se o regime de trabalho efetivamente cumprido 
e as taxas não recolhidas à Universidade, a fim de que os valores sejam 
restituídos ao erário. 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de ____. 

____________________________________ 

(autoridade instauradora) 
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JULGAMENTO/ SUSPENSÃO- SEM REMUNERAÇÃO 

 

PROCESSO:  

INTERESSADO(A):  

  Vistos, examinados e relatados os presentes autos de Processo 
Administrativo Disciplinar nº __________________, verifiquei que, embora a 
Comissão Processante responsável pela apuração das irregularidades 
praticadas pelo(a)  servidor(a) ______________________________ tenha 
sugerido, em seu Relatório Final (fls. ___ a ___), a aplicação da penalidade de 
demissão subsumindo as demais penalidades decorrentes da infringência do 
artigo 116, incisos I, III, IV, IX, do artigo 117, incisos I, X, XVIII, do artigo 132, 
incisos III, IV, X e XIII e do artigo 139, da Lei nº 8.112/90 e, embora a 
Procuradoria Jurídica tenha corroborado com as conclusões da Comissão, de 
acordo com o disposto no Parecer __/___ nº ___/__, o Conselho Universitário 
decidiu pelo deferimento do pedido de acordo da servidora (fls. ___ a ___), na 
reunião do dia __/__/____ (fls. ___), emitindo as seguintes conclusões: 

1. Aplicação da penalidade de suspensão pelo período de 
_________________; 

2. Reversão imediata do regime de trabalho de Dedicação Exclusiva para o 
regime de ____________________; 

3. Apuração de todos os valores devidos à UFMG, considerando-se tanto o 
regime de trabalho efetivamente cumprido quanto as taxas eventualmente não 
recolhidas e restituição desses valores à Universidade. 

Dessa forma, DETERMINO que seja aplicada a penalidade de suspensão pelo 
período de 90 (noventa) dias à servidora, de acordo com o prescrito no caput 
do artigo 130 da Lei nº 8.112/90, ou seja, a servidora não deverá trabalhar e 
não receberá remuneração pelo período de ____________. 
DETERMINO, ainda, a reversão imediata do regime de trabalho de Dedicação 
Exclusiva para o regime de vinte horas semanais. 
E, por fim, DETERMINO que seja instaurado um Processo Administrativo, com 
direito de ampla defesa à servidora, para que sejam apurados todos os valores 
devidos à UFMG, considerando-se o regime de trabalho efetivamente cumprido 
e as taxas não recolhidas à Universidade, a fim de que os valores sejam 
restituídos ao erário. 

 

Belo Horizonte, ____ de ______________ de ____. 

____________________________________ 

(autoridade instauradora) 
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MODELOS: RITO SUMÁRIO 
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ATA DE INÍCIO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

 
 
 
 
 

No dia____ do mês de________ do ano de _______, nas dependências da 
______________________________ da UFMG, na sala __________, estando 
presentes o Presidente, o Vogal e o Secretário da Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria nº _____ de ______, 
publicada em __________, do(a) Sr(a). (designação do cargo exercido pela 
Autoridade Instauradora), (nome da Autoridade Instauradora), tiveram início os 
trabalhos relacionados com a apuração do presumível (irregularidade cometida 
pelo(a) servidor(a), no qual estaria incorrendo o(a) servidor(a) 
___________________, inscrição nº ________, lotado(a) na 
_________________ da UFMG, tendo em vista que o(a) servidor(a) encontra-
se _____________________________________, sendo tomadas as seguintes 
deliberações: 

Envio de Ofício ao(à) (designação do cargo exercido pela Autoridade 
Instauradora), comunicando o início dos trabalhos da Comissão; 
Designação do(a) Secretário(a) da Comissão; 
Expedição do termo de Instrução e Indiciação do(a) servidor(a) indiciado(a); 
Expedição do mandado de Citação do(a) servidor(a) indiciado(a), para que 
ele(a) apresente sua defesa. 
Do que, para constar, eu ____________________, Secretário(a) da Comissão, 
lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os presentes. 
 

Assinaturas: _____________ 

Presidente: ______________ 

Vogal: __________________ 

Secretário: _______________ 
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NOTIFICAÇÃO AO(À) SERVIDOR(A) DE CONSTATAÇÃO DE 
ACUMULAÇÃO IRREGULAR 

 

 

OF. No.___________                           

Belo Horizonte,____de _________ de ______. 

 

Do: (cargo ou função exercido pelo servidor que notifica a irregularidade) 

Ao: (servidor(a) irregular) 

 

Cumpro o dever de notificar que o (órgão que constatou a existência da 
acumulação irregular) desta entidade, constatou a existência de acumulação 
irregular de cargos, da parte de V.Sa., o que viola, tanto o preceito 
constitucional pertinente, como o disposto no artigo 118 e seus parágrafos, da 
Lei no 8.112/90. Conforme a comunicação recebida, está V.Sa, desde 
___________, no exercício irregular dos cargos de 
_______________________, matrícula _________, lotado(a) no 
____________________ e no de ____________________, lotado(a) no 
___________________. 

De acordo com o artigo 133 da referida Lei, fica V.Sa. notificada a apresentar 
opção por um dos dois cargos, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, 
contados da data da ciência desta. 

Em não havendo a formulação da opção exigida pela Lei no prazo 
estabelecido, será instaurado Processo Administrativo Sumário para a 
apuração da responsabilidade de V.Sa., podendo incorrer na penalidade de 
demissão de ambos os cargos e ressarcimento ao Tesouro Nacional das 
quantias indevidamente recebidas. 

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________ 

Assinatura 
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TERMO DE INSTRUÇÃO E INDICIAÇÃO 

 

 

A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (ou Sindicância) designada 
pela Portaria nº ______, de _____ de ________ de ______, publicada no 
___________ em ____ de _________ de _______, nos termos do art. 163 da 
Lei no 8.112/90, incumbida de apurar os fatos relacionados com o processo nº 
______________, tendo obtido provas de materialidade e de autoria da 
irregularidade, conforme folhas ______ do citado processo, constatou a 
ocorrência __________________,  durante o período de ____ a ____ do(a) 
servidor(a) ____________________, ocupante do cargo de __________, 
matrícula nº _________, lotado(a) ______________________________. 

Colhidos os dados suficientes à caracterização do infração cometida pelo(a) 
servidor(a), indicamos o(a) servidor(a), enquadrado(a) em que se acha no 
art._____, da Lei 8.112/90, que deverá ser citado(a) para apresentar defesa 
escrita, em duas vias, para o que lhe será facultada vista dos autos na 
repartição. 

 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de ______. 

 

 

_____________________________ 

Presidente 

 

______________________________ 

Vogal 

 

_______________________________ 

Secretário 
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PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO PARA APURAÇÃO DE 
ACUMULAÇÃO ILEGAL 

 

 

 

Portaria no _________, de ____, de __________ de _______. 

 

O (cargo da autoridade instauradora), usando da atribuição que lhe confere o 
artigo 143 combinado com o artigo 133 da Lei no 8.112/90,  

 

 

RESOLVE: 

 

 

Designar, de acordo com o artigo 133 citado, os servidores 
_____________________, matrícula___________ e 
_____________________, matrícula___________ para, sob a presidência do 
primeiro, integrarem a comissão incumbida de apurar a acumulação irregular 
em que se encontra _____________________, matrícula __________, 
acusado(a) de acumular ilegalmente, desde_________ o cargo de 
____________________ com o de ________________________, tendo para 
isto o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência dos termos desta Portaria. 
Os servidores ora designados ficam dispensados de suas atividades regulares 
para a indiciação e a elaboração do relatório final. 

 

Belo Horizonte, _____ de ____________ de ______. 

 

______________________________ 

(autoridade instauradora) 
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OFÍCIO-CITATÓRIO DE ACUSADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR SUMÁRIO PARA APURAÇÃO DE ACUMULAÇÃO ILEGAL 

 
 
 

Do: Presidente da Comissão 

Ao: (servidor(a) acusado(a)) 

 

Fica V.Sª. citado (a), em conformidade com o disposto no inciso LV do artigo 5º 
da Constituição Federal /88 e no artigo 153 da Lei n.º 8112/90, para 
acompanhar todos os atos do Processo Administrativo Disciplinar de rito 
Sumário instituído pelo _________________________ por meio da Portaria Nº 
_________ de _____ de _________ de ______, no qual lhe pesa a acusação 
de infringência do artigo 133 da Lei no 8.112/90, devido à acumulação ilegal 
dos cargos de _________________ e ____________________, o que vem 
acontecendo desde __________. 
 
Poderá V.Sª., se assim preferir, fazer-se assessorar ou substituir por advogado 
legalmente habilitado e com poderes expressos  para este mister, na 
apresentação da defesa escrita, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do 
recebimento deste Ofício. Alternativamente, poderá optar por um dos cargos, 
no mesmo prazo, de acordo com o disposto no § 5o do referido artigo. 

 

Na oportunidade, comunico a V.Sª., que a Comissão está se reunindo à sala Nº 
____, do prédio ________, situado à rua _________________, e que seu 
horário de funcionamento é das ________ às ________ horas, das segundas 
às sextas-feiras. 

 

Atenciosamente, 

 

______________________________ 

Presidente da Comissão 

 

 

 

 



 

Manual de Sindicância Investigatória, Sindicância Punitiva  e Processo Administrativo Disciplinar  

Simone Baccarini Nogueira                               e- mail: simone@ufmg.br 

Av. Antônio Carlos, 6627 – Reitoria- Procuradoria Jurídica 3° andar- Cep 31270-901 – Belo Horizonte 

Fones: (31) 3499-4140- Fax (31) 3499-4150 

TERMO DE OPÇÃO POR UM DOS VÍNCULOS COM O SERVIÇO PÚBLICO 

 

 

TERMO DE OPÇÃO 

Apresentado pelo(a) servidor(a) 

 

 

Ilmos. Srs. Membros da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar de 
rito Sumário, instituída pela Portaria no _____, de ____ de _________ de 
______. 

 

_____________________, servidor(a) desse órgão, ocupante dos cargos de 
_________________ e de __________________, matrícula _____________, 
lotados no _____________________, respectivamente, estando citado para 
apresentar, como indiciado, a sua defesa em relação à acusação que lhe foi 
imputada, de acumulação ilegal, vem formular, no prazo estabelecido no art. 
133 da Lei no 8.112/90, a sua opção pelo cargo ___________________, 
ficando entendido que, com este Termo de Opção, está igualmente pedindo 
sua exoneração do outro cargo, de ________________________. 

 

 

Pede deferimento. 

 

Em _____ de ____________ de ______. 

 

______________________________ 

Assinatura do(a) servidor(a) 
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RELATÓRIO DA COMISSÃO SOBRE A ACUMULAÇÃO ILEGAL 

 

Ilmo. Sr. (cargo da autoridade que instauradora). 

Honrados com a designação feita por V.Sa. para integrar a Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar de Rito Sumário, instituída pela Portaria no _____________, 
de ____ de ___________ de _______, de V.Sa., incumbida de apurar os fatos 
relacionados à acumulação ilegal de cargos pela qual foi indiciado(a) o(a) 
servidor(a)________________________, vimos apresentar o presente Relatório. 

O fato em apuração - Foi objeto de apuração o fato da acumulação ilegal que chegou 
ao conhecimento de V.Sa. pela via __________________: o(a) servidor(a) 
mencionado(a) estava irregularmente investido(a), a partir de _________, em dois 
cargos, a saber: no cargo ___________________, matrícula _________, lotado(a) 
_______________ e no cargo _________________, matrícula _________, lotado(a) 
_________________. 
O indiciado - Na forma prevista no § 2o do artigo 133 da Lei no 8.112/90, foi o(a) 
indiciado(a) citado(a) para apresentar a sua defesa, no prazo de 5 (cinco) dias. Foi-lhe 
assegurada vista no processo na repartição. 
A defesa do indiciado - A peça de defesa é da lavra de ____________________, e em 
decorrência dos seus termos, cumpre fazer os seguintes confrontos entre as peças de 
indiciação e de defesa, como se segue: 
Em relação à acusação de que acumulava ilegalmente, disse em sua defesa que 
negava a autoria do fato, esclarecendo que _______________________. 
Responsabilidades - De todo o exposto, a Comissão é de opinião que, no concernente 
às acusações assacadas contra o(a) indiciado(a) ___________________, que o(a) 
mesmo(a) _____________________________. 
Conclusões - Em conclusão, a Comissão abaixo assinada entende que o(a) 
indiciado(a)_________________________ infringiu o disposto no artigo 133 da Lei no 
8.112/90. 
Na certeza de havermos envidado todos os esforços para o bom cumprimento do 
mandato que nos foi conferido por V.Sa, apresentamos as nossas respeitosas 
saudações. 
 

 

Belo Horizonte, ____de ____________ de _______. 

 
 

___________________________ 

Presidente 

 
 

___________________________         ___________________________ 

Vogal                                                      Secretário 
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PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO PARA APURAÇÃO DE 
ABANDONO DE CARGO OU INASSIDUIDADE HABITUAL. 

 

 

Portaria no _________, de ____, de __________ de _______. 

 

 

O (cargo da autoridade instauradora), usando da atribuição que lhe confere o 
artigo 143 combinado com o artigo 140 da Lei no 8.112/90,  

 

 

RESOLVE: 

 

Designar, de acordo com o artigo 133 citado, os servidores 
_____________________, matrícula___________ e 
_____________________, matrícula___________ para, sob a presidência do 
primeiro, integrarem a comissão incumbida de apurar a hipótese de abandono 
de cargo (ou inassiduidade habitual) em que se encontra 
______________________, matrícula __________, lotado (a) 
_____________________, e que está ausente ao serviço desde _______. Os 
membros da Comissão terão para isto o prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados da ciência dos termos desta Portaria. Os servidores ora designados 
ficam dispensados de suas atividades regulares para a indiciação e a 
elaboração do relatório final. 

 

Belo Horizonte, _____ de ____________ de ______. 

 

 

______________________________ 

(autoridade instauradora) 
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RELATÓRIO DA COMISSÃO SOBRE ABANDONO DE CARGO OU 
INASSIDUIDADE HABITUAL 

 
 
Ilmo. Sr. (cargo da autoridade que instauradora). 
Honrados com a designação feita por V.Sa. para integrar a Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário, instituída pela Portaria no 

_____________, de ____ de ___________ de _______, de V.Sa., incumbida 
de apurar os fatos relacionados ao abandono de cargo (ou à inassiduidade 
habitual) pelo qual foi indiciado(a) o(a) 
servidor(a)________________________, vimos apresentar o presente 
Relatório. 
O fato em apuração - Foi objeto de apuração o fato do abandono de cargo (ou 
da inassiduidade habitual) que chegou ao conhecimento de V.Sa. pela via 
__________________: o(a) servidor(a) mencionado(a) estava com faltas ao 
serviço pelo período de _____ dias consecutivos, de ____ de _________ de 
_____ a ____ de _________ de _____. 
O indiciado - Na forma prevista no § 2o do artigo 133 da Lei no 8.112/90, foi o(a) 
indiciado(a) citado(a) para apresentar a sua defesa, no prazo de 5 (cinco) dias. 
Foi-lhe assegurada vista no processo na repartição. 
A defesa do indiciado - A peça de defesa é da lavra de 
____________________, e em decorrência dos seus termos, cumpre fazer os 
seguintes confrontos entre as peças de indiciação e de defesa, como se segue: 
Em relação à acusação de que tinha abandonado seu cargo (ou de que estava 
inassíduo), disse em sua defesa que negava a autoria do fato, esclarecendo 
que _______________________. 
Responsabilidades - De todo o exposto, a Comissão é de opinião que, no 
concernente às acusações assacadas contra o(a) indiciado(a) 
_______________, que o(a) mesmo(a), efetivamente, teve a intenção de 
abandonar o seu cargo pelo período de mais de 30 dias (ou esteve inassíduo 
por mais de 60 dias interpolados no período de 12 (doze) meses) , conforme 
está na Lei no 8.112/90.  
Conclusões - Em conclusão, a Comissão abaixo assinada entende que o(a) 
indiciado(a)______________ infringiu o disposto no artigo 140 da Lei no 
8.112/90. 
Na certeza de havermos envidado todos os esforços para o bom cumprimento 
do mandato que nos foi conferido por V.Sa, apresentamos as nossas 
respeitosas saudações. 

Belo Horizonte, ____ de ____________ de _______. 

___________________________ 

Presidente 

 

___________________________         ___________________________ 
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Vogal                                                      Secretário 
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43)   Termo de compromisso de perito - pg. 98 

44)   Quesitos apresentados ao perito - pg. 99 

45)   Ofício solicitando exame grafotécnico de documento - pg. 100 

46)   Termo de sobretestamento - pg. 101 

47)   Ofício solicitando exame de sanidade mental do(a) acusado(a) - pg. 102 

48)   Relatório final - pg. 103 

49)   Ofício comunicando esgotamento do prazo para conclusão do processo - 
pg. 104 

50) Portaria de destituição de comissão de processo administrativo 
disciplinar(ou sindicância) e de designação  de nova comissão - pg. 105 

51) Termo de encerramento - pg. 106 

52) Termo de remessa - pg. 107 

53) Julgamento- modelo 1 - pg. 108 

54) Julgamento- modelo 2 - pg. 109 

55) Julgamento- modelo 3/ suspensão multa remuneração - pg. 110 

56) Julgamento- modelo 4/ suspensão multa vencimento - pg. 111 

57) Julgamento- modelo 5 - pg. 112 

58) Portaria - pg. 113 

59) Portaria - pg. 114 

60) Portaria - pg. 115 

61) Portaria - pg. 116 

62) Despacho determinando registro na ficha funcional - pg. 117 

63) Despacho determinando o arquivamento do processo - pg. 118 

64) Despacho absolvendo o indiciado - pg. 119 

65) Portaria absolvendo o indiciado - pg. 120 

66) Despacho de remessa à autoridade superior competente para a aplicação 
da penalidade - pg. 121 

67) Declaração de existência de vício insanável e nulidade do              
processo - pg. 122 
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68) Julgamento/ abertura de processo administrativo disciplinar - pg. 123 

69) Julgamento/ absolvição por motivo de doença - pg. 124 

70) Julgamento/ absolvição não comprovada a responsabilidade - pg. 125 

71) Julgamento/ arquivamento dos autos - pg. 126 

72) Julgamento/ prescrição para aplicação da penalidade de           
advertência - pg. 127 

73) Julgamento/ penalidade de suspensão - pg. 128 

74) Decisão de reconsideração independentemente de pedido do interessado- 
pg. 129 

75) Pedido de reconsideração apresentado pelo acusado - pg. 130 

76) Decisão sobre o pedido de reconsideração - pg. 131 

77) Pedido de revisão de processo disciplinar - pg. 132 

78) Despacho determinando a juntada do processo originário - pg. 133 

79) Portaria de designação de comissão revisora - pg. 134 

80) Relatório da comissão revisora - pg. 135 

81) Portaria - pg. 136 

82) Portaria - pg. 137 

83) Portaria - pg. 138 

84) Termo de saneamento - pg. 139 

85) Termo de saneamento - pg. 140 

86) Termo de saneamento - pg. 141 

87) Julgamento/ suspensão multa vencimento - pg. 142 

88) Julgamento/ suspensão multa remuneração - pg. 143 

89) Julgamento/ suspensão sem multa - pg. 144 

 

Modelos de Rito Sumário – pg. 145 

 

1) Ata de início dos trabalhos da comissão de processo administrativo 
disciplinar - pg. 146 
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2)  Notificação ao(à) servidor(a) de constatação de acumulação                  
irregular - pg. 147 

3)  Termo de instrução e indiciação - pg. 148 

4)  Portaria de designação de comissão para apuração de acumulação        
ilegal - pg. 149 

5)  Ofício- citatório de acusado em processo administrativo disciplinar sumário 
para apuração de acumulação ilegal - pg. 150 

6)  Termo de opção por um dos vínculos como o servidor público - pg. 151 

7)  Relatório da comissão sobre a acumulação ilegal - pg. 152 

8)  Portaria de designação de comissão para apuração de abandono de cargo 
ou inassiduidade habitual - pg. 153 

9) Relatório da comissão sobre abandono de cargo ou inassiduidade      
habitual - pg. 154 
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Glossário 

 

A 
 

Ação regressiva : Direito de uma pessoa cobrar de outra importância 
despendida ou paga no cumprimento de obrigação ou reparação de danos, 
cuja responsabilidade direta e principal caberia a esta última. 

Acareação : Ato pelo qual, em virtude de divergências ou contradições, são 
colocados em depoente na presença do outro, a fim de se chegar à verdade 
sobre os pontos controvertido. A acareação poderá ocorrer entre testemunhas, 
entre os acusados e denunciante, entre acusados, denunciante ou 
testemunhas, sendo tudo reduzido a termo. 

Acumulação de cargos, empregos ou funções públicas : É vedada a 
acumulação de cargos, empregos ou funções públicas, ressalvados os casos 
previstos na Constituição Federal. Atualmente, são permitidas as seguintes 
acumulações: dois cargos de professor, um cargo de professor com outro 
técnico ou científico, dois cargos de médico, um cargo de professor com um de 
juiz, dois cargos ou empregos de profissionais de saúde com profissões 
regulamentadas.A acumulação levará em conta, ainda, a compatibilidade de 
horários. Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de 
cargo ou emprego público efetivo com proventos de inatividade, cujos cargos 
de que decorram essas remunerações não forem acumuláveis na atividade. 
Salvo autorização institucional, na forma da lei, o docente em regime de 
Dedicação Exclusiva não pode exercer cargo, emprego ou função pública ou 
privada, incluindo o exercício de profissão liberal. Também é proibido ao 
servidor exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou 
comanditário. Todos os preceitos transcritos acima aplicam-se aos professores 
substitutos contratados pela Lei 8.745/93. 

Acusado : É o servidor a quem se atribui o cometimento da irregularidade 
administrativa que está sendo apurada. Terminologia empregada, via de regra, 
antes do indiciamento do servidor. 

Afastamento preventivo : Retirar do âmbito do órgão, onde se realiza o 
processo disciplinar como medida cautelar, servidor acusado ou indiciado, a fim 
de que este não possa influir na apuração da infração. Durante esse período o 
servidor fica impedido de comparecer ao serviço, porém, sem prejuízo de sua 
remuneração integral. Inicialmente o prazo poderá ser de até 60 dias, 
prorrogável por mais 60, podendo ser determinado em qualquer fase do 
processo. 
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Ampla Defesa : Garantia dada ao servidor que o possibilita de trazer ao 
processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo 
omitir-se ou calar-se, se entender necessário. 

Arrolar : Fazer relação de testemunhas a serem ouvidas na fase instrutória do 
processo. 

Assentamentos individuais : Representa as anotações relativas à vida 
funcional do servidor, registradas nos arquivos da Instituição. 

Ato comissivo : Ato que resulta na prática de uma ação. 

Ato culposo : Falta cometida por alguém contra o dever, sem qualquer má - fé, 
por ação procedida de ignorância ou negligência, sem intenção de prejudicar a 
outrem. 

Ato doloso : Ato praticado por uma pessoa que resulta em falta ou crime, com 
intenção de agir ou assumindo os riscos de produzi-lo. 

Ato omissivo : Ato negativo ou ausência do fato. Pode ser causa de crime 
quando decorre do que não se fez, quando se era obrigado a fazer. É a falta 
que se comete em não dizer ou não fazer alguma coisa. 

A omissão intencional relativa a certos fatos que não deveriam ser  esquecidos 
é negligência. 

Ausência intencional : Intenção de se ausentar do serviço. A prova material 
da ausência é a freqüência negativa do servidor que presume a intenção de se 
ausentar. Casos de enfermidade, força maior ou coação irresistível deverão ser 
analisadas pela Comissão Processante a fim de que se possa verificar se 
poderão ser considerados como excludentes de punibilidade. 

Auto apenso : Designa o processo que está junto a outro, anexado, não 
formando parte integrante das folhas deste processo. 

Auto apartado : Designa o processo que foi desunido, separado, retirado de 
outro processo. 

Autoria : É a identificação do servidor ou pessoa  que cometeu a infração e/ou 
um crime. 

Autoridade instauradora : É a autoridade que, tomando ciência da 
irregularidade no serviço público tem competência para promover sua 
apuração. Nem sempre a autoridade instauradora será também a autoridade 
julgadora. Dependerá da competência para julgar devido ao grau da penalidade 
a ser aplicada ou na hipótese de impedimento ou suspeição da autoridade 
instauradora. 

Autoridade julgadora : É a autoridade competente para julgar o processo, 
podendo ser a autoridade imediatamente superior àquela que instaurou o 
processo, na hipótese de impedimento ou suspeição desta. Atualmente, a 
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competência para julgar as infrações cujas penalidades correspondem à 
demissão , cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. 

 

B 
Boa - fé : Intenção com que a pessoa realiza ou executa o ato, certa de que se 
está agindo na conformidade do direito, dentro do justo e do legal. 

 

C 
Cancelamento de registro : Tem o mesmo sentido de baixa. Não é o 
cancelamento da punição e sim o cancelamento do registro. No direito 
administrativo, trata-se de anotação no assento de que, a partir daquele 
momento, o ato anterior torna-se ineficaz. É um direito público subjetivo do 
servidor que satisfaça as exigências legais, juntamente com os prazos 
dispostos em lei. As penalidades de advertência e suspensão terão seus 
registros cancelados, após o discurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício, respectivamente, desde que o servidor não tenha praticado nova 
infração disciplinar nesse período. Após o cancelamento, o servidor é 
considerado recuperado voltando à qualidade de primário. Os efeitos do 
cancelamento do registro são futuros, não retroagem ao passado. 

Cassação de aposentadoria : Ato pelo qual a autoridade competente 
determina  a retirada da autorização, o cancelamento, a anulação do ato de 
aposentadoria, com a conseqüente demissão do servidor e a suspensão 
integral de seus proventos. 

Cassação de disponibilidade : Ato pelo qual a autoridade competente 
determina o cancelamento da disponibilidade do servidor, procedendo-se a sua 
demissão. O instituto da disponibilidade consiste no afastamento do servidor do 
seu cargo, por motivo de interesse público em conseqüência de extinção do 
cargo ou por conveniência do serviço, conservando-se ao afastado o gozo de 
alguns privilégios e garantias. 

Citação : Providência processual pela qual se dá conhecimento ao indiciado da 
acusação que lhe é imputada, a fim de que o mesmo possa vir a defender-se, 
através da apresentação de defesa escrita. A citação se dá após o 
indiciamento do servidor, no final da fase instrutória. 

A citação se faz através de mandado, para apresentação da defesa no prazo 
de 10 dias. Na hipótese da não apresentação no prazo legal o servidor é 
considerado revel, devendo ser - lhe nomeado defensor dativo. A não citação 
do servidor é causa de nulidade processual. 
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Citação por edital : Quando o servidor indiciado encontra-se em lugar incerto 
e não sabido, a citação será afetada através da publicação, uma única vez, no 
Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação na localidade do último 
domicílio conhecido do servidor. Neste caso, o prazo de defesa será de 15 
(quinze) dias contados a partir da última publicação. 

Contraditório : É a exteriorização da ampla defesa; é a garantia dada ao 
servidor de acompanhar o processo, produzir provas e contraprovas, andar 
testemunhas, formular requisitos, pois a todo ato produzido pela acusação, 
caberá igual direito de defesa para contradizê-lo ou apresentar versão diversa. 
O contraditório é o momento em que o acusado enfrenta as razões postas 
contra ele. 

Curador : Indica a pessoa que cuida ou trata dos interesses de outra pessoal, 
que não pode fazê-lo por si mesma. 

 

D 
Defensor Dativo : Servidor nomeado para apresentar a defesa escrita do 
indiciado que é declarado revel. 

A revelia somente se opera após o indiciamento e diante da ausência de 
defesa escrita do indiciado que é declarado revel. 

A revelia somente se opera após o indiciamento e diante da ausência de 
defesa escrita. O servidor que foi regularmente notificado para acompanhar o 
processo, apresentar rol de testemunhas, comparecer à oitiva dessas, 
especificar provas e diligências e ser interrogado, e se faz ausente, não é ainda 
considerado revel, não determinando a lei que lhe seja nomeado defensor 
dativo. Neste caso, não há nulidade dos atos, vez que ao acusado foi dada 
oportunidade para tal, assumindo este os riscos decorrentes de sua omissão. 

Defesa escrita : Apresentação de documento escrito, assinado pelo indiciado 
ou advogado ou pelo defensor dativo rebatendo os pontos da acusação, 
utilizando-se dos argumentos de defesa, através do método do contraditório. 

A ausência desta peça é causa de nulidade processual, motivo pelo qual a lei 
determina a nomeação de defensor dativo na hipótese de revelia do indiciado. 

Demissão : Afastamento, desligamento, eliminação do servidor público dos 
quadros administrativos, por ato de iniciativa unilateral do Poder Público. É a 
mais grave das penas, aplicável nas faltas gravíssimas. O Ministro de Estado é, 
atualmente, a autoridade competente para julgar os processos disciplinares e 
aplicar a penalidade, na hipótese de demissão. O servidor demitido, conforme a 
causa que motivou a demissão ficará privado temporária ou definitivamente do 
direito de exercer cargo, emprego ou função pública federal. 
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Denúncia : Declaração formal de uma infração, praticada por alguém, feita 
perante a autoridade a quem compete apurá-la. Parte, em geral, de terceiros, 
estranhos à administração e deverá ser devidamente identificada e 
documentada. Denunciar e não provar poderá gerar até um crime contra a 
honra. A denúncia pode ser apresentada por qualquer cidadão, servidor ou 
não, por qualquer pessoa jurídica, partido político, associação ou sindicato. A 
denúncia anônima não pode ser aceita por expressa proibição constitucional, 
porém, o administrador que receber deverá proceder com a devidas cautela, 
utilizando-se de prévia averiguação informal dos fatos, a fim de buscar 
elementos de convicção que permitam, pela própria iniciativa da autoridade, 
proceder à apuração. 

Depoimento : Ato pelo qual a testemunha faz as suas declarações perante a 
autoridade ou a Comissão Processante que a convocou. É considerado meio 
de prova, considerando-se a veracidade e a credibilidade das declarações, 
bem como a idoneidade da testemunha. O depoimento é reduzido a termo, 
durante a inquirição, onde constará todo o declarado, incluindo reinquirições, 
se houver. Este vai assinado pelo depoente, pela Comissão Processante e 
pelas partes interessadas e presentes no depoimento. A testemunha deverá 
ser advertida das sanções penais em caso de afirmação falsa, silêncio ou 
omissão da verdade. Não permite a lei que a testemunha traga seu depoimento 
por escrito. 

A testemunha não será obrigada a relatar fatos que resultem em dano pessoal, 
violação de segredos profissionais ou que impliquem em sua desonra. Se for 
analfabeta, o termo, depois de lido será assinado a rogo (por outra pessoa) e 
autenticado pela impressão digital do depoente. 

Quando a testemunha for maior de 16 e menor de dezoito anos, esta deverá 
ser obrigatoriamente assistida por seu responsável legal, que será também, a 
pessoa que receberá a intimação para o depoimento. Seu depoimento será 
considerado apenas de informante. 

As testemunhas que não pertencem ao quadro de pessoal da Administração 
Pública não poderão eximir-se da obrigação de depor, insculpida no art. 206 do 
Código de Processo Penal. A desobediência a tal preceito é considerado como  
crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal. Essa obrigação 
se dá face ao papel do processo disciplinar que visa o interesse público da 
própria sociedade. 

Quando houver relação de parentesco, consangüíneo ou afim, com o acusado 
os depoimentos dessas pessoas também deverão ser registrados como de 
informantes e não como de testemunhas. 

Desídia : É a negligência, o relaxamento do servidor para com o desempenho 
e o zelo de suas atividades. Pode se caracterizar pelo cometimento de diversas 
faltas, das mais variadas formas, que demonstram o desinteresse do servidor 
em relação à administração, ao exercício de suas atividades, aos seus colegas 
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de trabalho. Verifica-se, ainda, na ociosidade diária, na frouxidão, no descaso 
perante ao serviço público. A pena aplicável, nesta hipótese, é a de demissão. 

Destituição de Cargo em Comissão : É o desligamento de ocupante de cargo 
de livre nomeação e exoneração, que não detém vínculo com a Administração. 
Ocorre quando essa pessoa comete grave violação de dever funcional que 
seria punível com suspensão ou demissão, se o mesmo fosse ocupante de 
cargo efetivo. Assim, no caso, a falta punível com pena de suspensão 
equipara-se às puníveis com a demissão. 

Destituição de Função Comissionada : É a destituição da função 
comissionada que é ocupada por servidor titular de cargo efetivo. É a 
exoneração somente da função que o servidor ocupa, vez que houve a quebra 
de confiança pela autoridade que o designou. Não se confunde com a simples 
exoneração da função por decisão da autoridade que o nomeou; consiste em 
uma penalidade, decorrente do cometimento de uma falta grave. 

Dolo : É ato ou omissão de fato praticado com má - fé, fraudulento, promovido 
com intenção, querendo o agente assumir o resultado ou o risco gerado pelo 
mesmo. 

Domicílio : Lugar onde o servidor mantém sua residência habitual, em caráter 
definitivo. É o local onde a pessoal centraliza seus negócios ou atividades. 
Difere-se da residência, vez que nem sempre a pessoa reside em caráter 
definitivo em um local ou o tem como o centro de suas atividades. O domicílio 
pode compreender a residência, porém, esta, nem sempre indica o domicílio. 
No caso dos servidores públicos o domicílio do mesmo é considerado como 
domicílio necessário, já que deverá residir no município ou mesmo nas 
proximidades da sede do órgão ao qual está vinculado. 

 

E 
Erário : Designa o tesouro público, ou seja, o conjunto de bens ou valores 
pertencentes ao Estado. 

Exoneração : Rompimento do vínculo jurídico que une o servidor público ao 
Estado por iniciativa do servidor ou da Administração. Não se confunde com 
demissão porque essa se trata de penalidade. Assemelha-se à rescisão, 
porém, este termo é utilizado para os empregados regidos pela Consolidação 
das Leis Trabalhistas ou por Contratos de Trabalho com fulcro em legislações 
próprias. 

A exoneração poderá ocorrer a pedido do servidor ou de ofício. Na última 
hipótese dar-se-à a exoneração quando não satisfeitas as condições do estágio 
probatório ou quando o servidor não entrar em exercício no prazo legal. 
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Extinção de punibilidade : No processo disciplinar prevê a lei a hipótese de 
extinção de punibilidade somente por motivo de prescrição. Assim, 
conceituamos prescrição como sendo a perda da pretensão punitiva da 
Administração pelo decurso do tempo sem o seu exercício. De qualquer forma, 
a autoridade julgadora do processo disciplinar que constatou a prescrição 
deverá determinar o registro do fato nos assentamentos funcionais do servidor. 
Esse registro deverá, futuramente ser utilizado como antecedentes funcionais 
caso o servidor venha a cometer nova infração, agravando a penalidade a ser 
imposta, nessa última hipótese. 

 

I 
Ilícito : Tudo o que se faz ou é feito em contrário à moral e aos bons costumes, 
o que, embora não proibido ou vedado em lei, é reprovado pela opinião pública. 

Ilícito Penal : Eqüivale a crime ou delito. É a prática de ato vedado em lei ou a 
omissão de fato não permitido. Decorrem duas sanções do delito: a penal 
(punição) e a civil (indenização). 

Inassiduidade Habitual : Falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 
(sessenta) dias, interpoladamente, durante o prazo de doze meses. Este prazo 
não coincide com o ano civil, deve-se percorrer, conforme as faltas lançadas, 
como se utilizássemos uma régua, se durante um lapso de 12 (doze) meses o 
servidor se ausentou por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias. 

Indiciado : Denominação utilizada para identificar o servidor que foi 
enquadrado num determinado tipo disciplinar. Ocorre após a Comissão 
Processante baixar Termo de Indiciação indicando os fatos que recaem sobre o 
servidor, com as respectivas provas que serviram de elementos de convicção. 

Indisponibilidade dos bens : Não é uma penalidade, é um ato de proteção 
aos interesses do Estado, relacionado com a responsabilidade civil de 
ressarcimento. É uma atividade decretada previamente de modo a impedir o 
desaparecimento do patrimônio do servidor que pode vir a ser o responsável 
por lesões patrimoniais ao Erário Público. A autoridade instauradora do 
processo que apura as lesões ao Erário tem o dever de representar ao 
Ministério Público para que este providencie a indisponibilidade dos bens do 
indiciado. 

 

Infração Disciplinar : Também denominada de ilícito administrativo é ação ou 
omissão antijurídica, praticada por servidor público, por infrigência às 
disposições estatutárias e legais. A legislação fixou deveres gerais dos 
servidores e as proibições, cujo descumprimento constitui ilícito administrativo, 
passível de aplicação de medidas disciplinares. 
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Inquérito : É denominada na Lei como uma fase processual. Contudo, 
inquérito exprime o ato e efeito de investigar, apurar os fatos que se desejam 
esclarecer. 

Tratado como fase processual o inquérito inclui a instrução, a defesa e o 
relatório. 

Inquirição : Depoimento prestado pelas pessoas em virtude de perguntas que 
lhes são dirigidas. O depoimento é o resultado das duas coisas: das perguntas 
e das respostas. 

A inquirição deve ser feita oralmente, reduzindo a termo as declarações. Não 
permite a lei que a testemunha traga seu depoimento previamente preparado, 
por escrito. 

As perguntas podem se originar do Presidente, de qualquer dos membros, do 
acusado ou de seu advogado, mas sempre dirigidas por intermédio do 
Presidente da Comissão. Reduzido o depoimento a termo, será assinado e 
rubricado pelo depoente, pelo secretário, pelos membros e pelo presidente da 
Comissão, pelo acusado e por seu advogado. 

Insanidade Mental : Surgindo na constância do processo dúvida sobre a 
saúde mental do servidor, este será submetido a exame por junta médica 
oficial. dentre os membros dessa junta, pelo menos um deverá ser psiquiatra. 
Se o exame médico for positivo, o acusado deverá ser licenciado ou 
aposentado, conforme o caso, devendo a Comissão Processante concluir o 
processo por inimputabilidade disciplinar recomendando à autoridade 
competente que providencie uma das medidas transcritas acima. 

Interrogatório: Ato personalíssimo que inadmite a interferência de qualquer 
pessoa, inclusive de advogado. Um dos atos mais importantes da fase 
instrutória, através do qual são ouvidos os esclarecimentos do acusado sobre a 
imputação que lhe é feita. O interrogatório somente é efetuado depois de 
produzido as provas documentais, periciais, técnicas e colhidas os 
depoimentos das testemunhas. 

É considerado meio eficaz de defesa, onde há a oportunidade do acusado 
esclarecer os fatos a seu favor e explicar os motivos de sua conduta. Se o 
acusado comparece ou não ao interrogatório, não diz respeito à Comissão. 
Necessário é que o mesmo tenha sido devidamente intimado para comparecer, 
comprovado nos autos. 

O acusado não é obrigado a responder a todas as perguntas que forem feitas 
pela Comissão, porém deverá constar do Termo de Interrogatório a pergunta 
que não foi respondida, bem como as razões dessa recusa. 

Na hipótese de surgirem novas provas documentais, periciais ou testemunhais 
após o interrogatório do acusado, recomenda-se novo interrogatório a fim de 
que a fase instrutória (de coleta de provas) seja encerrada devidamente. No 
entanto, se as novas provas surgidas não modificarem ou acrescentarem fatos 
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que mereçam ser elucidados através do interrogatório, recomenda-se a ciência 
dessas provas ao acusado, caso ainda não as conheça e a conseqüente 
informação ao mesmo do encerramento da fase instrutória. 

Intimação : É providência processual destinada a dar ciência dos fatos e 
diligência que serão realizadas. As pessoas são intimadas a depor ou a prestar 
declarações. A intimação tem caráter de ordem e de autoridade, constituindo 
dever funcional para o servidor público. A negativa de comparecimento, 
desacompanhada de justificativa aceitável, poderá sujeitar o infrator à processo 
disciplinar. Após a Lei 9.784/99, o prazo para intimação de testemunha ou 
acusado deverá respeitar o mínimo de 3 (três) dias úteis. Pessoas estranhas 
ao quadro institucional serão convidadas a depor, com ênfase de estarem 
contribuindo para a elucidação dos fatos ocorridos no órgão público, de 
interesse de toda a coletividade. A Lei 9.784/99 trata dos impedimentos e 
suspeições de testemunha nos artigos 18 a 21. Se a pessoa arrolada como 
testemunha for maior de 16 e menor de 18 anos, deverá ser assistida pelo seu 
representante legal e esse depoimento será considerado como apenas de 
informante. 

Investidura em Cargo ou Função Pública :  Ato jurídico em virtude do qual se 
dá posse à pessoa para desempenho de cargo ou função pública, em que foi 
nomeada ou designada. 

 

M 
Má-fé : Exprime tudo que se faz com entendimento da maldade ou do mal, que 
nele se contém. É revelada pela ciência do mal, certeza do engano ou do vício 
e mesmo assim praticou o ato ou recebeu a coisa, agindo com fraude ou dolo. 
O que se faz contra a lei, sem justa causa, sem fundamento legal, com ciência 
disso, é feito de má-fé. 

 

 

N 
Notificação : Ato administrativo escrito, emanado pela Comissão Processante, 
através do qual se dá conhecimento a uma pessoa de alguma coisa ou de 
algum fato, que também é de seu interesse, a fim de que possa usar das 
medidas legais ou prerrogativas previstas em lei. Em sentido restrito, é o ato 
em virtude do qual se dá conhecimento a uma pessoa do que lhe cabe ou deve 
fazer, sob qualquer sanção, quando não cumpra o que lhe é determinado. 
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Nulidade : Ineficácia de um ato, em virtude de haver sido executado com 
transgressão à regra legal, resultando em ausência de condição ou demais 
requisitos, indispensáveis a sua validade. Pela nulidade, surge defeito jurídico 
que torna o ato sem valor. 

O 
Ofício : Exprime o dever, a obrigação ou tudo que se deve fazer por obrigação. 

Oitiva de testemunhas : É o depoimento, é o ato pelo qual a testemunha faz 
as suas declarações. (ver Depoimento). 

Omissão : Exprime a ausência de alguma coisa. É o que não se fez, o que se 
deixou fazer, o que foi desprezado ou não foi mencionado. A omissão não é um 
fato, revela o que não aconteceu. 

Ônus :Encargo, dever ou obrigação.  

Ônus da prova: é a obrigação de provar. 

Opção : Significa a escolha, a eleição, a preferência, quando há mais coisas 
para escolher. 

Oral : É toda manifestação do pensamento que não se faz por escrito. Possui o  
mesmo sentido de verbal. 

Outorga : Consentimento, autorização. 

Ato pelo qual se autoriza, se consente ou se dá poder para que se execute o 
atro ou se faça qualquer coisa, que não posse ser praticada por outra pessoa 
sem esse consentimento ou essa autorização. 

 

P 
Prescrição : Exprime o modo pelo qual o direito exprime em vista do não 
exercício dele, por certo lapso de tempo. É, assim, a omissão de ação, para 
que se assegure o direito que se tem, fundada na falta de exercício, que se faz 
necessário para obtenção de um direito. 

Processo Administrativo : Processo que tramita perante a autoridade 
administrativa, através de atos. É o conjunto de medidas praticadas com certa 
ordem e cronologia necessárias ao registro dos atos da Administração Pública. 

Processo Administrativo Disciplinar : Instrumento utilizado como próprio 
para viabilizar a aplicação de sanções disciplinares. Apresenta rito específico e 
é utilizado para aplicação de faltas de maior gravidade (acima de 30 dias de 
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suspensão). Não é necessário que seja sempre procedido de sindicância 
quando a autoridade já tiver elementos que confirmem a materialidade do fato 
e indiquem a sua possível autoria. 

Procurador : Pessoa que trata ou administra negócios de outra, em virtude de 
mandato escrito. Para fins de representação no processo administrativo 
disciplinar o procurador deverá ser habilitado em Direito e devidamente inscrito 
na OAB/MG. 

Propina : Gratificação, gorjeta, vantagem pecuniária, ainda que reduzida, que 
se oferece ou se entrega a alguém como recompensa a serviço prestado ou a 
uma possível facilitação de interesses. 

Protelar : Prolongar abusivamente, deixar para depois, adiar 
propositadamente, procrastinar. 

Prova : Demonstração, que se faz pelos meios legais, da existência da 
veracidade de um fato material ou um ato jurídico. Podem ser utilizados todos 
os meios de prova admitidos em Direito, inadmissíveis, porém, as provas 
obtidas por meios ilícitos (por exemplo: confissões obtidas através de torturas, 
violações de domicílio ou intercepção telefônica). 

Proventos : Estipêndio de servidor aposentado ou que se encontra em 
disponibilidade. O servidor não está em atividade, mas continua a receber 
pelos cofres públicos. 

Publicidade : Divulgação de ato administrativo, quer no âmbito da própria 
instituição, ou ao público, em órgão oficial e/ou jornal de grande circulação. 

Punibilidade : Direito de aplicar a pena ao caso em espécie, impondo, 
inclusive, o cumprimento da sanção. 

Q 
Qualificação : Caracterização da pessoa ou do servidor, no sentido de 
identificação, compreendendo: nome, idade, nacionalidade, estado civil, 
profissão, domicílio, cargos, inscrição, lotação, etc. Na qualificação dos 
preâmbulos dos depoimentos, além dessas indicações, devem constar as 
relações de parentesco, amizade ou inimizade entre a pessoa que se está 
qualificando com as partes interessadas no processo. 

Quesitos : Pergunta ou interrogação formulada para que seja respondida pela 
pessoa a quem é feita. Podem ser "pertinentes" quando se apoiam em fatos 
constantes dos autos ou "impertinentes" quando estranhos à causa, 
extemporâneos, inoportunos e ilegítimos. Neste caso, devem ser impugnados 
pelo interessado para que sejam excluídos e não mereçam a resposta do 
perito. 
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R 
Ratificação : Confirmação de ato praticado; tem caráter de saneamento, 
validação. 

Reconsideração : Considerar ou apreciar novamente, entendendo-se como 
um novo estudo ou novo exame de questão já resolvida, para que se torne 
outra solução. É promovido pela mesma autoridade que se pronunciou na 
questão. O pedido de reconsideração não pode ser renovado, ou seja não há 
reconsideração da reconsideração. 

Recurso : É a provocação de novo exame do ato ou do processo para emenda 
ou modificação da primeira decisão. É apreciado pela autoridade 
imediatamente superior àquela que decidiu primeiramente. 

Reexame : Apreciar ou considerar novamente. Ver Reconsideração. 

Reincidência : Exprime a repetição do acontecimento. O servidor deixa de ser 
primário, só retornando a esta situação após o cancelamento do registro, nos 
termos da Lei. é utilizada como antecedente funcional para fins de dosagem da 
sansão. 

Reinquirir : É a nova inquirição que se repete para esclarecimento ou fixação 
de certos fatos que não foram devidamente esclarecidos. Pode ser efetuada 
por iniciativa do Presidente da Comissão Processante ou por solicitação do 
acusado e/ou seu procurador, sempre por intermédio do presidente da 
Comissão que avaliará a pertinência das questões. Assim, é vedado ao 
acusado e a seu procurador interferir nas perguntas e respostas das 
testemunhas. 

Remuneração : É a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter 
individual e demais vantagens paga a servidor em efetivo exercício de seu 
cargo. 

Representação : O servidor tem o dever de representar contra a existência de 
ilegalidades e de abuso de poder. Tem o sentido de petição ou de reclamação 
escrita encaminhada à autoridade competente. 

Retificação : Exprime a emenda ou correção de algo para que se torne exato. 
A retificação recompõe a verdade, acerca dos fatos ou das coisas, que não se 
apresentam certos ou exatos, corrigindo ou emendando os erros, os equívocos 
ou os enganos. 

Revelia : No âmbito do processo disciplinar a revelia caracteriza-se pela não 
apresentação de defesa escrita, no prazo fixado em lei, independente da 
participação ou não do acusado nas fases anteriores do processo. Porém é de 
fundamental importância que o acusado tenha sido intimado para todas as 
fases do processo e citado para a apresentação de defesa escrita. Caso o 
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servidor indiciado seja revel deverá ser-lhe nomeado defensor dativo que se 
encarregará de defendê-lo dos fatos a ele imputados. 

Revisão a pedido : A revisão dos processos disciplinares ocorre em processo 
especial onde é revisionado todo o procedimento anterior, com o objetivo de 
reduzir ou cancelar a pena aplicada. Tramita por iniciativa do servidor indiciado, 
ou de seus familiares no caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do 
servidor, proibindo a lei o agravamento da penalidade. Não se confunde com o 
processo anterior, tratando-se de uma nova relação processual fundada no 
surgimento de fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a 
inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. O ônus da 
prova caberá ao requerente que dependerá da comprovação de elementos 
novos, ainda não apreciados no processo originário. 

Revisão de Ofício : é a revisão efetuada por iniciativa da Administração 
quando determinada a obrigação ou o dever legal de assim proceder, desde 
que surjam fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência 
do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. 

Rito Ordinário : Conjunto de formalidades ou regras indispensáveis a validade 
do processo. A sindicância e o Processo Administrativo Disciplinar que não 
apura Abandono de Cargo, Inassiduidade Habitual e Acumulação de Cargos 
possuem rito ordinário. 

Rito Sumário : Por este procedimento apura-se as infrações que versam sobre 
acumulação de cargos, empregos e funções, inassiduidade habitual e 
abandono de cargo. Os prazos são reduzidos (30 dias prorrogáveis por mais 15 
dias) e a Comissão é composta de apenas por dois membros. A fase instrutória 
deste rito compreende indiciação, defesa e relatório, ou seja, a comprovação 
da materialidade dos fatos ocorrem através de documentos, não estando 
prevista a oitiva de testemunhas e o interrogatório do indiciado. 

Rol de testemunhas : Lista ou relação dos nomes das testemunhas indiciadas 
para que prestem depoimento acerca dos fatos de uma questão ou de um 
processo. 

 

s 
Sanção Disciplinar : Conjunto de medidas aplicadas pela Administração aos 
servidores que infringiram disposições de lei ou de regulamento administrativo. 
São denominadas na terminologia corrente de penalidades disciplinares. A Lei 
estabelece as seguintes sanções: advertência, suspensão (convertida ou não 
em multa), demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, 
destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. 
Qualquer sanção disciplinar somente poderá ser aplicada ao servidor após 
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processo disciplinar onde lhe seja conferido o direito ao contraditório e à ampla 
defesa. 

Saneamento : É ato de purificação e de regularização do processo. É o 
conjunto de medidas no sentido de serem removidas as irregularidades e 
defeitos ocorridos até um determinado momento do processo. O despacho 
saneador tem, assim, o efeito de retirar falhas, imperfeições ou suprir omissões 
tornando o processo regular e ausente de vícios. 

Sede da repartição : Considera-se sede o município onde a repartição estiver 
instalada e onde o servidor tiver exercício, em caráter permanente. 

Servidor ativo : Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, 
seja em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado ou de carreira, seja 
em comissão, para cargos de confiança de livre exoneração. Exercício efetivo e 
atual de uma função ou de desempenho de atribuição.  Seus pagamentos são 
denominados de vencimentos ou remuneração. Para fins de crime contra a 
Administração Pública o Código Penal tem conceito ampliado, não exigindo 
nem mesmo o exercício profissional e permanente da função, bastando que a 
pessoa exerça atividade pública, permanente ou temporária, remunerada ou 
gratuita, efetiva, interina ou acidentalmente, como , por exemplo, o depositário 
e o jurado. 

Servidor estável : É aquele servidor que garantiu constitucionalmente a 
permanência no serviço público, resultante de nomeação em caráter efetivo, 
em virtude de concurso público, vencido o estágio probatório de dois ou três 
anos, conforme o caso, onde apurou-se através de Comissão própria os 
requisitos legais para permanência do servidor em serviço. O artigo 19 das 
Disposições Transitórias da Constituição Federal conferiu, também, 
estabilidade no serviço público `aqueles servidores em exercício há mais de 
cinco anos, na data de 05/10/1988, data da promulgação da Constituição 
Federal. 

Servidor inativo : Servidor público que se encontra fora da atividade, do 
efetivo exercício. É o aposentado, reformado, jubilado ou posto em 
disponibilidade, encontrando-se, assim, afastado do exercício do cargo ou da 
função que lhe era atribuída. Seus pagamentos são denominados de 
proventos. 

Sindicado : Pessoa que é objeto de uma sindicância. É o investigado que está 
sob investigação ou sindicância. Após ser considerado como autor de 
determinada infração disciplinar e baixado o Termo de Instrução e Indiciação o 
"sindicado" passará a ser denominado de "indiciado". 

Sindicância Investigatória : Meio pelo qual a autoridade determina o 
esclarecimento de fatos, não tendo o objetivo de aplicar punição. As 
Sindicância pode ser instaurada sem indiciado para a verificação e constatação 
ou não de irregularidade. 
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Sindicância Punitiva : É aquela que, após confirmada a materialidade do fato 
e a autoria poderá ensejar a aplicação de penalidade. é usada para faltas 
leves, cuja pena varia de advertência até 30 (trinta) dias de suspensão. 

Sobrestamento : É a suspensão, a paralisação do processo. Não é aplicada 
nos processos disciplinares, a não ser na hipótese do acusado ter cometido um 
dos crimes contra a Administração Pública. Assim, o processo será suspensão 
até que ocorra a decisão criminal (art. 132, inciso I, da Lei 8.112/90). 

Substituição de membro da comissão : A não ser em caso de manifesta 
conveniência administrativa, os membros da comissão processante, uma vez 
designados, não podem recusar o encargo nem devem ser substituídos. Outros 
motivos podem ocorrer como, enfermidade, impedimentos e suspeições 
devendo a autoridade instauradora substituir o membro. Não há nova 
contagem do prazo para conclusão dos trabalhos quando há substituição de 
membros, exceto, na hipótese de substituição do Presidente da Comissão, 
oportunidade em que os trabalhos serão reiniciados, com nova contagem de 
prazo. 

Suspeição : Circunstância de ordem íntima, individual, que envolve o acusado 
com os membros da comissão, testemunhas, peritos e autoridade julgadora, 
podendo o processo ser conduzido sem imparcialidade. São causas de 
suspeição a amizade íntima, a inimizade notória e o parentesco com algum dos 
interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins 
até o terceiro grau. As provas deverão ser suficientes e cabais de parcialidade 
não podendo não podendo ser desprovidas de conteúdo ou feitas sob 
acusações infundadas. 

Suspensão: Afastamento compulsório e temporário do servidor que praticar a 
irregularidade, com perda dos correspondentes vencimentos. O servidor fica 
impedido de prestar serviços e ingressar na repartição com esta finalidade, não 
podendo permanecer, também no local de trabalho, se não tiver outro assunto 
a tratar. 

O limite mínimo para a penalidade de suspensão é de 1 (um) dia e o máximo é 
de 90 (noventa) dias. A suspensão poderá ser convertida em multa, quando 
houver conveniência para o serviço, ficando o servidor obrigado a trabalhar o 
seu expediente normal. 

 

T 
Termo de Instrução e Indiciação : Após a parte investigativa e de coleta de 
provas, constatando a comissão que existe a infração disciplinar,deverá ocorrer 
a indiciação formal do servidor, devidamente fundamentada, indicando com 
exatidão a falta disciplinar. O indiciamento tem por finalidade delimitar, 
processualmente, a acusação. Este termo, produzido pela Comissão deverá 
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conter a qualificação do servidor, a especialização dos fatos a ele imputados e 
a indicação do dispositivo legal infringindo, com referência específica às provas 
que serviram de base para a convicção da Comissão.O direito de defesa e o 
contraditório levarão em conta exatamente os fatos narrados, as provas 
produzidas e os dispositivos legais citados, devendo a Comissão cuidar para 
que não ocorra qualquer falha na elaboração deste termo, sob pena de se 
acarretar nulidades processuais. 

Termo de Revelia : Instrumento baixado pela Comissão Processante 
caracterizado pela não apresentação de defesa escrita, do indiciado 
regularmente citado, no prazo legal. Determina a lei que ao indiciado revel será 
designado defensor dativo para defendê-lo dos atos a ele imputados. Salienta-
se que o que importa, preliminarmente, é o que o indiciado tenha sido 
regularmente citado. Se isso ocorreu e o indiciado compareceu ou não aos 
demais atos do processo será decretada a revelia se regularmente citado para 
apresentar defesa no prazo legal, não o fizer. 

Tipificar : Constatar que o servidor acusado é o autor da infração disciplinar  e 
que a mesma está prevista em dispositivo legal e/ ou normativo. 

Traslado : Cópia fiel de documento constante de repartições públicas. Tem o 
sentido de certidão que reproduz de forma autêntica o inteiro teor do 
documento. 

Tutela : Proteção estabelecida por lei aos menores órfãos ou sem pais, que 
não possam, por si sós, dirigir suas pessoas e administrar seus bens, sendo-
lhes conferido um representante legal, denominado de tutor. 

U 
Urbanidade : Dever do servidor, denominado de dever de cortesia, onde deve-
se demonstrar solicitude, respeito, compostura, tolerância no trato com o 
público e com os demais servidores. 

Usuário : Cidadão que se utiliza dos bens ou serviços públicos ou dos serviços 
públicos concedidos ou, então, dos serviços públicos em geral. 

Usura : Interesse excessivo, isto é, a estipulação exagerada de um juro, que 
ultrapasse ao máximo da taxa legal, ou a estipulação de lucro excessivo, ou 
excedente do lucro normal e razoável. 

Vício insanável : É qualidade atribuída ao defeito ou à falta que, atacando o 
ato jurídico, o torna nulo e inoperante. 

Vício sanável : Falta ou defeito, suscetível de remoção ou de suprimento, por 
não ser substancial. Não acarreta para o ato a nulidade absoluta. 
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LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990  
 

 

PUBLICAÇÃO CONSOLIDADA DA LEI Nº   8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 

1990, DETERMINADA PELO ART.  13 DA LEI Nº 9.527, DE 10 DE 

DEZEMBRO DE 1997. 
Texto atualizado em 17.9.01 
Última Lei 9.783, de 28.1.99 
Última MPV 2.225-45, de 4.9.01 
 
        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Título I 
Capítulo Único 
Das Disposições Preliminares 

  
Art. 1o  Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da 
União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações 
públicas federais. 
Art. 2o  Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente investida em 
cargo público. 
Art. 3o  Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas 
na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.  
Parágrafo único.  Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são 
criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres 
públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.  
Art. 4o  É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos 
em lei.  
 

Título II 
Do Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição  
Capítulo I 
Do Provimento  
Seção I 
Disposições Gerais 

 
Art. 5o  São requisitos básicos para investidura em cargo público:  
I - a nacionalidade brasileira;  
II - o gozo dos direitos políticos;  
III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais;  
IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;  
V - a idade mínima de dezoito anos;  
VI - aptidão física e mental.  
§ 1o  As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos 
estabelecidos em lei.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/WebAbreDocumento?OpenAgent&ID=797E6&Position=1&TotDocs=1
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§ 2o  Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se 
inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições 
sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas 
serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.  
§ 3o  As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica 
federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas 
estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta Lei. 
(Parágrafo incluído pela Lei nº 9.515, de 20.11.97) 
Art. 6o  O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade 
competente de cada Poder.  
Art. 7o  A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.  
Art. 8o  São formas de provimento de cargo público:  
I - nomeação;  
II - promoção;  
III - (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
IV - (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
V - readaptação;  
VI - reversão;  
VII - aproveitamento;  
VIII - reintegração;  
IX - recondução. 
 

Seção II 
Da Nomeação  

 
Art. 9o  A nomeação far-se-á:  
I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo 
ou de carreira;  
II - em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança 
vagos. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Parágrafo único.  O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza 
especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo 
de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese 
em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da 
interinidade. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 10.  A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento 
efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de sua 
validade.  
Parágrafo único.  Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do 
servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar 
as diretrizes do sistema de carreira na Administração Pública Federal e seus 
regulamentos. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 

 

 

 

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L9527.htm
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L9527.htm
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Seção III 
Do Concurso Público  

 
Art. 11.  O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser 
realizado em duas etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do 
respectivo plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato ao 
pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e 
ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. (Redação 

dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 12.  O concurso público terá validade de até 2 (dois ) anos, podendo ser 
prorrogado uma única vez, por igual período. 
§ 1o  O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão 
fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal 
diário de grande circulação.  
§ 2o  Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em 
concurso anterior com prazo de validade não expirado.  
 

Seção IV 
Da Posse e do Exercício 

 
Art. 13.  A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão 
constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes 
ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por 
qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.  
§ 1o  A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de 
provimento. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 2o  Em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação do ato de 
provimento, em licença prevista nos incisos I, III e V do art. 81, ou afastado nas 
hipóteses dos incisos I, IV, VI, VIII, alíneas "a", "b", "d", "e" e "f", IX e X do art. 
102, o prazo será contado do término do impedimento. (Redação dada pela Lei nº 

9.527, de 10.12.97) 
§ 3o  A posse poderá dar-se mediante procuração específica.  
§ 4o  Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. 
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 5o  No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que 
constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro 
cargo, emprego ou função pública.  
§ 6o  Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no 
prazo previsto no § 1o deste artigo.  
Art. 14.  A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica 
oficial.  
Parágrafo único.  Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física 
e mentalmente para o exercício do cargo.  
Art. 15.  Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou 
da função de confiança. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
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§ 1o  É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público 
entrar em exercício, contados da data da posse. (Redação dada pela Lei nº 9.527, 

de 10.12.97) 
§ 2o  O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de 
sua designação para função de confiança, se não entrar em exercício nos 
prazos previstos neste artigo, observado o disposto no art. 18. (Redação dada 

pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 3o  À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou 
designado o servidor compete dar-lhe exercício. (Redação dada pela Lei nº 9.527, 

de 10.12.97) 
§ 4o  O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de 
publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença 
ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no 
primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 
trinta dias da publicação. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 16.  O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão 
registrados no assentamento individual do servidor.  
Parágrafo único.  Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão 
competente os elementos necessários ao seu assentamento individual.  
Art. 17.  A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no 
novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que 
promover o servidor. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 18.  O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter 
sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício 
provisório terá, no mínimo, dez e, no máximo, trinta dias de prazo, contados da 
publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do 
cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a 
nova sede. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 1o  Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, 
o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do 
impedimento. (Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 2o  É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no 
caput.  (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 19.  Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das 
atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima 
do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e 
máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente. (Redação dada pela 

Lei nº 8.270, de 17.12.91) 
§ 1o  O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a 
regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no art. 120, 
podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração. 
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 2o  O disposto neste artigo não se aplica a duração de trabalho estabelecida 
em leis especiais. (Parágrafo incluído pela Lei nº 8.270, de 17.12.91) 
Art. 20.  Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento 
efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) 
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meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação 
para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores: (vide EMC nº 19) 
I - assiduidade;  
II - disciplina;  
III - capacidade de iniciativa;  
IV - produtividade;  
V- responsabilidade.  
§ 1o  Quatro meses antes de findo o período do estágio probatório, será 
submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do 
desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei ou o 
regulamento do sistema de carreira, sem prejuízo da continuidade de apuração 
dos fatores enumerados nos incisos I a V deste artigo.  
§ 2o  O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se 
estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 29.  
§ 3o  O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de 
provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no 
órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou 
entidade para ocupar cargos de Natureza Especial, cargos de provimento em 
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, de níveis 6, 
5 e 4, ou equivalentes. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 4o  Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as 
licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, 
bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de 
aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. 
(Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 5o  O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os 
afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1o, 86 e 96, bem assim na hipótese 
de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do 
impedimento. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 

Seção V 
Da Estabilidade  

 
Art. 21.  O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de 
provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 
(dois) anos de efetivo exercício. (prazo 3 anos - vide EMC nº 19) 
Art. 22.  O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja 
assegurada ampla defesa.  
 

Seção VI 
Da Transferência 

 
Art. 23.  (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 

Seção VII  

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L9527.htm
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Da Readaptação 

  
Art. 24.  Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 
capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.  
§ 1o  Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será 
aposentado.  
§ 2o  A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a 
habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na 
hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições 
como excedente, até a ocorrência de vaga. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 

10.12.97) 
 

Seção VIII 
Da Reversão 

 
(Regulamento Dec. nº 3.644, de 30.11.2000) 

Art. 25.  Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado: (Redação 

dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos 
da aposentadoria; ou    (Inciso incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 

4.9.2001) 
II - no interesse da administração, desde que:    (Inciso incluído pela Medida 

Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
a) tenha solicitado a reversão; (Alínea incluída pela Medida Provisória nº 2.225-45, 

de 4.9.2001) 
b) a aposentadoria tenha sido voluntária; (Alínea incluída pela Medida Provisória 

nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
c) estável quando na atividade; (Alínea incluída pela Medida Provisória nº 2.225-

45, de 4.9.2001) 
d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação; 
(Alínea incluída pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
e) haja cargo vago.  (Alínea incluída pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 

4.9.2001) 
§ 1o  A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua 
transformação. (Parágrafo incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 

4.9.2001) 
§ 2o  O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para 
concessão da aposentadoria. Parágrafo incluído pela Medida Provisória nº 2.225-

45, de 4.9.2001) 
§ 3o  No caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá 
suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Parágrafo incluído 

pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
§ 4o  O servidor que retornar à atividade por interesse da administração 
perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do 
cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal 

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/decreto/D3644.htm%22%20/l%20%221
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que percebia anteriormente à aposentadoria. Parágrafo incluído pela Medida 

Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
§ 5o  O servidor de que trata o inciso II somente terá os proventos calculados 
com base nas regras atuais se permanecer pelo menos cinco anos no cargo. 
Parágrafo incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
§ 6o  O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. Parágrafo 

incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
Art. 27.  Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 (setenta) 
anos de idade.  
 

Seção IX  
Da Reintegração  

 
Art. 28.  A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo 
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando 
invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com 
ressarcimento de todas as vantagens.  
§ 1o  Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em 
disponibilidade, observado o disposto nos arts. 30 e 31.  
§ 2o  Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será 
reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em 
outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade.  
 

Seção X 
Da Recondução 

 
Art. 29.  Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente 
ocupado e decorrerá de:  
I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;  
II - reintegração do anterior ocupante.  
Parágrafo único.  Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será 
aproveitado em outro, observado o disposto no art. 30.  
 

Seção XI 
Da Disponibilidade e do Aproveitamento 

 
Art. 30.  O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante 
aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis 
com o anteriormente ocupado.  
Art. 31.  O órgão Central do Sistema de Pessoal Civil determinará o imediato 
aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos 
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal.  
Parágrafo único.  Na hipótese prevista no § 3o do art. 37, o servidor posto em 
disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do 
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, até o seu 
adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade. (Parágrafo incluído pela 

Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
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Art. 32.  Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade 
se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada 
por junta médica oficial.  
 

Capítulo II  
Da Vacância  

 
Art. 33.  A vacância do cargo público decorrerá de:  
I - exoneração;  
II - demissão;  
III - promoção;  
IV - (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
V -  (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
VI - readaptação;  
VII - aposentadoria;  
VIII - posse em outro cargo inacumulável;  
IX - falecimento.  
Art. 34.  A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de 
ofício.  
Parágrafo único.  A exoneração de ofício dar-se-á:  
I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;  
II - quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo 
estabelecido.  
Art. 35.  A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de 
confiança dar-se-á: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
I - a juízo da autoridade competente;  
II - a pedido do próprio servidor.  
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 

Capítulo III  
Da Remoção e da Redistribuição  
 

Seção I 
Da Remoção 

  
Art. 36.  Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no 
âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.  
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por 
modalidades de remoção: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
I - de ofício, no interesse da Administração; (Inciso incluído pela Lei nº 9.527, de 

10.12.97) 
II - a pedido, a critério da Administração; (Inciso incluído pela Lei nº 9.527, de 

10.12.97) 
III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da 
Administração: (Inciso incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou 
militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L9527.htm
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L9527.htm
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L9527.htm
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dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração; (Alínea 

incluída pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que 
viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada 
à comprovação por junta médica oficial; (Alínea incluída pela Lei nº 9.527, de 

10.12.97) 
c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de 
interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas 
preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam 
lotados.(Alínea incluída pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 

Seção II 
Da Redistribuição 

  
Art. 37.  Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, 
ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou 
entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do 
SIPEC,     observados os seguintes preceitos: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 

10.12.97) 
I - interesse da administração; (Inciso incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
II - equivalência de vencimentos; (Inciso incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
III - manutenção da essência das atribuições do cargo; (Inciso incluído pela Lei 

nº 9.527, de 10.12.97) 
IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das 
atividades; (Inciso incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional; 
(Inciso incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais 
do órgão ou entidade. (Inciso incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 1o  A redistribuição ocorrerá ex offÍcIo para ajustamento de lotação e da força 
de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de 
reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. (Redação dada pela 

Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 2o  A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto 
entre o órgão central do SIPEC e os órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal envolvidos. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 3o  Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o 
cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor 
estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade, até seu 
aproveitamento na forma dos arts. 30 e 31. (Parágrafo renumerado e alterado 

pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 4o  O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade 
poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do SIPEC, e ter 
exercício provisório, em outro órgão ou entidade, até seu adequado 
aproveitamento. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 

Capítulo IV 
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Da Substituição  

 
Art. 38.  Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os 
ocupantes de cargo de Natureza Especial terão substitutos indicados no 
regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo 
dirigente máximo do órgão ou entidade. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 

10.12.97) 
§ 1o  O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do 
cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de 
Natureza Especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares 
do titular e na vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar pela 
remuneração de um deles durante o respectivo período. (Redação dada pela Lei 

nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 2o  O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de 
direção ou chefia ou de cargo de Natureza Especial, nos casos dos 
afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a trinta dias 
consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, que 
excederem o referido período. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 39.  O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades 
administrativas organizadas em nível de assessoria.  
 
Título III  
Dos Direitos e Vantagens  
Capítulo I  
Do Vencimento e da Remuneração  

 
Art. 40.  Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, 
com valor fixado em lei.  
Parágrafo único.  Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, 
importância inferior ao salário-mínimo.  
Art. 41.  Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.  
§ 1o  A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão 
será paga na forma prevista no art. 62.  
§ 2o  O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa 
da de sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no 
§ 1o do art. 93.  
§ 3o  O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter 
permanente, é irredutível.  
§ 4o  É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições 
iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores dos três 
Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à 
natureza ou ao local de trabalho.  
Art. 42.  Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de 
remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como 
remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos 
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Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e 
Ministros do Supremo Tribunal Federal.  
Parágrafo único.  Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas 
nos incisos II a VII do art. 61.  
Art. 43.  ( (*) Nota: O menor e o maior valor da remuneração do servidor está, 
agora, estabelecido no art. 18 da Lei nº 9.624, de 02.04.98: o fator é de 25,641 
, o menor é R$ 312,00 e o maior é de R$ 8.000,00. 
Art. 44.  O servidor perderá:  
I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado; 
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências 
justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o art. 97, e saídas 
antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês 
subseqüente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata. 
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Parágrafo único.  As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim 
consideradas como efetivo exercício. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 

10.12.97) 
Art. 45.  Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto 
incidirá sobre a remuneração ou provento. (Regulamento) 
Parágrafo único.  Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação 
em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com 
reposição de custos, na forma definida em regulamento.  
Art. 46 As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 
1994, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao 
pensionista, para pagamento, no prazo máximo de trinta dias, podendo ser 
parceladas, a pedido do interessado. (Redação dada pela Medida Provisória nº 

2.225-45, de 4.9.2001) 
§ 1o  O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a dez 
por cento da remuneração, provento ou pensão. (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
§ 2o  Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do 
processamento da folha, a reposição será feita imediatamente, em uma única 
parcela. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
§ 3o  Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento a 
decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada 
ou rescindida, serão eles atualizados até a data da reposição.(Redação dada 

pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
Art. 47.  O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que 
tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta 
dias para quitar o débito. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 

4.9.2001) 
Parágrafo único.  A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua 
inscrição em dívida ativa. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 

4.9.2001) 

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L9624.htm
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/decreto/D3297.htm
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Art. 48.  O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de 
arresto, seqüestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos 
resultante de decisão judicial.  
 

Capítulo II 
Das Vantagens  

 
Art. 49.  Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes 
vantagens:  
I - indenizações;  
II - gratificações;  
III - adicionais.  
§ 1o  As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para 
qualquer efeito.  
§ 2o  As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, 
nos casos e condições indicados em lei.  
Art. 50.  As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, 
para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários 
ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.  
 

Seção I 
Das Indenizações 

 
Art. 51.  Constituem indenizações ao servidor:  
I - ajuda de custo;  
II - diárias;  
III - transporte.  
Art. 52.  Os valores das indenizações, assim como as condições para a sua 
concessão, serão estabelecidos em regulamento.  
 

Subseção I 
Da Ajuda de Custo  

 
Art. 53.  A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação 
do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, 
com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento 
de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que 
detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. 
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 1o  Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor 
e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais.  
§ 2o  À família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de 
custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 (um) ano, 
contado do óbito.  
Art. 54.  A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, 
conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância 
correspondente a 3 (três) meses.  
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Art. 55.  Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do 
cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo.  
Art. 56.  Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da 
União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio.  
Parágrafo único.  No afastamento previsto no inciso I do art. 93, a ajuda de 
custo será paga pelo órgão cessionário, quando cabível.  
Art. 57.  O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, 
injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de 30 (trinta) dias.  
 

Subseção II  
Das Diárias 

  
Art. 58.  O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou 
transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a 
passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas 
extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme 
dispuser em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 1o  A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade 
quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando a União 
custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias. 
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 2o  Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência 
permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias.  
§ 3o  Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da 
mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, 
constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas, ou em áreas 
de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e 
competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se 
estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as diárias 
pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território 
nacional. (Parágrafo incluído dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 59.  O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer 
motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias.  
Parágrafo único.  Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do 
que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em 
excesso, no prazo previsto no caput.  
 

Subseção III 
Da Indenização de Transporte  

 
Art. 60.  Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar 
despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de 
serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se 
dispuser em regulamento.  
Seção II 
Das Gratificações e Adicionais  
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Art. 61.  Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão 
deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais: 
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
I - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento; 
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de         10.12.97) 
II - gratificação natalina;  
IV - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;  
V - adicional pela prestação de serviço extraordinário;  
VI - adicional noturno;  
VII - adicional de férias;  
VIII - outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho.  
 

Subseção I 
Da Retribuição pelo Exercício de Função de Direção, Chefia e Assessoramento  
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

 
Art. 62.  Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, 
chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza 
Especial é devida retribuição pelo seu exercício. (Redação dada pela Lei nº 9.527, 

de 10.12.97) 
Parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em 
comissão de que trata o inciso II do art. 9o. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 

10.12.97) 
Art. 62-A.  Fica transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada 
- VPNI a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, 
chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza 
Especial a que se referem os arts. 3o e 10 da Lei no 8.911, de 11 de julho de 
1994, e o art. 3o da Lei no 9.624, de 2 de abril de 1998.(Artigo incluído pela 
Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
Parágrafo único.  A VPNI de que trata o caput deste artigo somente estará 
sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos 
federais.(Parágrafo único incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 
4.9.2001) 
 

Seção II 
Da Gratificação Natalina  

 
Art. 63.  A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da 
remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de 
exercício no respectivo ano.  
Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada 
como mês integral.  
Art. 64.  A gratificação será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de 
cada ano.  
Parágrafo único. (VETADO). 
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Art. 65.  O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina, 
proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do 
mês da exoneração.  
Art. 66.  A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer 
vantagem pecuniária.  
 

Subseção III 
Do Adicional por Tempo de Serviço  
Subseção IV 
Dos Adicionais de Insalubridade, Periculosidade ou Atividades Penosas 

 
Art. 68.  Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres 
ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco 
de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.  
§ 1o  O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de 
periculosidade deverá optar por um deles.  
§ 2o  O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a 
eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.  
Art. 69.  Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações 
ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.  
Parágrafo único.  A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto 
durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, 
exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não 
perigoso.  
Art. 70.  Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade 
e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em 
legislação específica.  
Art. 71.  O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em 
exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o 
justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento.  
Art. 72.  Os locais de trabalho e os servidores que operam com Raios X ou 
substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que 
as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na 
legislação própria.  
Parágrafo único.  Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a 
exames médicos a cada 6 (seis) meses.  
 

Subseção V 
Do Adicional por Serviço Extraordinário  

 
Art. 73.  O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% 
(cinqüenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.  
Art. 74.  Somente será permitido serviço extraordinário para atender a 
situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) 
horas por jornada.  
 

Subseção VI 
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Do Adicional Noturno 

  
Art. 75.  O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e 
duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora 
acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 
cinqüenta e dois minutos e trinta segundos.  
Parágrafo único.  Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que 
trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no art. 73.  
 

Subseção VII 
Do Adicional de Férias 

 
Art. 76.  Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião 
das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do 
período das férias.  
Parágrafo único.  No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou 
assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será 
considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo.  
 

Capítulo III 
Das Férias 

 
Art. 77.  O servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, 
até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, 
ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. (Redação dada pela 

Lei nº 9.525, de 3.12.97) 
§ 1o  Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) 
meses de exercício.  
§ 2o  É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.  
§ 3o  As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim 
requeridas pelo servidor, e no interesse da administração pública. (Parágrafo 

incluído pela Lei nº 9.525, de 3.12.97) 
Art. 78.  O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) 
dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no § 1o 
deste artigo. 
§ 1o (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 2o 

(Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 3o  O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá 
indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, 
na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior 
a quatorze dias. (Parágrafo incluído pela Lei nº 8.216, de 13.8.91) 
§ 4o  A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que 
for publicado o ato exoneratório. (Parágrafo incluído pela Lei nº 8.216, de 13.8.91)  
§ 5o  Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto 
no inciso XVII do art. 7o da Constituição Federal quando da utilização do 
primeiro período. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.525, de 3.12.97) 

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L9527.htm
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L9527.htm
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Art. 79.  O servidor que opera direta e permanentemente com Raios X ou 
substâncias radioativas gozará 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por 
semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a 
acumulação.  
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 80.  As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de 
calamidade pública, comoção interna,      convocação para júri, serviço militar 
ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima 
do órgão ou entidade. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Parágrafo único.  O restante do período interrompido será gozado de uma só 
vez, observado o disposto no art. 77. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 

10.12.97) 
 

Capítulo IV 
Das Licenças 
Seção I 
Disposições Gerais 

  
Art. 81.  Conceder-se-á ao servidor licença:  
I - por motivo de doença em pessoa da família;  
II - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;  
III - para o serviço militar;  
IV - para atividade política;  
V - para capacitação; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
VI - para tratar de interesses particulares;  
VII - para desempenho de mandato classista.  
§ 1o  A licença prevista no inciso I será precedida de exame por médico ou junta 
médica oficial.  
§ 2o  (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 3o  É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da 
licença prevista no inciso I deste artigo.  
Art. 82.  A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término de outra 
da mesma espécie será considerada como prorrogação.  
 

Seção II  
Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família  

 
Art. 83.  Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do 
cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e 
enteado, ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu 
assentamento funcional, mediante comprovação por junta médica oficial. 
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 1o  A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for 
indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do 
cargo ou mediante compensação de horário, na forma do disposto no inciso II 
do art. 44. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L9527.htm
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L9527.htm
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§ 2o  A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, 
até trinta dias, podendo ser prorrogada por até trinta dias, mediante parecer de 
junta médica oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração, por até 
noventa dias.  (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 

Seção III 
Da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge  

 
Art. 84.  Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou 
companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o 
exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e 
Legislativo.  
§ 1o  A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.  
§ 2o  No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja 
servidor público, civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderá haver exercício 
provisório em órgão ou entidade da Administração Federal direta, autárquica ou 
fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu 
cargo. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 

Seção IV 
Da Licença para o Serviço Militar  

 
Art. 85.  Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença, 
na forma e condições previstas na legislação específica.  
Parágrafo único.  Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 (trinta) dias 
sem remuneração para reassumir o exercício do cargo.  
 

Seção V 
Da Licença para Atividade Política  

 
Art. 86.  O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período 
que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a 
cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça 
Eleitoral.  
§ 1o  O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas 
funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação 
ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de 
sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do 
pleito. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 2o  A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da 
eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo 
efetivo, somente pelo período de três meses. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 

10.12.97) 
 

Seção VI 
Da Licença para Capacitação 
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(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

 
Art. 87.  Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no 
interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a 
respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de 
capacitação profissional. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Parágrafo único.  Os períodos de licença de que trata o caput não são 
acumuláveis. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 88.  (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 89.  (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 90.  (VETADO). 
 

Seção VII 
Da Licença para Tratar de Interesses Particulares 

  
Art. 91.  A critério da Administração, poderão ser concedidas ao servidor 
ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, 
licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até três anos 
consecutivos, sem remuneração. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-

45, de 4.9.2001) 
Parágrafo único.  A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a 
pedido do servidor ou no interesse do serviço.(Redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 

       
Seção VIII 
Da Licença para o Desempenho de Mandato Classista  

 
Art. 92.  É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o 
desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe 
de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade 
fiscalizadora da profissão, observado o disposto na alínea "c" do inciso VIII do 
art. 102 desta Lei, conforme disposto em regulamento e observados os 
seguintes limites: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
I - para entidades com até 5.000 associados, um servidor; (Inciso incluído pela 

Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
II - para entidades com 5.001 a 30.000 associados, dois servidores; (Inciso 

incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
III - para entidades com mais de 30.000 associados, três servidores. (Inciso 

incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 1o  Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de 
direção ou representação nas referidas entidades, desde que cadastradas no 
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. (Redação dada pela 

Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 2o  A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada, no 
caso de reeleição, e por uma única vez.  
 

Capítulo V 

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L9527.htm
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Dos Afastamentos 
Seção I 
Do Afastamento para Servir a Outro Órgão ou Entidade  

 
Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou 
entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei nº 8.270, de 

17.12.91) 
I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança; (Redação dada 

pela Lei nº 8.270, de 17.12.91)  
II - em casos previstos em leis específicas. (Redação dada pela Lei nº 8.270, de 

17.12.91) 
§ 1o  Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus da remuneração será do 
órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais 
casos. (Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17.12.91)  
§ 2o  Na hipótese de o servidor cedido à empresa pública ou sociedade de 
economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração 
do cargo efetivo, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas 
realizadas pelo órgão ou entidade de origem. (Redação dada pela Lei nº 8.270, de 

17.12.91)  
§ 3o  A cessão far-se-á mediante Portaria publicada no Diário Oficial da União. 
(Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17.12.91)  
§ 4o  Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do 
Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da Administração Federal 
direta que não tenha quadro próprio de pessoal, para fim determinado e a 
prazo certo. (Parágrafo incluído pela Lei nº 8.270, de 17.12.91)  
§ 5o  Aplicam-se à União, em se tratando de empregado ou servidor por ela 
requisitado, as regras previstas nos §§ 1o e 2o deste artigo, conforme dispuser 
o regulamento, exceto quando se tratar de empresas públicas ou sociedades 
de economia mista que recebam recursos financeiros do Tesouro Nacional 
para o custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal. 
(Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 

Seção II 
Do Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo  

 
Art. 94.  Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes 
disposições: 
I - tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do 
cargo;  
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração;  
III - investido no mandato de vereador:  
a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, 
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo;  
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b) não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração.  
§ 1o  No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a seguridade 
social como se em exercício estivesse.  
§ 2o  O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser 
removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde 
exerce o mandato.  
 

Seção III 
Do Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior 

  
Art. 95.  O servidor não poderá ausentar-se do País para estudo ou missão 
oficial, sem autorização do Presidente da República, Presidente dos Órgãos do 
Poder Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal.  
§ 1o  A ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e finda a missão ou estudo, 
somente decorrido igual período, será permitida nova ausência.  
§ 2o  Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida 
exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido 
período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da 
despesa havida com seu afastamento.  
§ 3o  O disposto neste artigo não se aplica aos servidores da carreira 
diplomática.  
§ 4o  As hipóteses, condições e formas para a autorização de que trata este 
artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão 
disciplinadas em regulamento. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 96.  O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de 
que o Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da 
remuneração.  
 

Capítulo VI 
Das Concessões 

  
Art. 97.  Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço:  
I - por 1 (um) dia, para doação de sangue;  
II - por 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor;  
III - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de :  
a) casamento;  
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, 
enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.  
Art. 98.  Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando 
comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem 
prejuízo do exercício do cargo.  
§ 1o  Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de 
horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal 
do trabalho. (Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 2o  Também será concedido horário especial ao servidor portador de 
deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, 



 

Manual de Sindicância Investigatória, Sindicância Punitiva  e Processo Administrativo Disciplinar  

Simone Baccarini Nogueira                               e- mail: simone@ufmg.br 

Av. Antônio Carlos, 6627 – Reitoria- Procuradoria Jurídica 3° andar- Cep 31270-901 – Belo Horizonte 

Fones: (31) 3499-4140- Fax (31) 3499-4150 

independentemente de compensação de horário. (Parágrafo incluído pela Lei nº 

9.527, de 10.12.97) 
§ 3o  As disposições do parágrafo anterior são extensivas ao servidor que tenha 
cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física, exigindo-se, porém, 
neste caso, compensação de horário na forma do inciso II do art. 44. (Parágrafo 

incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 99.  Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da 
administração é assegurada, na localidade da nova residência ou na mais 
próxima, matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, 
independentemente de vaga.  
Parágrafo único.  O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge ou 
companheiro, aos filhos, ou enteados do servidor que vivam na sua companhia, 
bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial.  
 

Capítulo VII 
Do Tempo de Serviço 

  
Art. 100.  É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, 
inclusive o prestado às Forças Armadas.  
Art. 101.  A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão 
convertidos em anos, considerado o ano como de trezentos e sessenta e cinco 
dias.  
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 102.  Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são considerados 
como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:  
I - férias;  
II - exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos 
Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;  
III - exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer 
parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República;  
IV - participação em programa de treinamento regularmente instituído, 
conforme dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito 
Federal, exceto para promoção por merecimento;  
VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei;  
VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme 
dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
VIII - licença: 
a) à gestante, à adotante e à paternidade;  
b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses, 
cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo 
de provimento efetivo; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
c) para o desempenho de mandato classista, exceto para efeito de promoção 
por merecimento;  
d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;  
e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei 

nº 9.527, de 10.12.97) 

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L9527.htm
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f) por convocação para o serviço militar;  
IX - deslocamento para a nova sede de que trata o art. 18;  
X - participação em competição desportiva nacional ou convocação para 
integrar representação desportiva nacional, no País ou no exterior, conforme 
disposto em lei específica;  
XI - afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil 
participe ou com o qual coopere. (Inciso incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 103.  Contar- se- á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:  
I - o tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito 
Federal;  
II - a licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor, com 
remuneração;  
III - a licença para atividade política, no caso do art. 86, § 2o;  
IV - o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, 
estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público federal;  
V - o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social;  
VI - o tempo de serviço relativo a tiro de guerra;  
VII - o tempo de licença para tratamento da própria saúde que exceder o prazo 
a que se refere a alínea "b" do inciso VIII do art. 102. (Inciso incluído pela Lei nº 

9.527, de 10.12.97) 
§ 1o  O tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para 
nova aposentadoria.  
§ 2o  Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas 
em operações de guerra.  
§ 3o  É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado 
concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos 
Poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação 
pública, sociedade de economia mista e empresa pública. 
 

Capítulo VIII 
Do Direito de Petição  

 
Art. 104.  É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, 
em defesa de direito ou interesse legítimo.  
Art. 105.  O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo 
e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente 
subordinado o requerente.  
Art. 106.  Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o 
ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.  
Parágrafo único.  O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam 
os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 (cinco) dias e 
decididos dentro de 30 (trinta) dias.  
Art. 107.  Caberá recurso:  
I - do indeferimento do pedido de reconsideração;  
II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.  
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§ 1o  O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior à que tiver 
expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala 
ascendente, às demais autoridades.  
§ 2o  O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver 
imediatamente subordinado o requerente.  
Art. 108.  O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso 
é de 30 (trinta) dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da 
decisão recorrida.  
Art. 109.  O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da 
autoridade competente. 
Parágrafo único.  Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do 
recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado.  
Art. 110.  O direito de requerer prescreve: 
I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e 
créditos resultantes das relações de trabalho;  
II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for 
fixado em lei.  
Parágrafo único.  O prazo de prescrição será contado da data da publicação do 
ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for 
publicado.  
Art. 111.  O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, 
interrompem a prescrição.  
Art. 112.  A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela 
administração.  
Art. 113.  Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do 
processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele 
constituído.  
Art. 114.  A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando 
eivados de ilegalidade.  
Art. 115.  São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste Capítulo, 
salvo motivo de força maior.  
 

 

 

 

Título IV 
Do Regime Disciplinar  
Capítulo I 
Dos Deveres  

 
Art. 116.  São deveres do servidor:  
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;  
II - ser leal às instituições a que servir;  
III - observar as normas legais e regulamentares;  
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;  
V - atender com presteza:  
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a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as 
protegidas por sigilo;  
b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou 
esclarecimento de situações de interesse pessoal;  
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.  
VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que 
tiver ciência em razão do cargo;  
VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;  
VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;  
IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;  
X - ser assíduo e pontual ao serviço;  
XI - tratar com urbanidade as pessoas;  
XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.  
Parágrafo único.  A representação de que trata o inciso XII será encaminhada 
pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é 
formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa.  
 

Capítulo II 
Das Proibições  

 
Art. 117.  Ao servidor é proibido:  
I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do 
chefe imediato;  
II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento 
ou objeto da repartição;  
III - recusar fé a documentos públicos;  
IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou 
execução de serviço;  
V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;  
VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o 
desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu 
subordinado;  
VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação 
profissional ou sindical, ou a partido político;  
VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, 
cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil;  
IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento 
da dignidade da função pública;  
X - participar de gerência ou administração de empresa privada, sociedade 
civil, salvo a participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas 
ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação do 
capital social, sendo-lhe vedado exercer o comércio, exceto na qualidade de 
acionista, cotista ou comanditário; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-

45, de 4.9.2001) 

XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo 
quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até 
o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;  
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XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, 
em razão de suas atribuições;  
XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;  
XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas;  
XV - proceder de forma desidiosa;  
XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou 
atividades particulares;  
XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, 
exceto em situações de emergência e transitórias;  
XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício 
do cargo ou função e com o horário de trabalho;  
XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. (Inciso 

incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 

Capítulo III 
Da Acumulação  

 
Art. 118.  Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a 
acumulação remunerada de cargos públicos. 
§ 1o  A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em 
autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia 
mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos 
Municípios.  
§ 2o  A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à 
comprovação da compatibilidade de horários.  
§ 3o  Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo 
ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os 
cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. 
(Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 119.  O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, 
exceto no caso previsto no parágrafo único do art. 9o, nem ser remunerado 
pela participação em órgão de deliberação coletiva. (Redação dada pela Lei nº 

9.527, de 10.12.97) 
Parágrafo único.  O disposto neste artigo não se aplica à remuneração devida 
pela participação em conselhos de administração e fiscal das empresas 
públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, 
bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha participação no capital social, observado o que, a 
respeito, dispuser legislação específica (Redação dada pela Medida Provisória nº 

2.225-45, de 4.9.2001) 

Art. 120.  O servidor vinculado ao regime desta Lei, que acumular licitamente 
dois cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, 
ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver 
compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada 
pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. (Redação dada 

pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
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Capítulo IV 
Das Responsabilidades  

 
Art. 121.  O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício 
irregular de suas atribuições.  
Art. 122.  A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso 
ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.  
§ 1o  A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será 
liquidada na forma prevista no art. 46, na falta de outros bens que assegurem a 
execução do débito pela via judicial.  
§ 2o  Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a 
Fazenda Pública, em ação regressiva.  
§ 3o  A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles 
será executada, até o limite do valor da herança recebida.  
Art. 123.  A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções 
imputadas ao servidor, nessa qualidade.  
Art. 124.  A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou 
comissivo praticado no desempenho do cargo ou função.  
Art. 125.  As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, 
sendo independentes entre si.  
Art. 126.  A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso 
de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.  
 

Capítulo V 
Das Penalidades 

  
Art. 127.  São penalidades disciplinares:  
I - advertência;  
II - suspensão;  
III - demissão;  
IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade;  
V - destituição de cargo em comissão;  
VI - destituição de função comissionada.  
Art. 128.  Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a 
gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço 
público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes 
funcionais.  
Parágrafo único.  O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o 
fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. (Parágrafo incluído pela Lei nº 

9.527, de 10.12.97) 
Art. 129.  A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de 
proibição constante do art. 117, incisos I a VIII e XIX, e de inobservância de 
dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não 
justifique imposição de penalidade mais grave. (Redação dada pela Lei nº 9.527, 

de 10.12.97) 
Art. 130.  A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas 
punidas com advertência e de violação das demais proibições que não 
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tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 
90 (noventa) dias.  
§ 1o  Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, 
injustificadamente, recusar-se a ser submetido a inspeção médica determinada 
pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez 
cumprida a determinação.  
§ 2o  Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão 
poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinqüenta por cento) por dia 
de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em 
serviço.  
Art. 131.  As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros 
cancelados, após o decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, 
respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova 
infração disciplinar.  
Parágrafo único.  O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos.  
Art. 132.  A demissão será aplicada nos seguintes casos:  
I - crime contra a administração pública;  
II - abandono de cargo;  
III - inassiduidade habitual;  
IV - improbidade administrativa;  
V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;  
VI - insubordinação grave em serviço;  
VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima 
defesa própria ou de outrem;  
VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos;  
IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;  
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;  
XI - corrupção;  
XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;  
XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.  
Art. 133.  Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, 
empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 
notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar 
opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, na 
hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e 
regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se 
desenvolverá nas seguintes fases: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser 
composta por dois servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a 
materialidade da transgressão objeto da apuração; (Inciso incluído pela Lei nº 

9.527, de 10.12.97) 
II - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório; (Inciso 

incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
III - julgamento. (Inciso incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 1o  A indicação da autoria de que trata o inciso I dar- se- á pelo nome e 
matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos 
ou funções públicas em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou 
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entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do 
correspondente regime jurídico. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 2o  A comissão lavrará, até três dias após a publicação do ato que a 
constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que 
trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor 
indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de cinco 
dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo na 
repartição, observado o disposto nos arts. 163 e 164. (Redação dada pela Lei nº 

9.527, de 10.12.97) 
§ 3o  Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à 
inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças 
principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, 
indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade 
instauradora, para julgamento. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 4o  No prazo de cinco dias, contados do recebimento do processo, a 
autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, 
o disposto no § 3o do art. 167. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 5o  A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará 
sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de 
exoneração do outro cargo. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 6o  Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena 
de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em 
relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação 
ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão 
comunicados. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 7o  O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido 
ao rito sumário não excederá trinta dias, contados da data de publicação do ato 
que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por até quinze dias, 
quando as circunstâncias o exigirem. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 

10.12.97) 
§ 8o  O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, 
observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos 
Títulos IV e V desta Lei. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 134.  Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que 
houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão.  
Art. 135.  A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de 
cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de 
suspensão e de demissão.  
Parágrafo único.  Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração 
efetuada nos termos do art. 35 será convertida em destituição de cargo em 
comissão.  
Art. 136.  A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos 
incisos IV, VIII, X e XI do art. 132, implica a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.  
Art. 137.  A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência 
do art. 117, incisos IX e XI, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura 
em cargo público federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos.  
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Parágrafo único.  Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que 
for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do art. 132, 
incisos I, IV, VIII, X e XI.  
Art. 138.  Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao 
serviço por mais de trinta dias consecutivos.  
Art. 139.  Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa 
justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze 
meses.  
Art. 140.  Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, 
também será adotado o procedimento sumário a que se refere o art. 133, 
observando-se especialmente que: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
I - a indicação da materialidade dar-se-á: (Inciso incluído pela Lei nº 9.527, de 

10.12.97) 
a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de 
ausência intencional do servidor ao serviço superior a trinta dias; (Alínea 

incluída pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao 
serviço sem causa justificada, por período igual ou superior a sessenta dias 
interpoladamente, durante o período de doze meses; (Alínea incluída pela Lei nº 

9.527, de 10.12.97) 
II - após a apresentação da defesa a comissão elaborará relatório conclusivo 
quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as 
peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na 
hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao 
serviço superior a trinta dias e remeterá o processo à autoridade instauradora 
para julgamento. (Inciso incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 141.  As penalidades disciplinares serão aplicadas:  
I - pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder 
Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, 
quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade 
de servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão, ou entidade; 
II - pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior 
àquelas mencionadas no inciso anterior     quando se tratar de suspensão 
superior a 30 (trinta) dias;  
III - pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos 
regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de 
até 30 (trinta) dias;  
IV - pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de 
destituição de cargo em comissão.  
Art. 142.  A ação disciplinar prescreverá:  
I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;  
II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;  
III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto á advertência.  
§ 1o  O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou 
conhecido.  
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§ 2o  Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações 
disciplinares capituladas também como crime.  
§ 3o  A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar 
interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade 
competente.  
§ 4o  Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do 
dia em que cessar a interrupção.  
 

Título V 
Do Processo Administrativo Disciplinar  
Capítulo I 
Disposições Gerais 

  
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.  
§ 1o  Compete ao órgão central do SIPEC supervisionar e fiscalizar o 
cumprimento do disposto neste artigo. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 

10.12.97) 
§ 2o  Constatada a omissão no cumprimento da obrigação a que se refere o 
caput deste artigo, o titular do órgão central do SIPEC designará a comissão de 
que trata o art. 149. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 3o A apuração de que trata o caput, por solicitação da autoridade a que se 
refere, poderá ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diverso 
daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência 
específica para tal finalidade, delegada em caráter permanente ou temporário 
pelo Presidente da República, pelos presidentes das Casas do Poder 
Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, no 
âmbito do respectivo Poder, órgão ou entidade, preservadas as competências 
para o julgamento que se seguir à apuração. (Parágrafo incluído pela Lei nº 

9.527, de 10.12.97) 
Art. 144.  As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde 
que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam 
formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.  
Parágrafo único.  Quando o fato narrado não configurar evidente infração 
disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto.  
Art. 145.  Da sindicância poderá resultar:  
I - arquivamento do processo;  
II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 
(trinta) dias;  
III - instauração de processo disciplinar.  
Parágrafo único.  O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 
(trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade 
superior.  
Art. 146.  Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de 
penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação 
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de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, 
será obrigatória a instauração de processo disciplinar.  
 

Capítulo II 
Do Afastamento Preventivo 

 
Art. 147.  Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir 
na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo 
disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo 
prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.  
Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o 
qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.  
 

Capítulo III 
Do Processo Disciplinar  

 
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 investido.  
Art. 149.  O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três 
servidores estáveis designados pela autoridade competente, observado o 
disposto no § 3o do art. 143, 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 indiciado. (Redação dada pela Lei nº 

9.527, de 10.12.97) 
§ 1o  A Comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, 
podendo a indicação recair em um de seus membros.  
§ 2o  Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, 
cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consangüíneo ou afim, em linha 
reta ou colateral, até o terceiro grau.  
Art. 150.  A Comissão exercerá suas atividades com independência e 
imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido 
pelo interesse da administração.  
Parágrafo único.  As reuniões e as audiências das comissões terão caráter 
reservado.  
Art. 151.  O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:  
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;  
II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;  
III - julgamento.  
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.  
§ 1o  Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus 
trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do 
relatório final.  
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§ 2o  As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar 
as deliberações adotadas.  
 

Seção I 
Do Inquérito  

 
Art. 153.  O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, 
assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos 
admitidos em direito.  
Art. 154.  Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça 
informativa da instrução.  
Parágrafo único.  Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a 
infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente 
encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da 
imediata instauração do processo disciplinar.  
Art. 155.  Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de 
depoimentos, 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.  
Art. 156.  É assegurado ao servidor o direito de 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.  
§ 1o  O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados 
impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o 
esclarecimento dos fatos.  
§ 2o  Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato 
independer de conhecimento especial de perito.  
Art. 157.  As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado 
expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente 
do interessado, ser anexado aos autos.  
Parágrafo único.  Se a testemunha for servidor público, a expedição do 
mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, 
com a indicação do dia e hora marcados para inquirição.  
Art. 158.  O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não 
sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito.  
§ 1o  As testemunhas serão inquiridas separadamente.  
§ 2o  Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-
se-á à acareação entre os depoentes.  
Art. 159.  Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o 
interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos arts. 
157 e 158.  
§ 1o  No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido 
separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou 
circunstâncias, será promovida a acareação entre eles.  
§ 2o  O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à 
inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e 
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respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente 
da comissão.  
Art. 160.  Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a 
comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame 
por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra.  
Parágrafo único.  O incidente de sanidade mental será processado em auto 
apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial.  
 Art. 161.  Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do 
servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas 
provas.  
§ 1o  O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da 
comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, 
assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. 
§ 2o  Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte) 
dias. 
§ 3o  O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências 
reputadas indispensáveis.  
§ 4o  No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o 
prazo para defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo 
membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de (2) duas 
testemunhas.  
Art. 162.  O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à 
comissão o lugar onde poderá ser encontrado.  
Art. 163.  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 defesa.  
Parágrafo único.  Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 
(quinze) dias a partir da última publicação do edital.  
Art. 164.  Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não 
apresentar defesa no prazo legal. 
§ 1o  A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o 
prazo para a defesa.  
§ 2o  Para defender o indiciado revel, 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 indiciado. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 165.  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.  
§ 1o  O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à 
responsabilidade do servidor.  
§ 2o  Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o 
dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias 
agravantes ou atenuantes.  
Art. 166.  O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à 
autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento.  
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Seção II 
Do Julgamento 

  
Art. 167. No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, a 
autoridade julgadora proferirá a sua decisão. 
§ 1o  Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade 
instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, 
que decidirá em igual prazo.  
§ 2o  Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento 
caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave.  
§ 3o  Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso I do 
art. 141.  
§ 4o  Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade 
instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se 
flagrantemente contrária à prova dos autos. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, 

de 10.12.97) 
Art. 168.  O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário 
às provas dos autos.  
Parágrafo único.  Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos 
autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade 
proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.  
Art. 169.  Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que 
determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará 
a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de 
outra comissão para instauração de novo processo. (Redação dada pela Lei nº 

9.527, de 10.12.97) 
§ 1o  O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo.  
§ 2o  A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o art. 142, 
§ 2o, será responsabilizada na forma do Capítulo IV do Título IV.  
Art. 170.  Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora 
determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor.  
Art. 171.  Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo 
disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, 
ficando trasladado na repartição.  
Art. 172.  O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser 
exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do 
processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada.  
Parágrafo único.  Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único, inciso I 
do art. 34, o ato será convertido em demissão, se for o caso.  
Art. 173.  Serão assegurados transporte e diárias:  
I - ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua 
repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado;  
II - aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se 
deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao 
esclarecimento dos fatos.  
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Seção III 
Da Revisão do Processo  

 
Art. 174.  O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido 
ou de ofício, quando se aduzirem     fatos novos ou circunstâncias suscetíveis 
de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada.  
§ 1o  Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, 
qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo.  
§ 2o  No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo 
respectivo curador.  
Art. 175.  No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente.  
Art. 176.  A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui 
fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados 
no processo originário.  
Art. 177.  O requerimento de revisão do processo será dirigido ao Ministro de 
Estado ou autoridade equivalente, que, se autorizar a revisão, encaminhará o 
pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo 
disciplinar.  
Parágrafo único.  Deferida a petição, a autoridade competente providenciará a 
constituição de comissão, na forma do art. 149.  
Art. 178.  A revisão correrá em apenso ao processo originário.  
Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a 
produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar.  
Art. 179.  A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias para a conclusão dos 
trabalhos.  
Art. 180.  Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as 
normas e procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar.  
Art. 181.  O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade, nos 
termos do art. 141.  
Parágrafo único.  O prazo para julgamento será de 20 (vinte) dias, contados do 
recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá 
determinar diligências.  
Art. 182.  Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a 
penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto 
em relação à destituição do cargo em comissão, que será convertida em 
exoneração.  
Parágrafo único.  Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de 
penalidade.  
 

Título VI 
Da Seguridade Social do Servidor  
Capítulo I 
Disposições Gerais  

 
Art. 183.  A União manterá Plano de Seguridade Social para o servidor e sua 
família.  
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Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão que não seja, 
simultaneamente, ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração 
pública direta, autárquica e fundacional, não terá direito aos benefícios do 
Plano de Seguridade Social, com exceção da assistência à saúde. (Parágrafo 

incluído pela Lei nº 8.647, de 13 de abril de 1993) 
Art. 184.  O Plano de Seguridade Social visa a dar cobertura aos riscos a que 
estão sujeitos o servidor e sua família, e compreende um conjunto de 
benefícios e ações que atendam às seguintes finalidades:  
I - garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, 
acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão;  
II - proteção à maternidade, à adoção e à paternidade;  
III - assistência à saúde.  
Parágrafo único.  Os benefícios serão concedidos nos termos e condições 
definidos em regulamento, observadas as disposições desta Lei.  
Art. 185.  Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor 
compreendem:  
I - quanto ao servidor:  
a) aposentadoria;  
b) auxílio-natalidade;  
c) salário-família;  
d) licença para tratamento de saúde;  
e) licença à gestante, à adotante e licença-paternidade;  
f) licença por acidente em serviço;  
g) assistência à saúde;  
h) garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias;  
II - quanto ao dependente: 
a) pensão vitalícia e temporária;  
b) auxílio-funeral;  
c) auxílio-reclusão;  
d) assistência à saúde.  
§ 1o  As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos 
ou entidades aos quais se encontram vinculados os servidores, observado o 
disposto nos arts. 189 e 224.  
§ 2o  O recebimento indevido de benefícios havidos por fraude, dolo ou má-fé, 
implicará devolução ao erário do total auferido, sem prejuízo da ação penal 
cabível.  
 

Capítulo II 
Dos Benefícios  
Seção I 
Da Aposentadoria 

  
Art. 186.  O servidor será aposentado:  
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente 
de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;  
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II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais 
ao tempo de serviço;  
III - voluntariamente:  
a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta) se 
mulher, com proventos integrais;  
b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério se 
professor, e 25 (vinte e cinco) se professora, com proventos integrais;  
c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco) se 
mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;  
d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta) se 
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.  
§ 1o  Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se 
refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose 
múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, 
hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e 
incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados 
avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na 
medicina especializada.  
§ 2o  Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou 
perigosas, bem como nas hipóteses previstas no art. 71, a aposentadoria de 
que trata o inciso III, "a" e "c", observará o disposto em lei específica.  
§ 3o  Na hipótese do inciso I o servidor será submetido à junta médica oficial, 
que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o 
desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o 
disposto no art. 24. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 187.  A aposentadoria compulsória será automática, e declarada por ato, 
com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-
limite de permanência no serviço ativo.  
Art. 188.  A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data 
da publicação do respectivo ato.  
§ 1o  A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento 
de saúde, por período não excedente a 24 (vinte e quatro) meses.  
§ 2o  Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o 
cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado.  
§ 3o  O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação 
do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença.  
Art. 189.  O provento da aposentadoria será calculado com observância do 
disposto no § 3o do art. 41, e revisto na mesma data e proporção, sempre que 
se modificar a remuneração dos servidores em atividade.  
Parágrafo único.  São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou 
vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive 
quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função 
em que se deu a aposentadoria.  
Art. 190.  O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de 
serviço, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no art. 186, 
§ 1o, passará a perceber provento integral.  
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Art. 191.  Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será 
inferior a 1/3 (um terço) da remuneração da atividade.  
Art. 192. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 193. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 194.  Ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina, até o dia 
vinte do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, 
deduzido o adiantamento recebido.  
Art. 195.  Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações 
bélicas, durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 
de setembro de 1967, será concedida aposentadoria com provento integral, 
aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço efetivo.  
 

Seção II 
Do Auxílio-Natalidade 

  
Art. 196.  O auxílio-natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento 
de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, 
inclusive no caso de natimorto.  
§ 1o  Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 50% (cinqüenta 
por cento), por nascituro.  
§ 2o  O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público, quando a 
parturiente não for servidora.  
 

Seção III 
Do Salário-Família 

  
Art. 197.  O salário-família é devido ao servidor ativo ou ao inativo, por 
dependente econômico.  
Parágrafo único.  Consideram-se dependentes econômicos para efeito de 
percepção do salário-família:  
I - o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 (vinte e 
um) anos de idade ou, se estudante, até 24 (vinte e quatro) anos ou, se 
inválido, de qualquer idade;  
II - o menor de 21 (vinte e um) anos que, mediante autorização judicial, viver na 
companhia e às expensas do servidor, ou do inativo;  
III - a mãe e o pai sem economia própria.  
Art. 198.  Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do 
salário-família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, 
inclusive pensão ou provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao 
salário-mínimo.  
Art. 199.  Quando o pai e mãe forem servidores públicos e viverem em comum, 
o salário-família será pago a um deles; quando separados, será pago a um e 
outro, de acordo com a distribuição dos dependentes.  
Parágrafo único.  Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na 
falta destes, os representantes legais dos incapazes.  
Art. 200.  O salário-família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de 
base para qualquer contribuição,      inclusive para a Previdência Social.  

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L9527.htm
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L9527.htm
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Art. 201.  O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração, não acarreta a 
suspensão do pagamento do salário-família.  
 

Seção IV 
Da Licença para Tratamento de Saúde  

 

Art. 202.  Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a 
pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da 
remuneração a que fizer jus.  
Art. 203.  Para licença até 30 (trinta) dias, a inspeção será feita por médico do 
setor de assistência do órgão de          pessoal e, se por prazo superior, por 
junta médica oficial.  
§ 1o  Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência 
do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado.  
§ 2o  Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou 
tenha exercício em caráter permanente o servidor, e não se configurando as 
hipóteses previstas nos parágrafos do art. 230, será aceito atestado passado 
por médico particular. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 3o  No caso do parágrafo anterior, o atestado somente produzirá efeitos 
depois de homologado pelo setor médico do respectivo órgão ou entidade, ou 
pelas autoridades ou pessoas de que tratam os parágrafos do art. 230. 
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 4o  O servidor que durante o mesmo exercício atingir o limite de trinta dias de 
licença para tratamento de saúde, consecutivos ou não, para a concessão de 
nova licença, independentemente do prazo de sua duração, será submetido a 
inspeção por junta médica oficial. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 

10.12.97) 
Art. 204.  Findo o prazo da licença, o servidor será submetido a nova inspeção 
médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou 
pela aposentadoria.  
Art. 205.  O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou 
natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente 
em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no art. 
186, § 1o.  
Art. 206.  O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais 
será submetido a inspeção médica.  
 

Seção V 
Da Licença à Gestante, à Adotante e da Licença-Paternidade 

  
Art. 207.  Será concedida licença à servidora gestante por 120 (cento e vinte) 
dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.  
§ 1o  A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo 
antecipação por prescrição médica.  
§ 2o  No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto.  
§ 3o  No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora 
será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício.  
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§ 4o  No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 
(trinta) dias de repouso remunerado.  
Art. 208.  Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença-
paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos.  
Art. 209.  Para amamentar o próprio filho, até a idade de seis meses, a 
servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a uma hora de 
descanso, que poderá ser parcelada em dois períodos de meia hora.  
Art. 210.  À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 
(um) ano de idade, serão concedidos 90 (noventa) dias de licença remunerada.  
Parágrafo único.  No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais 
de 1 (um) ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 (trinta) dias.  
 

Seção VI 
Da Licença por Acidente em Serviço 

  
Art. 211.  Será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado em 
serviço.  
Art. 212.  Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo 
servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do 
cargo exercido.  
Parágrafo único.  Equipara-se ao acidente em serviço o dano:  
I - decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício 
do cargo;  
II - sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa.  
Art. 213.  O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento 
especializado poderá ser tratado em instituição privada, à conta de recursos 
públicos.  
Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui 
medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e 
recursos adequados em instituição pública.  
Art. 214.  A prova do acidente será feita no prazo de 10 (dez) dias, prorrogável 
quando as circunstâncias o exigirem.  
 

Seção VII 
Da Pensão 

 
Art. 215.  Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão 
mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a 
partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no art. 42.  
Art. 216.  As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em vitalícias e 
temporárias.  
§ 1o  A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes, que 
somente se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários.  
§ 2o  A pensão temporária é composta de cota ou cotas que podem se extinguir 
ou reverter por motivo de morte, cessação de invalidez ou maioridade do 
beneficiário.  
Art. 217.  São beneficiários das pensões:  
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I - vitalícia:  
a) o cônjuge;  
b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção 
de pensão alimentícia;  
c) o companheiro ou companheira designado que comprove união estável 
como entidade familiar;  
d) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor;  
e) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos e a pessoa portadora de 
deficiência, que vivam sob a dependência econômica do servidor;  
II - temporária:  
a) os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade, ou, se inválidos, 
enquanto durar a invalidez;  
b) o menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte e um) anos de idade;  
c) o irmão órfão, até 21 (vinte e um) anos, e o inválido, enquanto durar a 
invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor;  
d) a pessoa designada que viva na dependência econômica do servidor, até 21 
(vinte e um) anos, ou, se inválida, enquanto durar a invalidez.  
§ 1o  A concessão de pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as 
alíneas "a" e "c" do inciso I deste artigo exclui desse direito os demais 
beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e".  
§ 2o  A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as 
alíneas "a" e "b" do inciso II deste artigo exclui desse direito os demais 
beneficiários referidos nas alíneas "c" e "d".  
Art. 218.  A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, 
exceto se existirem beneficiários da pensão temporária.  
§ 1o  Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, o seu valor 
será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados.  
§ 2o  Ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor 
caberá ao titular ou titulares da pensão vitalícia, sendo a outra metade rateada 
em partes iguais, entre os titulares da pensão temporária.  
§ 3o  Ocorrendo habilitação somente à pensão temporária, o valor integral da 
pensão será rateado, em partes iguais, entre os que se habilitarem.  
Art. 219.  A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão-
somente as prestações exigíveis há mais de 5 (cinco) anos.  
Parágrafo único.  Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação 
tardia que implique exclusão de beneficiário ou redução de pensão só 
produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida.  
Art. 220.  Não faz jus à pensão o beneficiário condenado pela prática de crime 
doloso de que tenha resultado a morte do servidor.  
Art. 221.  Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor, 
nos seguintes casos:  
I - declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente;  
II - desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não 
caracterizado como em serviço;  
III - desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão 
de segurança.  
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Parágrafo único.  A pensão provisória será transformada em vitalícia ou 
temporária, conforme o caso, decorridos 5 (cinco) anos de sua vigência, 
ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício 
será automaticamente cancelado.  
Art. 222.  Acarreta perda da qualidade de beneficiário:  
I - o seu falecimento;  
II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da 
pensão ao cônjuge;  
III - a cessação de invalidez, em se tratando de beneficiário inválido;  
IV - a maioridade de filho, irmão órfão ou pessoa designada, aos 21 (vinte e 
um) anos de idade;  
V - a acumulação de pensão na forma do art. 225;  
VI - a renúncia expressa.  
Art. 223.  Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota 
reverterá:  
I - da pensão vitalícia para os remanescentes desta pensão ou para os titulares 
da pensão temporária, se não houver pensionista remanescente da pensão 
vitalícia;  
II - da pensão temporária para os co-beneficiários ou, na falta destes, para o 
beneficiário da pensão vitalícia.  
Art. 224.  As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na 
mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se 
o disposto no parágrafo único do art. 189.  
Art. 225.  Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de 
mais de duas pensões.  
 

 

 

Seção VIII 
Do Auxílio-Funeral  

 
Art. 226.  O auxílio-funeral é devido à família do servidor falecido na atividade 
ou aposentado, em valor equivalente a um mês da remuneração ou provento.  
§ 1o  No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em 
razão do cargo de maior remuneração.  
§ 2o  (VETADO).  
§ 3o  O auxílio será pago no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por meio de 
procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral.  
Art. 227.  Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, 
observado o disposto no artigo anterior.  
Art. 228.  Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de 
trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à 
conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública.  
 

Seção IX 
Do Auxílio-Reclusão 
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Art. 229.  À família do servidor ativo é devido o auxílio-reclusão, nos seguintes 
valores:  
I - dois terços da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, em 
flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto 
perdurar a prisão;  
II - metade da remuneração, durante o afastamento, em virtude de 
condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de 
cargo.  
§ 1o  Nos casos previstos no inciso I deste artigo, o servidor terá direito à 
integralização da remuneração, desde que absolvido.  
§ 2o  O pagamento do auxílio-reclusão cessará a partir do dia imediato àquele 
em que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional.  
 

Capítulo III  
Da Assistência à Saúde  

 
Art. 230.  A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família, 
compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e 
farmacêutica, prestada pelo Sistema Único de Saúde - SUS ou diretamente 
pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou, ainda, 
mediante convênio ou contrato, na forma estabelecida em regulamento. 
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 1o  Nas hipóteses previstas nesta Lei em que seja exigida perícia, avaliação 
ou inspeção médica, na ausência de médico ou junta médica oficial, para a sua 
realização o órgão ou entidade celebrará, preferencialmente, convênio com 
unidades de atendimento do sistema público de saúde, entidades sem fins 
lucrativos declaradas de utilidade pública, ou com o Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 2o  Na impossibilidade, devidamente justificada, da aplicação do disposto no 
parágrafo anterior, o órgão ou entidade promoverá a contratação da prestação 
de serviços por pessoa jurídica, que constituirá junta médica especificamente 
para esses fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes, 
com a comprovação de suas habilitações e de que não estejam respondendo a 
processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão. (Parágrafo 

incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 

Capítulo IV 
Do Custeio 

 
Art. 231. (Revogado pela Lei nº 9.783, de 28.01.99)  
 

Título VII  
Capítulo Único  
Da Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público  

 
Art. 232. (Revogado pela Lei nº 8.745, de 9.12.93)  
Art. 233. (Revogado pela Lei nº 8.745, de 9.12.93)  

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L9783.htm
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L8745cons.htm%22%20/l%20%2218
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L8745cons.htm%22%20/l%20%2218


 

Manual de Sindicância Investigatória, Sindicância Punitiva  e Processo Administrativo Disciplinar  

Simone Baccarini Nogueira                               e- mail: simone@ufmg.br 

Av. Antônio Carlos, 6627 – Reitoria- Procuradoria Jurídica 3° andar- Cep 31270-901 – Belo Horizonte 

Fones: (31) 3499-4140- Fax (31) 3499-4150 

Art. 234. (Revogado pela Lei nº 8.745, de 9.12.93)  
Art. 235. (Revogado pela Lei nº 8.745, de 9.12.93)  
 

Título VIII 
Capítulo Único 
Das Disposições Gerais  

 
Art. 236.  O Dia do Servidor Público será comemorado a vinte e oito de 
outubro.  
Art. 237.  Poderão ser instituídos, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário, os seguintes incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos 
respectivos planos de carreira:  
I - prêmios pela apresentação de idéias, inventos ou trabalhos que favoreçam o 
aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais;  
II - concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e 
elogio.  
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.  
Art. 239.  Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o 
servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer 
discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus 
deveres.  
Art. 240.  Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição 
Federal, o direito à livre associação      sindical e os seguintes direitos, entre 
outros, dela decorrentes:  
a) de ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual;  
b) de inamovibilidade do dirigente sindical, até um ano após o final do mandato, 
exceto se a pedido;  
c) de descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o 
valor das mensalidades e contribuições definidas em assembléia geral da 
categoria. 
d)  (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)  
e)  (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 241.  Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, 
quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu 
assentamento individual.  
Parágrafo único.  Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro, que 
comprove união estável como entidade familiar. 
Art. 242.  Para os fins desta Lei, considera-se sede o município onde a 
repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício, em caráter 
permanente.  
 

Título IX 
Capítulo Único 
Das Disposições Transitórias e Finais  

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L8745cons.htm%22%20/l%20%2218
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L8745cons.htm%22%20/l%20%2218
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L9527.htm
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L9527.htm
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Art. 243.  Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei, na 
qualidade de servidores públicos, os servidores dos Poderes da União, dos ex-
Territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações 
públicas, regidos pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União, ou pela Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943, exceto 
os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser 
prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação.  
§ 1o  Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por 
esta Lei ficam transformados em cargos, na data de sua publicação.  
§ 2o  As funções de confiança exercidas por pessoas não integrantes de tabela 
permanente do órgão ou entidade onde têm exercício ficam transformadas em 
cargos em comissão, e mantidas enquanto não for implantado o plano de 
cargos dos órgãos ou entidades na forma da lei.  
§ 3o  As Funções de Assessoramento Superior - FAS, exercidas por servidor 
integrante de quadro ou tabela de pessoal, ficam extintas na data da vigência 
desta Lei.  
§ 4o  (VETADO). 
§ 5o  O regime jurídico desta Lei é extensivo aos serventuários da Justiça, 
remunerados com recursos da União, no que couber.  
§ 6o  Os empregos dos servidores estrangeiros com estabilidade no serviço 
público, enquanto não adquirirem a nacionalidade brasileira, passarão a 
integrar tabela em extinção, do respectivo órgão ou entidade, sem prejuízo dos 
direitos inerentes aos planos de carreira aos quais se encontrem vinculados os 
empregos.  
§ 7o  Os servidores públicos de que trata o caput deste artigo, não amparados 
pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, no 
interesse da Administração e conforme critérios estabelecidos em regulamento, 
ser exonerados mediante indenização de um mês de remuneração por ano de 
efetivo exercício no serviço público federal. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, 

de 10.12.97) 
§ 8o  Para fins de incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de 
rendimentos, serão considerados como indenizações isentas os pagamentos 
efetuados a título de indenização prevista no parágrafo anterior. (Parágrafo 

incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 9o  Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no § 7o 
poderão ser extintos pelo Poder Executivo quando considerados 
desnecessários. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 244.  Os adicionais por tempo de serviço, já concedidos aos servidores 
abrangidos por esta Lei, ficam transformados em anuênio.  
Art. 245.  A licença especial disciplinada pelo art. 116 da Lei nº 1.711, de 1952, 
ou por outro diploma legal, fica      transformada em licença-prêmio por 
assiduidade, na forma prevista nos arts. 87 a 90.  
Art. 246. (VETADO). 
Art. 247.  Para efeito do disposto no Título VI desta Lei, haverá ajuste de 
contas com a Previdência Social, correspondente ao período de contribuição 
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por parte dos servidores celetistas abrangidos pelo art. 243. (Redação dada pela 

Lei nº 8.162, de 8.1.91)  
Art. 248.  As pensões estatutárias, concedidas até a vigência desta Lei, 
passam a ser mantidas pelo órgão ou entidade de origem do servidor.  
Art. 249.  Até a edição da lei prevista no § 1o do art. 231, os servidores 
abrangidos por esta Lei contribuirão na forma e nos percentuais atualmente 
estabelecidos para o servidor civil da União conforme regulamento próprio.  
Art. 250.  O servidor que já tiver satisfeito ou vier a satisfazer, dentro de 1 
(um) ano, as condições necessárias para a aposentadoria nos termos do inciso 
II do art. 184 do antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, Lei 
nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, aposentar-se-á com a vantagem prevista 
naquele dispositivo. (Veto mantido pelo Congresso Nacional e promulgado no 
D.O.U. de 19.4.91)  
Art. 251. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Art. 252.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
financeiros a partir do primeiro dia do mês subseqüente.  
Art. 253.  Ficam revogadas a Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e 
respectiva legislação complementar, bem como as demais disposições em 
contrário.  
 
 
Brasília, 11 de dezembro de 1990; 169o da Independência e 102o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  
Pedro Malan  

Antonio Kandir  

Luiz Carlos Bresser Pereira  
 
 

LEI Nº 9784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999  
 
 
 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1o Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no 
âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à 
proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da 
Administração. 
§ 1o Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos Poderes 
Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho de função 
administrativa. 
§ 2o Para os fins desta Lei, consideram-se: 
I - órgão - a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta 
e da estrutura da Administração indireta; 
II - entidade - a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica; 
III - autoridade - o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. 

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L9527.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/WebAbreDocumento?OpenAgent&ID=797E6&Position=1&TotDocs=1
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Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre 
outros, os critérios de: 
I - atuação conforme a lei e o Direito; 
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de 
poderes ou competências, salvo autorização em lei; 
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção 
pessoal de agentes ou autoridades; 
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de 
sigilo previstas na Constituição; 
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, 
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao 
atendimento do interesse público; 
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a 
decisão; 
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos 
administrados; 
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de 
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados; 
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à 
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que 
possam resultar sanções e nas situações de litígio; 
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas 
em lei; 
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação 
dos interessados; 
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o 
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova 
interpretação. 
 
CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS DOS ADMINISTRADOS 
 
Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem 
prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: 
I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar 
o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações; 
II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a 
condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles 
contidos e conhecer as decisões proferidas; 
III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais 
serão objeto de consideração pelo órgão competente; 
IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória 
a representação, por força de lei. 
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CAPÍTULO III 
DOS DEVERES DO ADMINISTRADO 
 
Art. 4o São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de 
outros previstos em ato normativo: 
I - expor os fatos conforme a verdade; 
II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 
III - não agir de modo temerário; 
IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o 
esclarecimento dos fatos. 
 
CAPÍTULO IV 
DO INÍCIO DO PROCESSO 
 
Art. 5o O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de 
interessado. 
Art. 6o O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida 
solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados: 
I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; 
II - identificação do interessado ou de quem o represente; 
III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações; 
IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos; 
V - data e assinatura do requerente ou de seu representante. 
Parágrafo único. É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento 
de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao 
suprimento de eventuais falhas. 
Art. 7o Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou 
formulários padronizados para assuntos que importem pretensões 
equivalentes. 
Art. 8o Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem 
conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único 
requerimento, salvo preceito legal em contrário. 
 
CAPÍTULO V 
DOS INTERESSADOS 
 
Art. 9o São legitimados como interessados no processo administrativo: 
I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou 
interesses individuais ou no exercício do direito de representação; 
II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que 
possam ser afetados pela decisão a ser adotada; 
III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e 
interesses coletivos; 
IV - as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou 
interesses difusos. 
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Art. 10. São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de 
dezoito anos, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio. 
 
CAPÍTULO VI 
DA COMPETÊNCIA 
 
Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos 
a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação 
legalmente admitidos. 
Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver 
impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou 
titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, 
quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, 
econômica, jurídica ou territorial. 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de 
competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. 
Art. 13. Não podem ser objeto de delegação: 
I - a edição de atos de caráter normativo; 
II - a decisão de recursos administrativos; 
III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. 
Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio 
oficial. 
§ 1o O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os 
limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o 
recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. 
§ 2o O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade 
delegante. 
§ 3o As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente 
esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. 
Art. 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes 
devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a 
órgão hierarquicamente inferior. 
Art. 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os 
locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional 
competente em matéria de interesse especial. 
Art. 17. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo 
deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para 
decidir. 
 
CAPÍTULO VII 
DOS IMPEDIMENTOS E DA SUSPEIÇÃO 
 
Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou 
autoridade que: 
I - tenha interesse direto ou indireto na matéria; 
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II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou 
representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro 
ou parente e afins até o terceiro grau; 
III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou 
respectivo cônjuge ou companheiro. 
Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar 
o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. 
Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui 
falta grave, para efeitos disciplinares. 
Art. 20. Pode ser argüida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha 
amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os 
respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. 
Art. 21. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de 
recurso, sem efeito suspensivo. 
 
CAPÍTULO VIII 
DA FORMA, TEMPO E LUGAR DOS ATOS DO PROCESSO 
 
Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma 
determinada senão quando a lei expressamente a exigir. 
§ 1o Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com 
a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. 
§ 2o Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido 
quando houver dúvida de autenticidade. 
§ 3o A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo 
órgão administrativo. 
§ 4o O processo deverá ter suas páginas numeradas seqüencialmente e 
rubricadas. 
Art. 23. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário 
normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo. 
Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário normal os atos já 
iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause 
dano ao interessado ou à Administração. 
Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade 
responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser 
praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior. 
Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, 
mediante comprovada justificação. 
Art. 25. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do 
órgão, cientificando-se o interessado se outro for o local de realização. 
 
CAPÍTULO IX 
DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS 
 
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo 
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação 
de diligências. 
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§ 1o A intimação deverá conter: 
I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa; 
II - finalidade da intimação; 
III - data, hora e local em que deve comparecer; 
IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar; 
V - informação da continuidade do processo independentemente do seu 
comparecimento; 
VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. 
§ 2o A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à 
data de comparecimento. 
§ 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com 
aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da 
ciência do interessado. 
§ 4o No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio 
indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. 
§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições 
legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou 
irregularidade. 
Art. 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da 
verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. 
Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido direito de 
ampla defesa ao interessado. 
Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para 
o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao 
exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse. 
 
 
 
CAPÍTULO X 
DA INSTRUÇÃO 
 
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os 
dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante 
impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos 
interessados de propor atuações probatórias. 
§ 1o O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados 
necessários à decisão do processo. 
§ 2o Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem 
realizar-se do modo menos oneroso para estes. 
Art. 30. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por 
meios ilícitos. 
Art. 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o 
órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de 
consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, 
se não houver prejuízo para a parte interessada. 
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§ 1o A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios 
oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, 
fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. 
§ 2o O comparecimento à consulta pública não confere, por si, a condição de 
interessado do processo, mas confere o direito de obter da Administração 
resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as alegações 
substancialmente iguais. 
Art. 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da 
relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debates 
sobre a matéria do processo. 
Art. 33. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão 
estabelecer outros meios de participação de administrados, diretamente ou por 
meio de organizações e associações legalmente reconhecidas. 
Art. 34. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de 
participação de administrados deverão ser apresentados com a indicação do 
procedimento adotado. 
Art. 35. Quando necessária à instrução do processo, a audiência de outros 
órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, 
com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, 
lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos autos. 
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem 
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto 
no art. 37 desta Lei. 
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em 
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou 
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, 
de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. 
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da 
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem 
como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. 
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do 
relatório e da decisão. 
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as 
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, 
desnecessárias ou protelatórias. 
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação 
de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para 
esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento. 
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, 
se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de 
proferir a decisão. 
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado 
forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no 
prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará 
arquivamento do processo. 
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Art. 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com 
antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de 
realização. 
Art. 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o 
parecer deverá ser emitido no prazo máximo de quinze dias, salvo norma 
especial ou comprovada necessidade de maior prazo. 
§ 1o Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo 
fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, 
responsabilizando-se quem der causa ao atraso. 
§ 2o Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo 
fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua 
dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. 
Art. 43. Quando por disposição de ato normativo devam ser previamente 
obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o 
encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá 
solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade 
técnica equivalentes. 
Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no 
prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. 
Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação 
do interessado. 
Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou 
cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os 
dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à 
privacidade, à honra e à imagem. 
Art. 47. O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final 
elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do 
procedimento e formulará proposta de decisão, objetivamente justificada, 
encaminhando o processo à autoridade competente. 
 
 
CAPÍTULO XI 
DO DEVER DE DECIDIR 
 
Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos 
processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de 
sua competência. 
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem 
o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período 
expressamente motivada. 
 
CAPÍTULO XII 
DA MOTIVAÇÃO 
 
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos 
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 
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I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; 
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; 
V - decidam recursos administrativos; 
VI - decorram de reexame de ofício; 
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de 
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; 
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato 
administrativo. 
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em 
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, 
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do 
ato. 
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado 
meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não 
prejudique direito ou garantia dos interessados. 
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de 
decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. 
 
CAPÍTULO XIII 
DA DESISTÊNCIA E OUTROS CASOS DE EXTINÇÃO DO PROCESSO 
 
Art. 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou 
parcialmente do pedido formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis. 
§ 1o Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente 
quem a tenha formulado. 
§ 2o A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica 
o prosseguimento do processo, se a Administração considerar que o interesse 
público assim o exige. 
Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando 
exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou 
prejudicado por fato superveniente. 
 
CAPÍTULO XIV 
DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO 
 
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de 
vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que 
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, 
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-
se-á da percepção do primeiro pagamento. 
§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade 
administrativa que importe impugnação à validade do ato. 
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Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse 
público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis 
poderão ser convalidados pela própria Administração. 
 
CAPÍTULO XV 
DO RECURSO ADMINISTRATIVO E DA REVISÃO 
 
Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de 
legalidade e de mérito. 
§ 1o O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não 
a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior. 
§ 2o Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe 
de caução. 
Art. 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias 
administrativas, salvo disposição legal diversa. 
Art. 58. Têm legitimidade para interpor recurso administrativo: 
I - os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo; 
II - aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela 
decisão recorrida; 
III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e 
interesses coletivos; 
IV - os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos. 
Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para 
interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou 
divulgação oficial da decisão recorrida. 
§ 1o Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser 
decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo 
órgão competente. 
§ 2o O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual 
período, ante justificativa explícita. 
Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente 
deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os 
documentos que julgar convenientes. 
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito 
suspensivo. 
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta 
reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente 
superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. 
Art. 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá 
intimar os demais interessados para que, no prazo de cinco dias úteis, 
apresentem alegações. 
Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto: 
I - fora do prazo; 
II - perante órgão incompetente; 
III - por quem não seja legitimado; 
IV - após exaurida a esfera administrativa. 
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§ 1o Na hipótese do inciso II, será indicada ao recorrente a autoridade 
competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. 
§ 2o O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de 
ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. 
Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, 
anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for 
de sua competência. 
Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer 
gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que 
formule suas alegações antes da decisão. 
Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser 
revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos 
ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção 
aplicada. 
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da 
sanção. 
 
CAPÍTULO XVI 
DOS PRAZOS 
 
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. 
§ 3o Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no 
mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, 
tem-se como termo o último dia do mês. 
Art. 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos 
processuais não se suspendem. 
CAPÍTULO XVII 
DAS SANÇÕES 
 
Art. 68. As sanções, a serem aplicadas por autoridade competente, terão 
natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, 
assegurado sempre o direito de defesa. 
 
CAPÍTULO XVIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei 
própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei. 
Art. 70. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Brasília 29 de janeiro de 1999; 178o da Independência e 111o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Renan Calheiros  

Paulo Paiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 3035, DE 27 DE ABRIL DE 1999  
 
 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 84, incisos IV e VI, e parágrafo único, da Constituição, e tendo em vista o 
disposto nos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei no 200, de 27 de fevereiro de 1967, e 
na Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,  
DECRETA : 
Art. 1o Fica delegada competência aos Ministros de Estado e ao Advogado-
Geral da União, vedada a subdelegação, para, no âmbito dos órgãos da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional que lhes são 
subordinados ou vinculados, observadas as disposições legais e 
regulamentares, especialmente a manifestação prévia e indispensável do órgão 
de assessoramento jurídico, praticar os seguintes atos: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/WebAbreDocumento?OpenAgent&ID=797E6&Position=1&TotDocs=1
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I - julgar processos administrativos disciplinares e aplicar penalidades, nas 
hipóteses de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de 
servidores; 
II - exonerar de ofício os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo 
ou converter a exoneração em demissão; 
III - destituir ou converter a exoneração em destituição de cargo em comissão 
de integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, níveis 5 e 6, e 
de Chefe de Assessoria Parlamentar, código DAS-101.4; 
IV - reintegrar ex-servidores em cumprimento de decisão judicial, transitada em 
julgado. 
§ 1o O Chefe da Casa Civil da Presidência da República exercerá a delegação 
de competência prevista neste artigo relativamente às Secretarias de Estado 
de Comunicação de Governo e Especial de Desenvolvimento Urbano da 
Presidência da República.(Redação dada pelo Decreto nº 4.071, de 3.1.2002) 
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica ao ocupante de cargo de natureza 
especial e ao titular de autarquia ou fundação pública. 
Art. 2o Fica o Ministério do Orçamento e Gestão autorizado a dirimir eventuais 
dúvidas na aplicação do disposto neste Decreto, podendo, se necessário, 
expedir atos complementares à sua execução. 
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
Brasília, 27 de abril de 1999; 178o da Independência e 111o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  
Clovis de Barros Carvalho  

Pedro Parente 
 
 
 

 

CÓDIGO PENAL  
 
 
 
CAPÍTULO I 
DOS CRIMES PRATICADOS 
POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 
 
Peculato 
Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro 
bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou 
desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 
§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a 
posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja 

../AppData/Local/Documents%20and%20Settings/elaine/Configurações%20locais/Temp/2002/D4071.ht
http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/WebAbreDocumento?OpenAgent&ID=797E6&Position=1&TotDocs=1
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subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe 
proporciona a qualidade de funcionário. 
Peculato culposo 
§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem: 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. 
§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à 
sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de 
metade a pena imposta. 
Peculato mediante erro de outrem 
Art. 313 - Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do 
cargo, recebeu por erro de outrem: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Inserção de dados falsos em sistema de informações 
Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados 
falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas 
informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de 
obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano: (Artigo 

acrescentado pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000) 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 
Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações 
Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou 
programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade 
competente: (Artigo acrescentado pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000) 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
Parágrafo único. As penas são aumentadas de um terço até a metade se da 
modificação ou alteração resulta dano para a Administração Pública ou para o 
administrado. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000) 
Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento 

Art. 314 - Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda 
em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, se o fato não constitui crime mais 
grave. 
Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 
Art. 315 - Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida 
em lei: 
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 
Concussão 
Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 
da função ou antes de assumi- la, mas em razão dela, vantagem indevida: 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. 
Excesso de exação 
§ 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria 
saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou 
gravoso, que a lei não autoriza: (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990) 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 

8.137, de 27.12.1990) 
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§ 2º - Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu 
indevidamente para recolher aos cofres públicos: 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 
Corrupção passiva 
Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 
ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa. 
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou 
promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o 
pratica infringindo dever funcional. 
§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com 
infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem: 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 
Facilitação de contrabando ou descaminho 
Art. 318 - Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando 
ou descaminho (art. 334): 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 

8.137, de 27.12.1990) 
Prevaricação 
Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou 
praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal: 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 
Condescendência criminosa 
Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado 
que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, 
não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente: 
Pena - detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa. 
Advocacia administrativa 
Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 
administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário: 
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 
Parágrafo único - Se o interesse é ilegítimo: 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, além da multa. 
Violência arbitrária 
Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, além da pena 
correspondente à violência. 
Abandono de função 
Art. 323 - Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei: 
Pena - detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa. 
§ 1º - Se do fato resulta prejuízo público: 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 
§ 2º - Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira: 
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 
Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado 
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Art. 324 - Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as 
exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber 
oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso: 
Pena - detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa. 
Violação de sigilo funcional 
Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva 
permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa, se o fato não 
constitui crime mais grave. 
§ 1

o Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: (Parágrafo acrescentado pela 

Lei nº 9.983, de 14.7.2000) 
I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de 
senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a 
sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública; (Alínea 

acrescentada pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000) 
II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. (Alínea acrescentada pela Lei nº 

9.983, de 14.7.2000 
§ 2

o Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem: 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000) 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
Violação do sigilo de proposta de concorrência 
Art. 326 - Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou 
proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: 
Pena - Detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 
Funcionário público 
Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, 
embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou 
função pública. 
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função 
em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço 
contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da 
Administração Pública. (Parágrafo único renumerado pela Lei nº 6.799, de 

23.6.1980 e alterado pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000) 
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes 
previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função 
de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de 
economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 6.799, de 23.6.1980) 
 
CAPÍTULO III 
DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 
 
Denunciação caluniosa 
Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, 
instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de 
improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe 
inocente: (Redação dada pela Lei nº 10.028, de 19.10.2000) 
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Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. 
§ 1º - A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato 
ou de nome suposto.  
§ 2º - A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de 
contravenção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO N° 1171, DE 22 DE JUNHO DE 1994  
 
 

 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
84, incisos IV e VI, e ainda tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição, 
bem como nos arts. 116 e 117 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e nos 
arts. 10, 11 e 12 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, 
DECRETA: 
Art. 1° Fica aprovado o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil 
do Poder Executivo Federal, que com este baixa. 
Art. 2° Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e 
indireta implementarão, em sessenta dias, as providências necessárias à plena 
vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva 
Comissão de Ética, integrada por três servidores ou empregados titulares de 
cargo efetivo ou emprego permanente. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/WebAbreDocumento?OpenAgent&ID=797E6&Position=1&TotDocs=1
../AppData/Local/Documents%20and%20Settings/elaine/Configurações%20locais/Leis/L8112cons.ht
../AppData/Local/Documents%20and%20Settings/elaine/Configurações%20locais/Leis/L8429.ht
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Parágrafo único. A constituição da Comissão de Ética será comunicada à 
Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, com a 
indicação dos respectivos membros titulares e suplentes. 
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Brasília, 22 de junho de 1994, 173° da Independência e 106° da República. 
ITAMAR FRANCO 
Romildo Canhim 

 
ANEXO 

 
Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal 
CAPÍTULO I 
Seção I 
Das Regras Deontológicas 
 
I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios 
morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no 
exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da 
vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão 
direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. 
II - O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua 
conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e 
o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 
principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no 
art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal. 
III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o 
bem e o mal, devendo ser acrescida da idéia de que o fim é sempre o bem 
comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor 
público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. 
IV- A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta 
ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como 
contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no Direito, como 
elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como 
conseqüência em fator de legalidade. 
V - O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve 
ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, 
integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como 
seu maior patrimônio 
VI - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se 
integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos 
verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer ou 
diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 
VII - Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse 
superior do Estado e da Administração Pública, a serem preservados em 
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processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de 
qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, 
ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, 
imputável a quem a negar. 
VIII - Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou 
falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou 
da Administração Pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre 
o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão, ou da mentira, que sempre 
aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto mais a de uma Nação. 
IX - A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço 
público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga 
seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da 
mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, 
deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa 
ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa 
vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus 
esforços para construí-los. 
X - Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que 
compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de 
longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não 
caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas 
principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. 
XI - 0 servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus 
superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a 
conduta negligente Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios 
tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência 
no desempenho da função pública. 
XII - Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de 
desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem 
nas relações humanas. 
XIII - 0 servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, 
respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode 
receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o 
crescimento e o engrandecimento da Nação. 
 
Seção II 
Dos Principais Deveres do Servidor Público 
 
XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 
a) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público 
de que seja titular; 
b) exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou 
procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente 
diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos 
serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano 
moral ao usuário; 



 

Manual de Sindicância Investigatória, Sindicância Punitiva  e Processo Administrativo Disciplinar  

Simone Baccarini Nogueira                               e- mail: simone@ufmg.br 

Av. Antônio Carlos, 6627 – Reitoria- Procuradoria Jurídica 3° andar- Cep 31270-901 – Belo Horizonte 

Fones: (31) 3499-4140- Fax (31) 3499-4150 

c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, 
escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais 
vantajosa para o bem comum; 
d) jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão 
dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo; 
e) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo 
de comunicação e contato com o público; 
f) ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se 
materializam na adequada prestação dos serviços públicos; 
g) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a 
capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, 
sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, 
nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, 
dessa forma, de causar-lhes dano moral; 
h) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra 
qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder 
Estatal; 
i) resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, 
interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou 
vantagens indevidas em decorrência de ações morais, ilegais ou aéticas e 
denunciálas; 
j) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa 
da vida e da segurança coletiva; 
l) ser assíduo e freqüente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca 
danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema; 
m) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato 
contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis; 
n) manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos 
mais adequados à sua organização e distribuição; 
o) participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do 
exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum; 
p) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da 
função; 
q) manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação 
pertinentes ao órgão onde exerce suas funções; 
r) cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as 
tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança 
e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. 
s) facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito; 
t) exercer, com estrita moderação, as prerrogativas funcionais que lhe sejam 
atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos 
usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos; 
u) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade 
com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as 
formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei; 
v) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência 
deste Código de Ética, estimulando o seu integral cumprimento. 
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Seção III 
Das Vedações ao Servidor Público 
 
XV - E vedado ao servidor público; 
a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e 
influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem; 
b) prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos 
que deles dependam; 
c) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou 
infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão; 
d) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito 
por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material; 
e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu 
conhecimento para atendimento do seu mister; 
f) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou 
interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os 
jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou 
inferiores; 
g) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda 
financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer 
espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua 
missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim; 
h) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para 
providências; 
i) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em 
serviços públicos; 
j) desviar servidor público para atendimento a interesse particular; 
l) retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer 
documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público; 
m) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu 
serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros; 
n) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente; 
o) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a 
honestidade ou a dignidade da pessoa humana; 
p) exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos 
de cunho duvidoso. 
 
CAPÍTULO II 
Das Comissões de Ética 
 
XVI - Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, 
indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que 
exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma 
Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética 
profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio 



 

Manual de Sindicância Investigatória, Sindicância Punitiva  e Processo Administrativo Disciplinar  

Simone Baccarini Nogueira                               e- mail: simone@ufmg.br 

Av. Antônio Carlos, 6627 – Reitoria- Procuradoria Jurídica 3° andar- Cep 31270-901 – Belo Horizonte 

Fones: (31) 3499-4140- Fax (31) 3499-4150 

público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de 
procedimento susceptível de censura. 
XVII -- Cada Comissão de Ética, integrada por três servidores públicos e 
respectivos suplentes, poderá instaurar, de ofício, processo sobre ato, fato ou 
conduta que considerar passível de infringência a princípio ou norma ético-
profissional, podendo ainda conhecer de consultas, denúncias ou 
representações formuladas contra o servidor público, a repartição ou o setor 
em que haja ocorrido a falta, cuja análise e deliberação forem recomendáveis 
para atender ou resguardar o exercício do cargo ou função pública, desde que 
formuladas por autoridade, servidor, jurisdicionados administrativos, qualquer 
cidadão que se identifique ou quaisquer entidades associativas regularmente 
constituídas. 
XVIII - À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos encarregados 
da execução do quadro de carreira dos servidores, os registros sobre sua 
conduta Ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos 
os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. 
XIX - Os procedimentos a serem adotados pela Comissão de Ética, para a 
apuração de fato ou ato que, em princípio, se apresente contrário à ética, em 
conformidade com este Código, terão o rito sumário, ouvidos apenas o 
queixoso e o servidor, ou apenas este, se a apuração decorrer de 
conhecimento de ofício, cabendo sempre recurso ao respectivo Ministro de 
Estado. 
XX - Dada a eventual gravidade da conduta do servidor ou sua reincidência, 
poderá a Comissão de Ética encaminhar a sua decisão e respectivo expediente 
para a Comissão Permanente de Processo Disciplinar do respectivo órgão, se 
houver, e, cumulativamente, se for o caso, à entidade em que, por exercício 
profissional, o servidor público esteja inscrito, para as providências disciplinares 
cabíveis. O retardamento dos procedimentos aqui prescritos implicará 
comprometimento ético da própria Comissão, cabendo à Comissão de Ética do 
órgão hierarquicamente superior o seu conhecimento e providências. 
XXI - As decisões da Comissão de Ética, na análise de qualquer fato ou ato 
submetido à sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em ementa 
e, com a omissão dos nomes dos interessados, divulgadas no próprio órgão, 
bem como remetidas às demais Comissões de Ética, criadas com o fito de 
formação da consciência ética na prestação de serviços públicos. Uma cópia 
completa de todo o expediente deverá ser remetida à Secretaria da 
Administração Federal da Presidência da República. 
XXII - A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de 
censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por 
todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. 
XXIII - A Comissão de Ética não poderá se eximir de fundamentar o julgamento 
da falta de ética do servidor público ou do prestador de serviços contratado, 
alegando a falta de previsão neste Código, cabendo-lhe recorrer à analogia, 
aos costumes e aos princípios éticos e morais conhecidos em outras 
profissões; 
XXIV - Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por 
servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato 
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jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, 
ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente 
a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, 
as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia 
mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. 
XXV - Em cada órgão do Poder Executivo Federal em que qualquer cidadão 
houver de tomar posse ou ser investido em função pública, deverá ser 
prestado, perante a respectiva Comissão de Ética, um compromisso solene de 
acatamento e observância das regras estabelecidas por este Código de Ética e 
de todos os princípios éticos e morais estabelecidos pela tradição e pelos bons 
costumes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTATUTO UFMG 

 
 

   

  

Estatuto aprovado pelo Conselho Nacional de Educação em 8 de junho de 
1999 (parecer 552/99 da Câmara de Educação Superior) e homologado pelo 
Ministro da Educação em 1º de julho de 1999 (portaria nº 1001, publicada no 
Diário Oficial da União de 5/7/99, seção 1, p.12) 
Resolução nº 4/99 
4 de março de 1999 
Aprova o novo Estatuto da Universidade Federal de Minas Gerais 
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, no uso 
de suas atribuições estatutárias e tendo em vista o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, bem como o estudo elaborado 
por Comissão Especial instituída pela Portaria no 2486, de 9 de julho de 1997, reeditada pela 
Portaria no 1120, de 20 de março de 1998, ouvidos os diversos segmentos da comunidade 
universitária, em especial o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, resolve: 
Art. 1º Aprovar o texto definitivo do novo Estatuto da Universidade Federal de Minas Gerais, 
cuja cópia está anexada a esta Resolução. 
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Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, o Estatuto de que trata a presente Resolução 
entrará em vigor após homologação pelo Ministério da Educação e do Desporto e publicação 
no Diário Oficial da União. 
Prof. Francisco César de Sá Barreto 
Presidente do Conselho Universitário 
 
Estatuto da UFMG 
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Art. 1º - A Universidade Federal de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, criada pela 
Lei no 956,de 7 de setembro de 1927, do Estado de Minas Gerais, e transformada em 
instituição federal pela Lei no 971, de 16 de dezembro de 1949, é pessoa jurídica de direito 
público, mantida pela União, dotada de autonomia didático-científica, administrativa, 
disciplinar e de gestão financeira e patrimonial. 
§ 1º - A autonomia didático-científica consiste na faculdade de: 
I - estabelecer a política de ensino, pesquisa e extensão, indissociáveis no âmbito da 
Universidade; 
II - criar, organizar, avaliar, modificar e extinguir cursos e programas na forma da lei; 
III - estabelecer currículos e programas de cursos; 
IV - estabelecer número de vagas de cursos; 
V - estabelecer o regime escolar e didático; 
VI - estabelecer critérios para seleção, admissão, promoção e habilitação de alunos; 
VII - estabelecer planos e programas de ensino, pesquisa e extensão; 
VIII - conferir graus, diplomas, títulos e outras dignidades universitárias. 
§ 2º - A autonomia administrativa consiste na faculdade de: 
I - estabelecer a política geral de administração da Universidade; 
II - aprovar e alterar o próprio Estatuto, o Regimento Geral e as resoluções normativas; 
III - encaminhar à autoridade competente, quando for o caso, os nomes indicados para o 
exercício de funções diretivas; 
IV - dispor sobre o pessoal docente e o técnico e administrativo, respeitada a legislação 
específica, estabelecendo direitos e deveres, normas de seleção, admissão, avaliação, 
promoção, licenciamento, substituição, dispensa, exoneração e demissão, bem como plano 
de cargos e salários e programas de estímulo à melhoria de desempenho funcional. 
§ 3º - A autonomia de gestão financeira e patrimonial consiste na faculdade de: 
I - administrar o próprio patrimônio e dele dispor, observada a legislação pertinente; 
II - firmar contratos, acordos e convênios; 
III - aceitar subvenções, doações, legados e cooperação financeira; 
IV - elaborar e executar o próprio orçamento de receita e despesa; 
V - administrar os recursos próprios; 
VI - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, 
serviços e aquisições em geral; 
VII - realizar operações de crédito e oferecer garantias, obedecida a legislação pertinente, 
para aquisição de bens móveis e imóveis e execução de benfeitorias, desde que necessárias, 
bem como para compra e montagem de equipamentos; 
VIII - efetuar transferências, dar quitações e tomar outras providências de ordem 
orçamentária, financeira e patrimonial. 
§ 4º - A autonomia disciplinar consiste na faculdade de: 
I - estabelecer critérios e normas adequados ao desenvolvimento das atividades acadêmicas 
e administrativas a serem observados pelos corpos docente, discente e técnico e 
administrativo; 
II - prescrever medidas contra a inobservância dos preceitos adotados e estabelecer o regime 
de sanções pertinentes, com ênfase educativa, obedecidas as prescrições legais. 
Art. 2º - A Universidade é regida: 
I - pela legislação federal pertinente; 
II - por este Estatuto; 
III - por seu Regimento Geral; 
IV - por resoluções de seus órgãos colegiados de deliberação superior; 
V - por regimentos específicos, elaborados em consonância com os textos legais referidos 
nos incisos anteriores. 
Art. 3º - É garantida a liberdade de manifestação de pensamento e a livre produção e 
transmissão de conhecimento. 
Art. 4º - É vedado à Universidade tomar posição sobre questões político-partidárias e 
religiosas, bem como adotar medidas baseadas em preconceitos de qualquer natureza. 



 

Manual de Sindicância Investigatória, Sindicância Punitiva  e Processo Administrativo Disciplinar  

Simone Baccarini Nogueira                               e- mail: simone@ufmg.br 

Av. Antônio Carlos, 6627 – Reitoria- Procuradoria Jurídica 3° andar- Cep 31270-901 – Belo Horizonte 

Fones: (31) 3499-4140- Fax (31) 3499-4150 

 

 

 

TÍTULO II Dos Fins 

 
Art. 5º - A Universidade Federal de Minas Gerais, comunidade de professores, alunos e 
pessoal técnico e administrativo, tem por objetivos precípuos a geração, o desenvolvimento, a 
transmissão e a aplicação de conhecimentos por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, 
de forma indissociada entre si e integrados na educação do cidadão, na formação técnico-
profissional, na difusão da cultura e na criação filosófica, artística e tecnológica. 
§ 1º - A Universidade constitui-se veículo de desenvolvimento regional, nacional e 
internacional. 
§ 2º - É assegurada a gratuidade de ensino, entendida como não-cobrança de anuidade ou 
mensalidade nos cursos regulares de Ensino Básico, de Graduação, de Mestrado e de 
Doutorado. 
Art. 6º - A Universidade inspira-se nos ideais de liberdade e de solidariedade humana. 
Parágrafo Único - No interesse de seus objetivos, a Universidade procurará manter 
cooperação cultural com instituições nacionais, internacionais e estrangeiras. 

 

TÍTULO III Da Organização Institucional 
SUBTÍTULO I Dos Órgãos 

 
Art. 7º - São órgãos da Universidade: 
I - de deliberação superior, o Conselho Universitário e o Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão; 
II - de fiscalização econômico-financeira, o Conselho de Curadores; 
III - de administração superior, a Reitoria com seus Órgãos Auxiliares e o Conselho de 
Diretores; 
IV - de ensino, pesquisa e extensão, as Unidades e os Órgãos Suplementares; 
V - de consulta, o Conselho de Integração Comunitária. 
§ 1º - Os docentes ocuparão, no mínimo, 70% (setenta por cento) dos assentos em cada 
órgão colegiado, salvo no Conselho de Integração Comunitária. 
§ 2º - Os Conselhos previstos nos incisos I, II e III deste artigo devem obedecer às seguintes 
normas: 
I - reunir-se-ão, ordinariamente, conforme previsto neste Estatuto e no Regimento Geral, 
mediante convocação de seu Presidente, e, em caráter extraordinário, quando convocados 
pela mesma autoridade, por iniciativa própria ou a requerimento da maioria absoluta de seus 
membros; 
II - funcionarão com a presença da maioria absoluta dos conselheiros e suas decisões, 
ressalvados os casos expressos neste Estatuto ou no Regimento Geral, serão tomadas por 
maioria de votos dos presentes; 
III - far-se-á a convocação por aviso pessoal, com antecedência de, pelo menos, 48 (quarenta 
e oito) horas, mencionando-se o assunto a ser tratado, salvo se for considerado reservado, a 
juízo da Presidência, conforme estabelecido no Regimento Geral; 
IV - haverá dispensa de prazo de convocação para as reuniões de caráter urgente. 
§ 3º - Nas faltas ou impedimentos eventuais do Presidente e de seu substituto imediato, o 
órgão colegiado será presidido pelo decano, que é o conselheiro mais antigo no magistério da 
Universidade, considerando-se o cargo em exercício, ou, em igualdade de condições, o mais 
idoso, observadas as restrições da lei e deste Estatuto, para o exercício da presidência de 
órgão colegiado. 
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§ 4º - Entende-se por maioria absoluta qualquer número inteiro superior à metade do total dos 
membros do órgão colegiado. 
 
SUBTÍTULO II Dos Órgãos de Deliberação Superior 
CAPÍTULO I Do Conselho Universitário 
SEÇÃO I Da Constituição 
 
Art. 8º - O Conselho Universitário é integrado: 
I - pelo Reitor, como Presidente, com voto de qualidade, além do voto comum; 
II - pelo Vice-Reitor; 
III - pelos Diretores das Unidades Acadêmicas; 
IV - pelos Diretores-Gerais das Unidades Especiais não-vinculadas a Unidades Acadêmicas; 
V - por 1 (um) professor de cada Unidade Acadêmica, lotado nesta e em exercício na 
Universidade, eleito pela respectiva Congregação; 
VI - por professores eleitos pelo corpo docente da Universidade, mediante composição e 
critérios estabelecidos por maioria absoluta de votos do Conselho Universitário; 
VII - por integrantes do corpo técnico e administrativo eleitos por seus pares, nos termos do 
art. 84 deste Estatuto, permitida a recondução; 
VIII - por integrantes do corpo discente, nos termos do art. 78 deste Estatuto; 
IX - por representação do Conselho de Integração Comunitária, a ser estabelecida por 
maioria absoluta de votos do Conselho Universitário. 
Art. 9º - Salvo disposição em contrário, cada conselheiro que não seja membro nato será 
eleito com mandato de 3 (três) anos, permitida a recondução. 
Parágrafo Único - Juntamente com o conselheiro que não seja membro nato, será eleito o seu 
suplente, com mandato vinculado, para substituí-lo eventualmente. 
Art. 10º - São órgãos do Conselho Universitário: 
I - a Presidência, exercida pelo Reitor e, nas suas faltas ou impedimentos eventuais, por seu 
substituto legal; 
II - o Plenário, constituído pelos conselheiros presentes às reuniões regularmente convocadas 
e instaladas; 
III - as Comissões Permanentes, eleitas dentre os membros desse órgão, para estudo de 
matérias submetidas a seu exame, por iniciativa da Presidência ou por deliberação do 
Plenário; 
IV - as Comissões Especiais, para estudo de matérias específicas, constituídas por iniciativa 
da Presidência ou por deliberação do Plenário. 
Parágrafo Único. As Comissões Permanentes, entre elas obrigatoriamente a de Orçamento e 
Contas, funcionarão de acordo com normas estabelecidas pelo Plenário. 
Art. 11º - Funcionam junto ao Conselho Universitário: 
I - a Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior; 
II - a Auditoria-Geral, como órgão de assessoramento. 
 
SEÇÃO II Das Atribuições 
 
Art. 12º - Ao Conselho Universitário, órgão máximo de deliberação, incumbe formular a 
política geral da Universidade nos planos acadêmico, administrativo, financeiro, patrimonial e 
disciplinar. 
Art. 13º - Compete ao Conselho Universitário: 
I - aprovar ou modificar o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade, bem como, nos 
termos destes, Resoluções Complementares e comuns e regimentos específicos; 
II - aprovar os planos de desenvolvimento e expansão da Universidade; 
III - criar, desmembrar, fundir e extinguir Pró-Reitorias, Unidades Acadêmicas, Unidades 
Especiais, Câmaras acadêmicas, Departamentos ou estruturas equivalentes, Órgãos 
Suplementares ou Complementares, Colegiados Especiais e outros órgãos da Universidade; 
IV - estabelecer a política de pessoal e aprovar a organização dos respectivos quadro e plano 
de cargos e salários; V - regulamentar os órgãos de assessoramento aos Conselhos de 
deliberação superior e ao Reitor na formulação, no acompanhamento e na execução das 
políticas de pessoal docente e de servidores técnicos e administrativos, previstos neste 
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Estatuto; 
VI - estabelecer os regimes de trabalho dos integrantes das carreiras de magistério e do 
exercício de cargos e funções diretivas na Universidade; 
VII - aprovar os orçamentos plurianual e anual da Universidade; 
VIII - estabelecer a forma de ingresso de candidatos nos cursos de Graduação, ouvido o 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
IX - autorizar o funcionamento e a extinção de cursos de Graduação, Mestrado e Doutorado, 
bem como de cursos seqüenciais e outros, não-previstos nas atribuições do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, que conduzam a diploma ou importem em acréscimo de 
despesas; 
X - determinar a suspensão de atividades de qualquer órgão da Universidade; 
XI - autorizar a aquisição, a locação, a gravação, a permuta e a alienação de bens imóveis 
pela Universidade, bem como a aceitação de subvenções, doações e legados feitos a esta, 
ouvido o Conselho de Curadores; 
XII - estabelecer política referente à celebração de contratos, acordos e convênios, fixando 
instâncias competentes para sua aprovação; 
XIII - fixar taxas de serviços, emolumentos, contribuições e multas a serem cobrados; 
XIV - autorizar a realização de operações de crédito e prestar garantias; 
XV - julgar as contas da gestão do Reitor, após pronunciamento do Conselho de Curadores, 
e, quando for o caso, as contas da gestão dos Diretores de Unidades e de Órgãos 
Suplementares; 
XVI - julgar, quando for o caso, as contas do Diretório Central dos Estudantes relativas a 
empréstimos, financiamentos e transferências orçamentárias concedidos pela Universidade; 
XVII - deliberar sobre concessão de dignidades universitárias, criar e conceder prêmios, bem 
como instituir símbolos; 
XVIII - determinar as providências que lhe couberem, nos termos deste Estatuto e do 
Regimento Geral, no plano disciplinar; 
XIX - decidir do processo eleitoral e participar, juntamente com o Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão e o Conselho de Curadores, da organização de lista tríplice de docentes 
para escolha do Reitor e do Vice-Reitor, regulamentando a consulta à comunidade, conforme 
disposto no art. 27, parágrafo único, deste Estatuto; 
XX - estabelecer a composição e os critérios da representação docente no Conselho 
Universitário; 
XXI - aprovar a composição das Congregações, ouvidas as Unidades Acadêmicas; 
XXII - dispor sobre a constituição, as atribuições e o funcionamento do Conselho de 
Integração Comunitária; 
XXIII - tomar conhecimento do relatório e do plano de trabalho apresentados pelo Reitor, bem 
como assistir à entrega de títulos honoríficos outorgados pela Universidade; 
XXIV - aprovar o Estatuto da Fundação Universitária Mendes Pimentel; 
XXV - deliberar como instância superior sobre matéria de recursos, na forma deste Estatuto e 
do Regimento Geral, bem como avocar a si o exame e a deliberação sobre qualquer matéria 
de interesse da Universidade. 
§ 1º - As prescrições dos incisos I e III deste artigo relativas, respectivamente, a Regimento 
Geral e a Departamentos ou estruturas equivalentes e Órgãos Complementares serão objeto 
de Resoluções a serem aprovadas por maioria absoluta de votos do Conselho Universitário. 
§ 2º - As prescrições do inciso I deste artigo relativas a resoluções comuns e regimentos 
específicos deverão ser aprovadas por maioria simples de votos do Conselho Universitário. 
§ 3º - As prescrições do inciso III deste artigo relativas a Unidades, Pró-Reitorias, Câmaras 
acadêmicas e Órgãos Suplementares serão objeto de Resoluções Complementares a serem 
aprovadas pelo voto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Universitário. 
§ 4º - As prescrições dos incisos IV e VI deste artigo serão objeto de Resoluções 
Complementares a serem aprovadas pelo voto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros 
do Conselho Universitário. 
§ 5º - A alienação de imóveis da Universidade e as operações de crédito com garantia 
deverão ser aprovadas pelo voto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho 
Universitário. 
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SEÇÃO III Do Funcionamento 
 
Art. 14º - O Conselho Universitário reunir-se-á, ordinariamente, nos meses de março, junho, 
setembro e dezembro. 
§ 1º - A entrega de títulos honoríficos a que se refere o inciso XXIII do art. 13 terá lugar em 
sessão solene e pública convocada pelo Reitor, mediante edital, instalando-se os trabalhos 
independentemente de quorum. 
§ 2º - O Conselho Universitário disporá sobre as sessões plenárias, bem como sobre a 
constituição, a competência e o funcionamento da Secretaria dos Órgãos de Deliberação 
Superior e da Auditoria-Geral. 
 
CAPÍTULO II Do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
SEÇÃO I Da Constituição 
 
Art.15º - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é integrado: 
I - pelo Reitor, como Presidente, com voto de qualidade, além do voto comum; 
II - pelo Vice-Reitor; 
III - pelos Pró-Reitores que presidam as Câmaras acadêmicas; 
IV - por 1 (um) professor de cada Unidade Acadêmica, eleito pela respectiva Congregação, 
com mandato de 3 (três) anos, permitida a recondução; 
V - pelo Diretor-Geral de cada Unidade Especial vinculada a Unidade Acadêmica; 
VI - por 1 (um) professor de cada Unidade Especial não-vinculada a Unidade Acadêmica; 
VII - por 3 (três) professores eleitos pelos Coordenadores de Graduação; 
VIII - por 3 (três) professores eleitos pelos Coordenadores de Pós-Graduação; 
IX - por até 6 (seis) docentes, mediante critérios a serem estabelecidos pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão; 
X - por integrantes do corpo discente, nos termos do art. 78 deste Estatuto. 
§ 1º - O mandato dos docentes a que se referem os incisos VII, VIII e IX deste artigo será de 
3 (três) anos, permitida a recondução, vedada, em cada caso, a escolha de mais de um 
professor por Unidade Acadêmica. 
§ 2º - Juntamente com o membro efetivo, será eleito o seu suplente, com mandato vinculado, 
para substituí-lo eventualmente. 
 
SEÇÃO II Das Atribuições 
 
Art. 16º - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é órgão técnico de supervisão e 
deliberação em matéria de ensino, pesquisa e extensão. 
Art. 17º - Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: 
I - estabelecer as diretrizes do ensino, da pesquisa e da extensão na Universidade; 
II - submeter ao Conselho Universitário proposta de criação de Câmaras acadêmicas; 
III - manifestar-se sobre criação, desmembramento, fusão e extinção, pelo Conselho 
Universitário, de Unidades Acadêmicas, Unidades Especiais, Departamentos ou estruturas 
equivalentes; 
IV - estabelecer as condições para criação e atribuição de atividades acadêmicas 
curriculares, fixar número de vagas, aprovar o currículo, o projeto de funcionamento e o 
regulamento dos cursos de Graduação, Mestrado e Doutorado, bem como de cursos 
seqüenciais que conduzam a diploma e outros, e determinar a localização dos Colegiados de 
Curso, por proposta das respectivas Câmaras, observado o disposto neste Estatuto; 
V - suspender temporariamente e propor ao Conselho Universitário a extinção de cursos de 
Graduação, Mestrado e Doutorado, bem como de cursos seqüenciais e outros; 
VI - estabelecer diretrizes para criação, funcionamento e avaliação, pelas respectivas 
Câmaras deste Conselho, de cursos de Extensão, Especialização, Atualização, 
Aperfeiçoamento e de Residência, bem como de cursos seqüenciais que conduzam a 
certificado; 
VII - regulamentar o processo de seleção de candidatos aos cursos de Graduação e 
seqüenciais; 
VIII - aprovar planos experimentais de ensino e de verificação do rendimento escolar; 
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IX - regulamentar a matrícula, estabelecer o regime escolar e aprovar o calendário escolar da 
Universidade; 
X - disciplinar o instituto de revalidação de diplomas; 
XI - estabelecer as normas de afastamento de docentes para fins de estudo e cooperação; 
XII - supervisionar a execução da política de pessoal docente; 
XIII - elaborar o próprio Regimento e manifestar-se, no que for de sua competência 
específica, sobre modificação deste Estatuto e do Regimento Geral, para apreciação do 
Conselho Universitário; 
XIV - aprovar contratos, acordos e convênios destinados ao ensino, à pesquisa e à extensão, 
ouvidas as Pró-Reitorias pertinentes nos assuntos de sua competência, observado o disposto 
no art. 13, XII, deste Estatuto; 
XV - decidir de recursos ou representações contra matéria de ensino, pesquisa e extensão 
submetidos à sua apreciação; 
XVI - deliberar sobre questões relativas à avaliação acadêmica e institucional de cursos; 
XVII - propor ao Conselho Universitário a criação de Colegiados Especiais; 
XVIII - determinar a composição e as atribuições de Colegiados Especiais; 
XIX - deliberar sobre qualquer matéria de ensino, pesquisa e extensão não-incluída na 
competência de outro órgão; 
XX - participar da organização de lista tríplice de docentes para escolha do Reitor e do Vice-
Reitor. 
Art. 18º - São órgãos do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: 
I - a Presidência, exercida pelo Reitor e, nas suas faltas ou impedimentos eventuais, por seu 
substituto legal; 
II - o Plenário, integrado pelos conselheiros presentes às reuniões regularmente convocadas 
e instaladas; 
III - as Câmaras acadêmicas, definidas por Resolução Complementar do Conselho 
Universitário, mediante proposta do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, presididas 
pelos respectivos Pró-Reitores e integradas por conselheiros eleitos pelo Plenário dentre seus 
membros; 
IV - as Comissões, constituídas pelo Plenário, para estudo de matérias especiais. 
§ 1º - Cada um dos conselheiros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão poderá 
participar de até duas Câmaras acadêmicas. 
§ 2º - As Câmaras acadêmicas terão competência deliberativa em matérias de sua área 
específica, cabendo recurso para o Plenário do Conselho. 
§ 3º - Das decisões do Plenário caberá recurso para o Conselho Universitário somente com 
fundamento em ilegalidade, observado o disposto no Regimento Geral. 
 
SEÇÃO III Do Funcionamento 
 
Art. 19º - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão reunir-se-á, ordinariamente, nos 
meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. 
 
SUBTÍTULO III Do Conselho de Curadores 
CAPÍTULO I Da Constituição 
 
Art. 20º - O Conselho de Curadores é integrado: 
I - por 1 (um) membro docente da Comissão de Orçamento e Contas do Conselho 
Universitário, eleito por seus pares, que será o Presidente do órgão; 
II - por 2 (dois) representantes docentes do Conselho Universitário eleitos pelo Plenário 
dentre seus membros; 
III - por 3 (três) professores eleitos pelo corpo docente da Universidade; 
IV - por 1 (um) contador representante do Conselho Regional de Contabilidade de Minas 
Gerais, designado por esta entidade; 
V - por 1 (um) docente representante do Ministério da Educação e do Desporto, designado 
por este órgão; 
VI - por 1 (um) representante do corpo técnico e administrativo; 
VII - por 1 (um) representante do corpo discente. 
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§ 1º - Juntamente com o representante efetivo, será eleito o seu suplente, com mandato 
vinculado, para substituí-lo eventualmente. 
§ 2º - Salvo disposição em contrário, o mandato dos representantes será de 2 (dois) anos, 
permitida a recondução. 
§ 3º - Perderá o mandato o representante que deixar de pertencer à instituição ou ao órgão 
por ele representado. 
 
CAPÍTULO II Das Atribuições 
 
Art. 21º - Ao Conselho de Curadores, órgão de fiscalização econômico-financeira da 
Universidade, compete: 
I - pronunciar-se sobre a proposta orçamentária e o orçamento-programa; 
II - emitir parecer sobre solicitações de recursos e alterações do orçamento-programa; 
III - pronunciar-se conclusivamente sobre os balanços e a prestação de contas do Reitor e, 
quando for o caso, sobre as contas da gestão dos Diretores de Unidades, de Órgãos 
Suplementares e do Diretório Central dos Estudantes; 
IV - pronunciar-se sobre a aquisição, a locação, a gravação, a permuta e a alienação de bens 
imóveis pela Instituição, bem como sobre a aceitação de subvenções, doações e legados 
feitos a esta; 
V - pronunciar-se sobre prestação de garantias para realização de operações de crédito; 
VI - participar da organização de lista tríplice de docentes para escolha do Reitor e do Vice-
Reitor. 
Parágrafo Único - O Conselho de Curadores deverá pronunciar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 
sobre matéria de que trata este artigo submetida à sua apreciação. 
 
CAPÍTULO III Do Funcionamento 
 
Art. 22º - O Conselho de Curadores reunir-se-á, ordinariamente, nos meses de fevereiro e 
outubro. 
§ 1º - O Presidente terá, além do voto ordinário, o voto de qualidade. 
§ 2º - O Presidente será substituído, em suas faltas ou impedimentos eventuais, pelo decano 
dos representantes do Conselho Universitário no órgão. 
 
SUBTÍTULO IV 
 
Dos Órgãos de Administração Superior 
 
CAPÍTULO I 
 
Da Reitoria 
Art. 23º - A Reitoria, órgão de administração geral, supervisiona e controla a execução das 
atividades administrativas da Universidade, competindo-lhe, para esse fim, estabelecer as 
medidas regulamentares cabíveis. 
Art. 24º - A Reitoria é integrada: 
I -pelo Reitor; 
II - pelo Vice-Reitor; 
III - pelas Pró-Reitorias; 
IV - pela Procuradoria Jurídica; 
V - pela Assessoria. 
§ 1º - Os Pró-Reitores, o Procurador-Geral e os Assessores serão de livre escolha do Reitor. 
§ 2º - As Pró-Reitorias poderão ter Pró-Reitores Adjuntos, nomeados na forma do parágrafo 
anterior, para desempenhar as funções que lhes forem delegadas pelos respectivos Pró-
Reitores e para substituí-los em suas faltas ou impedimentos eventuais. 
Art. 25º - A Reitoria poderá instituir, com aprovação do Conselho Universitário, Órgãos 
Auxiliares exigidos pela administração. 
Parágrafo Único - Os dirigentes dos órgãos a que se refere este artigo serão de livre escolha 
do Reitor. 
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CAPÍTULO II Do Reitor 
 
Art. 26º - O Reitor será nomeado pelo Presidente da República, que o escolherá de lista 
tríplice de docentes, organizada em reunião conjunta do Conselho Universitário, do Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho de Curadores, respeitada a legislação 
vigente. 
§ 1º - O Reitor terá mandato de 4 (quatro) anos, contados de sua posse, permitida uma 
recondução. 
§ 2º - A lista tríplice de docentes, pela ordem de votos obtidos, será encaminhada à 
autoridade competente até 60 (sessenta) dias antes de extinto o mandato do Reitor em 
exercício ou, nos demais casos de vacância, dentro dos 60 (sessenta) dias subseqüentes à 
vaga. 
§ 3º - Poderão concorrer à lista tríplice os docentes membros da carreira de magistério 
superior da Universidade, em efetivo exercício, respeitada a legislação vigente. 
Art. 27º - A votação processar-se-á da seguinte forma: 
I - cada conselheiro votará em cédula única; 
II - integrarão a lista tríplice os candidatos que obtiverem, pelo menos, a maioria absoluta de 
votos dos membros dos órgãos congregados; 
III - serão realizados tantos escrutínios quantos necessários à formação da lista; 
IV - não serão permitidos votos cumulativos nem por procuração. 
Parágrafo Único - O Conselho Universitário regulamentará o processo de consulta à 
comunidade universitária para escolha do Reitor e do Vice-Reitor, que precederá a 
elaboração da respectiva lista tríplice, caso em que prevalecerão a votação secreta, na qual 
cada eleitor votará em apenas um nome para o cargo a ser preenchido, e o peso de, no 
mínimo, 70% (setenta por cento) dos votos para a manifestação do corpo docente no total 
dos votos dessa comunidade. 
Art. 28º - São atribuições do Reitor: 
I - representar a Universidade em juízo e fora dele; 
II - administrar, superintender e fiscalizar as atividades da Instituição; 
III - presidir reuniões de órgãos colegiados da Universidade, sempre que estiver presente; 
IV - nomear os Diretores e Vice-Diretores das Unidades Acadêmicas, empossando-os em 
sessão pública; 
V - nomear e empossar os dirigentes de órgãos e repartições da área administrativa e de 
Órgãos Suplementares; 
VI - praticar, por proposta fundamentada pelos órgãos competentes, os atos relativos a 
admissão, vida funcional e exoneração ou demissão do pessoal docente e do técnico e 
administrativo da Universidade; 
VII - apresentar, anualmente, ao Conselho Universitário, nos termos deste Estatuto e do 
Regimento Geral, o programa de trabalho, o orçamento, o relatório e a prestação de contas 
de sua gestão; 
VIII - conferir graus, diplomas, certificados acadêmicos e títulos honoríficos; 
IX - supervisionar a administração do Fundo de Bolsas; 
X - firmar contratos, acordos e convênios, mediante prévia aprovação ou ad referendum do 
órgão competente, observado o disposto no art. 13, XII, deste Estatuto; 
XI - desempenhar as demais atribuições inerentes ao cargo. 
Art. 29º - O Reitor poderá vetar Resoluções do Conselho Universitário e do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão até 10 (dez) dias depois da sessão em que tiverem sido 
aprovadas. 
§ 1º - Vetada uma Resolução, o Reitor convocará o órgão colegiado pertinente para, em 
sessão a se realizar dentro de 30 (trinta) dias, tomar conhecimento das razões do veto. 
§ 2º - A rejeição do veto por, pelo menos, 2/3 (dois terços) da totalidade dos membros do 
órgão colegiado pertinente importará em aprovação definitiva da Resolução. 
 
CAPÍTULO III Do Vice-Reitor 
 
Art. 30º - Ao Vice-Reitor compete: 
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I - substituir automaticamente o Reitor em suas faltas ou impedimentos eventuais; 
II - supervisionar administrativamente a vida acadêmica da Instituição; 
III - supervisionar as atividades assistenciais da Universidade; 
IV - representar, como elemento de ligação, a administração superior da Universidade junto a 
associações estudantis; 
V - desempenhar as funções que lhe forem delegadas pelo Reitor. 
§ 1º - O Vice-Reitor será nomeado pelo Presidente da República, que o escolherá de lista 
tríplice de docentes, organizada na forma dos arts. 26, §§ 2o e 3o, e 27 deste Estatuto. 
§ 2º - O mandato do Vice-Reitor é de 4 (quatro) anos, contados de sua posse, permitida uma 
recondução. 
Art. 31º - Nas faltas ou impedimentos eventuais do Vice-Reitor, suas funções serão 
desempenhadas pelo decano do Conselho Universitário, respeitados os requisitos 
estabelecidos nos arts. 7o, § 3o, e 26, § 3o, deste Estatuto. 
 
CAPÍTULO IV Do Conselho de Diretores 
SEÇÃO I Da Constituição 
 
Art. 32º - O Conselho de Diretores é integrado: 
I - pelo Reitor, com voto de qualidade, além do voto comum; 
II - pelo Vice-Reitor; 
III - pelos Pró-Reitores; 
IV - pelos Diretores das Unidades Acadêmicas; 
V - pelos Diretores-Gerais de Unidades Especiais; 
VI - pelos Diretores-Gerais de Órgãos Suplementares; 
VII - por integrantes do corpo técnico e administrativo eleitos por seus pares, com mandato de 
3 (três) anos, nos termos do art. 84 deste Estatuto, permitida a recondução; 
VIII - por integrantes do corpo discente, nos termos do art. 78 deste Estatuto. 
Parágrafo Único - Juntamente com o conselheiro que não seja membro nato, será eleito o seu 
suplente, com mandato vinculado, para substituí-lo eventualmente. 
Art. 33º - São órgãos do Conselho de Diretores: 
I - a Presidência, exercida pelo Reitor e, nas suas faltas ou impedimento eventuais, por seu 
substituto legal; 
II - o Plenário, constituído na forma deste Estatuto e integrado pelos conselheiros presentes 
às reuniões regularmente convocadas e instaladas; 
III - as Comissões, constituídas pelo Plenário, para estudo de matérias especiais. 
 
SEÇÃO II Das Atribuições 
 
Art. 34º - O Conselho de Diretores é órgão de assessoria executiva da administração superior 
da Universidade, competindo-lhe traçar normas operacionais para matérias aprovadas pelo 
Conselho Universitário, decidir sobre aquelas que lhe forem delegadas por este órgão e 
assessorar na competência do Reitor. 
 
SEÇÃO III Do Funcionamento 
 
Art. 35º - O Conselho de Diretores reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por bimestre. 
 
SUBTÍTULO V Do Conselho de Integração Comunitária 
 
Art. 36º - O Conselho de Integração Comunitária, órgão de caráter consultivo, tem por objetivo 
prover apoio institucional e técnico, além de subsídios de natureza crítica, visando à maior 
integração da Universidade com a sociedade. 
Parágrafo Único - O Conselho Universitário disporá, por maioria absoluta de votos, sobre a 
constituição, as atribuições e o funcionamento do órgão previsto no caput deste artigo. 
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TÍTULO IV Da Estrutura das Unidades 
 
Art. 37º - A Universidade é composta de Unidades Acadêmicas e Unidades Especiais. 
§ 1º - A Unidade Acadêmica é o estabelecimento de ensino que possui sede e estrutura 
administrativa próprias, realiza atividades de pesquisa e extensão e oferece curso superior 
que resulta na concessão de diploma de Graduação. 
§ 2º - A Unidade Especial é o estabelecimento de ensino que possui sede e estrutura 
administrativa próprias, pode realizar atividades de pesquisa e extensão, mas não conduz à 
concessão de diploma de Graduação. 
§ 3º - O Conselho Universitário, por Resolução Complementar aprovada pelo voto de, no 
mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros, definirá as Unidades Acadêmicas e as Unidades 
Especiais, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
§ 4º - A Resolução Complementar prevista no parágrafo anterior estabelecerá normas gerais 
que regulamentem o funcionamento das Unidades Especiais, ouvido o Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão. 
§ 5º - A criação, o desmembramento, a fusão e a extinção de Unidades Acadêmicas e 
Unidades Especiais poderão ser propostos pela própria Unidade interessada, pelo Reitor ou 
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
§ 6º - As medidas previstas no parágrafo anterior dependerão de Resolução Complementar 
do Conselho Universitário, a ser aprovada pelo voto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus 
membros, mediante proposta fundamentada, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão. 
Art. 38º - As Unidades Acadêmicas poderão se organizar de forma a contemplar estruturas de 
nível hierárquico a elas inferior. 
§ 1º - Uma das formas possíveis de organização das Unidades Acadêmicas é a estrutura 
departamental. 
§ 2º - O Departamento é o órgão de lotação de professores para objetivos comuns de ensino, 
pesquisa e extensão, sendo de sua responsabilidade a oferta de atividades acadêmicas 
curriculares. 
§ 3º - As Unidades Acadêmicas não poderão ter níveis hierárquicos de organização inferiores 
aos Departamentos ou às formas de organização de hierarquia a eles equivalentes. 
§ 4º - A criação, o desmembramento, a fusão, a extinção e a alteração do nome de 
Departamento dependerão de proposta fundamentada da Unidade Acadêmica, aprovada pelo 
Conselho Universitário, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
§ 5º - A Unidade Acadêmica não poderá manter, ao mesmo tempo, dois ou mais tipos de 
estrutura de nível hierárquico a ela inferior. 
§ 6º - Outras formas de organização das Unidades Acadêmicas, diversas da estrutura 
departamental, só poderão ser implementadas ou modificadas após aprovação pelo Conselho 
Universitário, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 
CAPÍTULO I Da Administração e do Funcionamento das Unidades Acadêmicas 
 
Art. 39º - As Unidades Acadêmicas são administradas: 
I - pela Congregação; 
II - pela Diretoria. 
Art. 40º - A Congregação é o órgão de deliberação superior da Unidade Acadêmica, 
competindo-lhe supervisionar a política de ensino, pesquisa e extensão no âmbito desta. 
Art. 41º - As Congregações são integradas: 
I - pelo Diretor da Unidade Acadêmica, como Presidente, com voto de qualidade, além do 
voto comum; 
II - pelo Vice-Diretor; 
III - por membros docentes, conforme proposta da Unidade Acadêmica aprovada pelo 
Conselho Universitário; 
IV - por integrantes do corpo técnico e administrativo, eleitos por seus pares, nos termos do 
art. 84 deste Estatuto, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução; 
V - por integrantes do corpo discente da Unidade Acadêmica, nos termos do art. 78 deste 
Estatuto. 
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Art. 42º - Cabe à Congregação: 
I - organizar o processo eleitoral e definir lista tríplice de docentes, em escrutínios secretos, 
para nomeação do Diretor e do Vice-Diretor da Unidade Acadêmica, observado o disposto no 
art. 7o, § 1o, deste Estatuto e respeitada a legislação vigente; 
II - propor ou manifestar-se sobre a criação, o desmembramento, a fusão, a extinção e a 
alteração de nome de Departamento e de Órgão Complementar vinculados à respectiva 
Unidade Acadêmica; 
III - propor ao Conselho Universitário forma de organização da respectiva Unidade Acadêmica 
diversa da estrutura departamental; 
IV - organizar lista tríplice de docentes para escolha de Diretor de Órgão Complementar 
vinculado à Unidade Acadêmica; 
V - elaborar e aprovar resoluções que regulem o funcionamento acadêmico e administrativo 
da Unidade Acadêmica, em consonância com as normas da Universidade e, em especial, no 
que couber, com o disposto no art. 7o, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, deste Estatuto; 
VI - autorizar o aceite de doação de bens móveis à Unidade Acadêmica; 
VII - eleger os representantes da Unidade Acadêmica no Conselho Universitário e no 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
VIII - submeter à aprovação do Conselho Universitário a própria composição; 
IX - submeter à aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão a composição dos 
Colegiados de Curso sediados na respectiva Unidade Acadêmica, nos termos do art. 54 deste 
Estatuto; 
X - estabelecer a composição e os critérios da representação docente nas Câmaras 
Departamentais da Unidade Acadêmica; 
XI - supervisionar as atividades dos Departamentos ou estruturas equivalentes, 
compatibilizando os respectivos planos de trabalho, quando for o caso; 
XII - elaborar a proposta orçamentária da Unidade Acadêmica, estabelecer o seu orçamento-
programa e acompanhar a execução orçamentária deste; 
XIII - compor comissões examinadoras de concursos para provimento de cargos ou empregos 
de professor, na forma estabelecida em normas gerais de concursos; 
XIV - manifestar-se sobre pedidos de remoção, transferência ou movimentação de docentes 
da ou para a Unidade Acadêmica; 
XV - aprovar critérios para a avaliação do desempenho e da progressão de docentes e 
servidores técnicos e administrativos, respeitadas as normas e as políticas estabelecidas pela 
Universidade; 
XVI - aprovar relatórios de desempenho de docentes e servidores técnicos e administrativos 
para fins de acompanhamento, estágios probatórios e progressões; 
XVII - deliberar sobre afastamento de docentes e de servidores técnicos e administrativos 
para fins de aperfeiçoamento ou prestação de cooperação técnica; 
XVIII - praticar os atos de sua alçada relativos ao regime disciplinar; 
XIX - julgar os recursos que lhe forem interpostos; 
XX - instituir comissões, especificando-lhes expressamente a competência; 
XXI - avocar a si o exame e a deliberação sobre matéria de interesse da Unidade Acadêmica; 
XXII - aprovar as contas da gestão do Diretor da Unidade Acadêmica e do Diretor de Órgão 
Complementar a ela vinculado. 
Art. 43º - A Diretoria da Unidade Acadêmica, exercida pelo Diretor e pelo Vice-Diretor, é o 
órgão ao qual compete supervisionar os programas de ensino, pesquisa e extensão e a 
execução das atividades administrativas, na área da Unidade Acadêmica, dentro dos limites 
estatutários e regimentais. 
Art. 44º -. O Diretor e o Vice-Diretor serão nomeados pelo Reitor, que os escolherá de lista 
tríplice de docentes, organizada, em ambos os casos, pela Congregação da Unidade 
Acadêmica, respeitada a legislação vigente. 
§ 1º - A lista tríplice de docentes, pela ordem de votos obtidos, será encaminhada à 
autoridade competente até 60 (sessenta) dias antes de extinto o mandato do Diretor ou do 
Vice-Diretor em exercício ou, nos demais casos de vacância, dentro dos 60 (sessenta) dias 
subseqüentes à vaga. 
§ 2º - A Congregação regulamentará o processo de consulta à comunidade local para escolha 
do Diretor e do Vice-Diretor, que precederá a elaboração da respectiva lista tríplice, na forma 



 

Manual de Sindicância Investigatória, Sindicância Punitiva  e Processo Administrativo Disciplinar  

Simone Baccarini Nogueira                               e- mail: simone@ufmg.br 

Av. Antônio Carlos, 6627 – Reitoria- Procuradoria Jurídica 3° andar- Cep 31270-901 – Belo Horizonte 

Fones: (31) 3499-4140- Fax (31) 3499-4150 

prevista no art. 27, parágrafo único, deste Estatuto. 
§ 3º - Os mandatos do Diretor e do Vice-Diretor são de 4 (quatro) anos, contados de suas 
posses, permitida, em cada caso, uma recondução. 
Art. 45º - Compete ao Diretor atuar como principal autoridade administrativa da Unidade 
Acadêmica, supervisionando as atividades didático-científicas e dirigindo os serviços 
administrativos - incluídos pessoal, finanças e patrimônio. 
Parágrafo único. O Diretor de Órgão Complementar vinculado à Unidade Acadêmica, 
escolhido na forma do art. 67 deste Estatuto, será designado pelo Diretor desta. 
Art. 46º - São atribuições do Vice-Diretor: 
I - substituir automaticamente o Diretor em suas faltas ou impedimentos eventuais; 
II - colaborar com o Diretor na supervisão das atividades didático-científicas da Unidade 
Acadêmica; 
III - desempenhar as funções que lhe forem delegadas pelo Diretor da Unidade Acadêmica ou 
determinadas pela respectiva Congregação. 
Parágrafo Único - O Vice-Diretor será substituído, em suas faltas e impedimentos eventuais, 
pelo decano da Congregação da Unidade Acadêmica, respeitados os requisitos estabelecidos 
nos arts. 7o, § 3o, e 26, § 3o, deste Estatuto. 
Art. 47º - Cada Departamento compreende a Câmara e a Assembléia. 
Parágrafo único. Nos Departamentos de até 15 (quinze) docentes, a Câmara e a Assembléia 
constituem um só órgão. 
Art. 48º - A Câmara Departamental, presidida pelo Chefe de Departamento, é constituída: 
I - pelo Subchefe do Departamento; 
II - por professores eleitos pelo corpo docente do Departamento, observados a composição e 
os critérios estabelecidos pela Congregação, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a 
recondução; 
III - por integrantes do corpo técnico e administrativo, em exercício no Departamento, eleitos 
por seus pares, nos termos do art. 84 deste Estatuto, com mandato de 2 (dois) anos, 
permitida a recondução; 
IV - por integrantes do corpo discente, nos termos do art. 78 deste Estatuto. 
Art. 49º - São atribuições da Câmara Departamental: 
I - planejar e supervisionar a execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão do 
Departamento, bem como avaliar os planos de trabalho individuais dos docentes a ele 
vinculados e atribuir-lhes encargos; 
II - estabelecer os programas das atividades acadêmicas curriculares do Departamento e 
propor aos Colegiados de Curso os créditos correspondentes; 
III - propor a admissão e a dispensa de docentes, bem como modificações do regime de 
trabalho destes; 
IV - opinar sobre pedidos de afastamento de docentes e de servidores técnicos e 
administrativos para fins de aperfeiçoamento ou cooperação técnica, incumbindo-lhe 
estabelecer o acompanhamento e a avaliação dessas atividades; 
V - propor à Congregação da Unidade Acadêmica critérios para a avaliação do desempenho 
e da progressão de docentes e servidores técnicos e administrativos, respeitadas as normas 
e as políticas estabelecidas pela Universidade; 
VI - manifestar-se sobre o desempenho de docentes e de servidores técnicos e 
administrativos, para fins de acompanhamento, aprovação de relatórios, estágio probatório e 
progressão; 
VII - elaborar a proposta orçamentária e o plano de aplicação de verbas do Departamento; 
VIII - designar, quando for o caso, representantes do Departamento junto a Colegiados de 
Curso; 
IX - indicar ou propor membros de comissões examinadoras de concursos para provimento 
de cargos ou empregos de professor, na forma estabelecida em normas gerais de concursos; 
X - manifestar-se previamente sobre contratos, acordos e convênios, bem como sobre 
projetos de prestação de serviços a serem executados, e assegurar que sua execução se dê 
em observância às normas pertinentes; 
XI - cumprir outras atribuições decorrentes do prescrito neste Estatuto e no Regimento Geral. 
§ 1º - s programas das atividades acadêmicas curriculares oferecidas a cursos diversos do de 
origem do Departamento devem ser referendados pelos respectivos Colegiados de Curso. 



 

Manual de Sindicância Investigatória, Sindicância Punitiva  e Processo Administrativo Disciplinar  

Simone Baccarini Nogueira                               e- mail: simone@ufmg.br 

Av. Antônio Carlos, 6627 – Reitoria- Procuradoria Jurídica 3° andar- Cep 31270-901 – Belo Horizonte 

Fones: (31) 3499-4140- Fax (31) 3499-4150 

§ 2º - Em caso de divergência entre a proposta departamental e o Colegiado de Curso, o 
conflito será dirimido pela Congregação ou, se persistir, pela Câmara pertinente do Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
Art. 50º - A Assembléia do Departamento, presidida pelo respectivo Chefe, é constituída: 
I - por todos os docentes das carreiras de magistério vinculados ao Departamento e em 
exercício na Universidade; 
II - por integrantes do corpo técnico e administrativo, em exercício no Departamento, eleitos 
por seus pares, nos termos do art. 84 deste Estatuto, com mandato de 2 (dois) anos, 
permitida a recondução; 
III - por integrantes do corpo discente, nos termos do art. 78 deste Estatuto. 
Art. 51º - A Assembléia do Departamento exerce funções consultivas em relação à Câmara, 
competindo-lhe: 
I - eleger o Chefe e o Subchefe do Departamento; 
II - estudar e discutir políticas do Departamento; 
III - sugerir medidas destinadas a desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Parágrafo Único - A Assembléia poderá ser convocada pelo Chefe do Departamento, pela 
Câmara Departamental, pela maioria absoluta de seus membros ou, no caso de eleições, 
pelo Diretor da Unidade Acadêmica. 
Art. 52º - O Chefe e o Subchefe do Departamento, com mandatos de 2 (dois) anos, permitida 
a recondução, serão professores das carreiras de magistério superior, em exercício, a ele 
vinculados, eleitos pela maioria absoluta de votos dos membros da Assembléia 
Departamental. 
Art. 53º - Compete ao Chefe do Departamento: 
I - presidir a Câmara Departamental e a Assembléia do Departamento; 
II - atuar como principal autoridade executiva do Departamento em relação às diversas 
matérias que correspondem às atribuições da Câmara Departamental. 
Parágrafo Único - Nas faltas ou impedimentos eventuais do Chefe do Departamento, suas 
atribuições serão exercidas pelo Subchefe e este será, automaticamente, substituído pelo 
decano da Câmara, procedendo-se a nova eleição em caso de vacância da Chefia ou da 
Subchefia. 
 
CAPÍTULO II Dos Colegiados de Curso 
 
Art. 54º - A coordenação didática de cada curso de Graduação, Mestrado e Doutorado é 
exercida por um Colegiado de Curso, com as seguintes atribuições: 
I - orientar e coordenar as atividades do curso e propor ao Departamento ou estrutura 
equivalente a indicação ou substituição de docentes; 
II - elaborar o currículo do curso, com indicação de ementas, créditos e pré-requisitos das 
atividades acadêmicas curriculares que o compõem; 
III - referendar os programas das atividades acadêmicas curriculares que compõem o curso, 
nos termos do art. 49, §§ 1o e 2o, deste Estatuto; 
IV - decidir das questões referentes a matrícula, reopção, dispensa e inclusão de atividades 
acadêmicas curriculares, transferência, continuidade de estudos, obtenção de novo título e 
outras formas de ingresso, bem como das representações e recursos contra matéria didática, 
obedecida a legislação pertinente; 
V - coordenar e executar os procedimentos de avaliação do curso; 
VI - representar ao órgão competente no caso de infração disciplinar; 
VII - elaborar o plano de aplicação de verbas destinadas a este órgão. 
§ 1º - Nas áreas em que houver cursos seqüenciais, estes serão coordenados pelos 
respectivos Colegiados de Curso de Graduação ou, alternativamente, por Comissões 
Coordenadoras, conforme os respectivos projetos. 
§ 2º - Nas áreas em que houver cursos de Pós-Graduação de diferentes níveis, estes serão 
coordenados por um só Colegiado de Curso ou, alternativamente, no caso de cursos de 
Especialização ou Aperfeiçoamento, por Comissões Coordenadoras. 
§ 3º - O Colegiado de Curso e a Comissão Coordenadora terão sede em uma Unidade 
Acadêmica determinada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
§ 4º - Em caráter provisório, curso não-vinculado a uma Unidade Acadêmica terá a 
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localização de seu Colegiado de Curso decidida pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão. 
Art. 55º - Cada Colegiado de Curso terá um Coordenador e um Subcoordenador, eleitos pelo 
órgão, por maioria absoluta de votos, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução. 
§ 1º - Cabe ao Coordenador presidir o Colegiado de Curso e atuar como principal autoridade 
executiva do órgão, com responsabilidade pela iniciativa nas diversas matérias de 
competência deste. 
§ 2º - Nas faltas ou impedimentos eventuais do Coordenador, suas atribuições serão 
exercidas pelo Subcoordenador e este será, automaticamente, substituído pelo decano do 
Colegiado, procedendo-se a nova eleição em caso de vacância da Coordenadoria ou da 
Subcoordenadoria. 
Art. 56º - A composição do Colegiado de Curso ou da Comissão Coordenadora de cada curso 
será estabelecida no respectivo regulamento, a ser aprovado pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão. 
Art. 57º - A juízo do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, poderão ser criados 
Colegiados Especiais, a serem aprovados pelo Conselho Universitário. 
Parágrafo Único - A composição e as atribuições dos Colegiados Especiais serão 
determinadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 
CAPÍTULO III Do Ensino, da Pesquisa e da Extensão 
 
Art. 58º - A administração do ensino, da pesquisa e da extensão far-se-á de acordo com as 
normas estatutárias e regimentais, segundo resoluções baixadas pelos órgãos competentes. 
Art. 59º - A Universidade poderá manter, entre outras, as seguintes modalidades de cursos: 
I - de Graduação, abertos à matrícula de candidatos que hajam concluído o Ensino Médio ou 
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo promovido pela Instituição; 
II - de Pós-Graduação, em nível de Aperfeiçoamento, Especialização, Mestrado e Doutorado, 
abertos à matrícula de candidatos que, diplomados em curso de Graduação, preencham as 
condições prescritas em cada caso; 
III - de Residência, mediante regulamentação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
IV - seqüenciais, por campos de saber, com diferentes níveis de abrangência, abertos a 
candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pela Instituição; 
V - de Extensão e outros, abertos a candidatos que satisfaçam os requisitos exigidos. 
Art. 60º - O Regimento Geral regulará os atos da vida escolar. 
 
CAPÍTULO IV Dos Graus Acadêmicos 
 
Art. 61º - A Universidade, observadas as disposições deste Estatuto e do Regimento Geral, 
conferirá os seguintes graus, expedindo os diplomas correspondentes: 
I - de Graduação, na área específica; 
II - de Mestrado e de Doutorado, por conclusão de cursos destes níveis; 
III - de Doutorado, em caráter excepcional, por defesa direta de tese; 
IV - de Livre-Docência. 
Parágrafo Único - A Livre-Docência será regulamentada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão. 
Art. 62º - A Universidade outorgará títulos honoríficos de Doutor Honoris Causa, Professor 
Honoris Causa, Professor Emérito e de Benemérito, segundo critérios a serem estabelecidos 
no Regimento Geral. 
Art. 63º - A Universidade expedirá os seguintes certificados: 
I - de conclusão de cursos de Aperfeiçoamento, Especialização, Extensão e outras 
modalidades que forem fixadas pelos órgãos competentes; 
II - de participação e aprovação em atividades acadêmicas curriculares. 
Art. 64º - O Regimento Geral disporá sobre reconhecimento e revalidação de diplomas e 
certificados expedidos por Universidades ou Escolas Superiores, nacionais ou estrangeiras. 
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TÍTULO V Dos Órgãos Suplementares e Complementares 
 
Art. 65º - A Universidade poderá criar Órgãos Suplementares, vinculados à Reitoria, e Órgãos 
Complementares, vinculados às Unidades Acadêmicas, sem lotação própria de pessoal 
docente, para colaborar no ensino, na pesquisa e na extensão, devendo seu funcionamento 
ser disciplinado em regimentos próprios, a serem aprovados, no primeiro caso, pelo Conselho 
Universitário e, no segundo, pelas respectivas Congregações. 
Art. 66º - Cada Órgão Suplementar será organizado na forma do respectivo regimento, 
observado o disposto neste artigo. 
§ 1º - O Órgão Suplementar será dirigido por um Conselho 
§ 2º - O Órgão Suplementar terá um Diretor e um Vice-Diretor, escolhidos pelo Reitor de lista 
tríplice elaborada, em ambos os casos, pelo respectivo Conselho, com mandato de 2 (dois) 
anos, permitida a recondução. 
Art. 67º - Cada Órgão Complementar será dirigido por um Diretor, escolhido de lista tríplice de 
docentes organizada pela Congregação e designado pelo Diretor da Unidade Acadêmica a 
que esse órgão se vincula, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução. 

 

 

 

 

TÍTULO VI Da Comunidade Universitária 
CAPÍTULO I Das Normas Gerais 

 
Art. 68º - A comunidade universitária é constituída pelo corpo docente, pelo corpo discente e 
pelo corpo técnico e administrativo, diversificados em função das respectivas atribuições e 
unificados no plano comum dos objetivos da Universidade. 
Parágrafo Único - A Universidade desenvolverá programas para maior integração à 
comunidade universitária de professores e servidores técnicos e administrativos aposentados 
e ex-alunos. 
Art. 69º - As carreiras de magistério serão organizadas em categorias hierárquicas, com 
funções específicas, a serem regulamentadas pelo voto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do 
Conselho Universitário, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
§ 1º - O ingresso nas carreiras de pessoal docente e na categoria final dessas carreiras será 
feito por concurso público de títulos e provas e, nas carreiras de pessoal técnico e 
administrativo, por concurso público de provas, em termos a serem definidos pelo Conselho 
Universitário. 
§ 2º - A progressão entre as diversas categorias das carreiras de magistério far-se-á 
exclusivamente por análise do mérito acadêmico. 
§ 3º - Os servidores dos corpos docente e técnico e administrativo serão lotados, por ato do 
Reitor, nas Unidades Acadêmicas e nos demais órgãos da Universidade. 
Art. 70º - A Universidade manterá, por meio de órgãos próprios, serviços assistenciais 
destinados aos membros da comunidade universitária. 
Art. 71º - O Regimento Geral prescreverá os princípios relativos ao quadro funcional da 
Universidade e, no que competir a esta, ao corpo discente, à representação e às associações 
estudantis. 
 
CAPÍTULO II Do Corpo Docente 
 
Art. 72º - O corpo docente da Universidade compreende: 
I - os integrantes das carreiras de magistério; 
II - os Professores Visitantes e Substitutos, nos termos do Regimento Geral. 
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Art. 73º - Entendem-se por atividades de magistério: 
I - as pertinentes ao ensino, à pesquisa e à extensão; 
II - as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia e coordenação na 
Universidade. 
Art. 74º - Cabe aos Departamentos ou estruturas equivalentes, na organização de seus 
programas, atribuir os encargos de ensino, pesquisa e extensão aos docentes neles em 
exercício, de forma que se harmonizem os interesses desses órgãos com as preocupações 
científico-culturais dos professores. 
Art. 75º - A Universidade contará com órgão de assessoramento aos Conselhos de 
deliberação superior e ao Reitor na formulação, no acompanhamento e na execução da 
política de pessoal docente, mediante regulamentação pelo Conselho Universitário. 
 
CAPÍTULO III Do Corpo Discente 
SEÇÃO I Da Constituição e da Representação 
 
Art. 76º - Constituem o corpo discente da Universidade os alunos dos cursos de Graduação, 
Especialização, Residência, Mestrado e Doutorado. 
Art. 77º - O Conselho Universitário deliberará sobre direitos e deveres dos alunos não 
referidos no artigo anterior. 
Art. 78º - O corpo discente terá representação, com direito a voz e a voto, nos órgãos 
colegiados da Universidade e das Unidades Acadêmicas, na proporção de 1/5 (um quinto) 
dos conselheiros docentes, com mandato de 1 (um) ano, permitida uma recondução. 
Parágrafo Único - A escolha dos representantes estudantis será feita de acordo com o 
Regimento Geral. 
 
SEÇÃO II Das Associações 
 
Art. 79º - Os alunos poderão congregar-se em associações com as seguintes finalidades: 
I - promover a aproximação e a solidariedade entre os corpos discente, docente e técnico e 
administrativo; 
II - preservar as tradições estudantis, a probidade da vida escolar, o patrimônio moral e 
material da Universidade e a harmonia entre os diversos organismos que a compõem; 
III - organizar reuniões e certames de caráter cívico, social, cultural, científico, técnico, 
artístico, desportivo, visando à complementação e ao aprimoramento da formação 
universitária; 
IV - assistir os estudantes carentes de recursos; 
V - realizar intercâmbio e colaboração com entidades congêneres; 
VI - concorrer para o aprimoramento das instituições democráticas; 
VII - constituir, quando for o caso, a representação estudantil, nos termos do art. 78 deste 
Estatuto. 
Art. 80º - São reconhecidos como órgãos de representação dos membros do corpo discente: 
I - no plano da Universidade, o Diretório Central dos Estudantes; 
II - no plano das Unidades Acadêmicas, o Diretório Acadêmico e o Centro Acadêmico. 
Art. 81º - O Regimento Geral disporá sobre a contribuição dos associados à respectiva 
associação estudantil, bem como sobre os recursos financeiros que a ela sejam destinados 
pela Reitoria ou pela Unidade Acadêmica a que esteja vinculada. 
 
SEÇÃO III Do Fundo de Bolsas 
 
Art. 82º - Cabe ao Conselho Universitário fixar, para cada ano subseqüente, o valor da 
contribuição obrigatória ao Fundo de Bolsas, destinado ao custeio do programa para os 
estudantes carentes de meios e do programa assistencial, mantidos pela Fundação 
Universitária Mendes Pimentel. 
Parágrafo Único - Os recursos do Fundo de Bolsas, repassados pela Reitoria à Fundação 
Universitária Mendes Pimentel, são por esta administrados nos termos do seu Estatuto, 
aprovado pelo Conselho Universitário. 
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CAPÍTULO IV Do Corpo Técnico e Administrativo 
 
Art. 83º - O corpo técnico e administrativo da Universidade tem por atividades: 
I - as relacionadas com a permanente manutenção e adequação do apoio técnico, 
administrativo e operacional necessário ao cumprimento dos objetivos institucionais; 
II - as inerentes ao exercício de direção, chefia, coordenação, assessoramento e assistência 
na própria Instituição. 
Art. 84º - Os servidores técnicos e administrativos estarão representados nos seguintes 
órgãos colegiados: Conselho Universitário, Conselho de Curadores, Conselho de Diretores, 
Conselho Diretor de Órgão Suplementar, Congregação de Unidade Acadêmica, Câmara 
Departamental e Assembléia do Departamento ou estrutura equivalente a este. 
§ 1º - A representação dos servidores técnicos e administrativos será de até 15% (quinze por 
cento) dos membros docentes dos órgãos colegiados referidos no caput deste artigo, 
respeitando-se sempre a exigência mínima de 70% (setenta por cento) para os membros 
docentes e, no que couber, a de 1/5 (um quinto) dos docentes para a representação discente. 
§ 2º - Respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo anterior, a representação 
deverá ser a mais próxima do teto nele fixado. 
Art. 85º - A Universidade contará com órgão específico de assessoramento aos Conselhos de 
deliberação superior e ao Reitor na formulação, no acompanhamento e na execução da 
política de pessoal técnico e administrativo, mediante regulamentação pelo Conselho 
Universitário. 

 

TÍTULO VII Da Ordem Econômico-Financeira 
 
Art. 86º - Constituem patrimônio da Universidade todos os bens móveis e imóveis de sua 
propriedade e demais direitos de que é titular. 
§ 1º - As receitas patrimoniais dos bens sob a guarda e a administração das Unidades 
Acadêmicas e demais órgãos da Instituição e as decorrentes de prestação de serviços serão 
aplicadas, com prioridade, nas próprias Unidades Acadêmicas ou setores em que se 
produzirem. 
§ 2º - O patrimônio da Universidade, inclusive todos os bens sob a guarda e a administração 
das Unidades Acadêmicas e demais órgãos da Instituição, constará de um cadastro geral, 
com suas alterações devidamente registradas. 
Art. 87º - Constituem recursos financeiros da Universidade: 
I - dotação constante do orçamento geral da União; II - subvenções, auxílios, contribuições e 
verbas com destinação especial que lhe forem atribuídos nos orçamentos de Estados, 
Municípios, autarquias e outros órgãos do setor público; 
III - doações e contribuições, vinculadas ou não, feitas à Instituição por pessoas físicas ou 
jurídicas, nacionais, internacionais ou estrangeiras; 
IV - produto de contribuições ou financiamentos originados de contratos, acordos e 
convênios; 
V - taxas, contribuições ou emolumentos cobrados pela Instituição; 
VI - renda de serviços prestados à comunidade por intermédio de seus órgãos; 
VII - produto de alienação ou aplicação de bens; 
VIII - produto de parafiscalidade ou estímulos fiscais vinculados; 
IX - multas e penalidades financeiras; 
X - rendas eventuais. 
§ 1º - Não poderão ser aceitas contribuições para fins que contrariem os objetivos da 
Universidade. 
§ 2º - Fica instituído o sistema de orçamento-programa em consonância com o Plano de 
Desenvolvimento e Expansão da Universidade. 
 

TÍTULO VIII Das Disposições Gerais e Transitórias 
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Art. 88º - A Universidade poderá, mediante convênio, utilizar-se dos serviços existentes na 
comunidade e mantidos por instituições públicas ou privadas para treinamento, em situação 
real, de alunos que o requeiram. 
Parágrafo Único - Quando, além do emprego dos recursos existentes no meio, tiver a 
Universidade que manter serviços próprios de experimentação, demonstração e aplicação, 
estes serão instituídos como órgãos das respectivas Unidades Acadêmicas. 
Art. 89º - No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua vigência, os órgãos 
colegiados pertinentes da Universidade deverão aprovar a regulamentação deste Estatuto. 
§ 1º - A estrutura atual da Universidade, com seus órgãos e formas de funcionamento, 
permanecerá em vigor até a regulamentação prevista no caput deste artigo. 
§ 2º - Sem prejuízo da composição imediata dos órgãos como prevista neste Estatuto, serão 
respeitados os mandatos neles em curso na data de sua entrada em vigor. 
Art. 90º - O Diretor-Geral do Hospital das Clínicas integrará o Conselho Universitário. 
Art. 91º - O Regimento Geral disciplinará as matérias a serem regulamentadas por 
Resoluções Complementares dos Conselhos de deliberação superior da Universidade e das 
Congregações. 
Parágrafo Único - A aprovação ou a modificação das Resoluções de que trata o caput deste 
artigo serão feitas por maioria absoluta de votos dos membros dos referidos órgãos 
colegiados, salvo expressa disposição em contrário neste Estatuto. 
Art. 92º - O presente Estatuto só poderá ser modificado por iniciativa do Reitor ou por 
proposta de, pelo menos, 1/3 (um terço) dos membros do Conselho Universitário, devendo a 
alteração ser aprovada em sessão especialmente convocada para esse fim, pelo voto de, no 
mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros, ouvido previamente o Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, no que for de competência específica deste órgão.  
Parágrafo Único - As alterações do presente Estatuto, sempre que envolverem matéria 
pedagógica ou de algum modo ligada ao ensino, só entrarão em vigor no período letivo 
seguinte ao de sua aprovação. 
Art. 93º - Os casos omissos neste Estatuto serão dirimidos pelo Conselho Universitário, pelo 
voto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros. 
Art. 94º - Revogadas as disposições em contrário, o presente Estatuto entrará em vigor na 
data de sua publicação. 
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Regimento Geral da UFMG 
 
 
 
      TÍTULO I Das Disposições Preliminares 
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      Art. 1º. O presente Regimento Geral contém as disposições básicas sobre 
as  
      atividades comuns às Unidades e aos demais órgãos da Universidade 
Federal  
      de Minas Gerais (UFMG), nos planos didático-científico, administrativo,  
      financeiro, patrimonial e disciplinar. 
      Parágrafo único - O Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, 
Pesquisa  
      e Extensão e as Congregações regulamentarão, através de Regimentos  
      específicos, as atividades peculiares aos órgãos da Universidade e,  
      através de Resoluções Complementares, as matérias expressamente 
revistas  
      no Estatuto e neste Regimento Geral, observado o disposto nos artigo § 2º.  
      e 106 e seu Parágrafo único do Estatuto da UFMG. 
       
 TÍTULO II Dos Orgãos Colegiados 
      SUBTÍTULO I Do Funcionamento 
       
 Art. 2º. Ressalvados os casos expressamente mencionados no Estatuto 
e no  
      Regimento Geral, os órgãos colegiados da Universidade funcionarão com a  
      presença da maioria absoluta de seus membros. 
      § 1º. Atinge-se a maioria absoluta a partir do número inteiro  
      imediatamente superior à metade do total dos membros do órgão. 
      § 2º. A ausência de determinada classe de representantes não impedirá o  
      funcionamento do colegiado. 
      § 3º. Na apuração do "quorum" serão computados apenas as 
representações   e os cargos efetivamente preenchidos, respeitado o que 
dispuser Resolução  
      Complementar do Conselho Universitário para os casos de licenças e  
      afastamentos temporários de membros dos colegiados. 
      § 4º. As reuniões de caráter solene serão realizadas com qualquer número  
      de membros presentes, franqueando-se a entrada a todos os interessados. 
      Art. 3º. As reuniões dos colegiados serão convocadas por escrito por seu  
      presidente ou por pelo menos 1/3 (um terço) de seus membros, com  
      antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, mencionando-se o assunto a 
ser  
      tratado, salvo se for considerado reservado, a juízo de quem convocar. 
      § 1º. São considerados assuntos de caráter reservado somente aqueles 
que  
      envolverem a reputação de pessoas. 
      § 2º. Juntamente com a convocação serão distribuídas cópias da ata de  
      reunião anterior e dos pareceres ou projetos de resolução a serem  
      apreciados. 
      § 3º. O prazo de convocação poderá ser reduzido, em caso de urgência,  
      podendo a pauta ser comunicada verbalmente, por motivos excepcionais,  
      devendo a Presidência justificar o procedimento. 
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      Art. 4º. O comparecimento, inclusive da representação estudantil, a  
      reuniões de órgãos colegiados é preferencial em relação a qualquer outra  
      atividade administrativa, de ensino, pesquisa e extensão na Universidade. 
      § 1º. O comparecimento a reuniões de órgãos colegiados de hierarquia  
      superior tem preferência. 
      § 2º. Perderá o mandato o membro representante que, sem causa aceita 
como  
      justa pelo órgão, faltar a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco)  
      intercaladas. 
      Art.5º. Na falta ou impedimento eventual do presidente do colegiado, a  
      Presidência será exercida pelo seu substituto legal e, na ausência deste,  
      pelo decano, que será o membro docente mais antigo no exercício do  
      magistério na Universidade ou, em igualdade de condições, o mais idoso. 
      § 1º. No caso de impedimento ou recusa do mais antigo, será observada a  
      seqüência decrescente de antigüidade no magistério, com o mesmo critério  
      de desempate. 
      § 2º. Ocorrendo a hipótese do artigo no âmbito do Departamento, a  
      antigüidade será apurada entre os membros da Câmara, devendo o 
substituto  
      exercer todas as funções colegiais e administrativas atribuídas à Chefia. 
      § 3º. O integrante de colegiado que, por assumir funções de decano, deva  
      passar a integrar o mesmo ou outro órgão como membro nato eventual, 
será  
      automaticamente substituído na função de que se afastou, enquanto durar 
a  
      situação, por seu suplente ou substituto legal. 
      § 4º. Sempre que estiver presente a reunião de qualquer colegiado, salvo  
      do Conselho de Curadores, o Reitor assumirá a presidência dos trabalhos. 
      Art. 6º. As reuniões dos colegiados compreenderão uma parte de 
expediente,  
      destinada à discussão e votação da ata e a comunicações, e outra relativa  
      à ordem do dia, na qual serão considerados os assuntos da pauta; para 
cada  
      um destes haverá uma fase de discussão e outra de votação. 
      § 1º. Por decisão do Plenário, após aprovação da ata, poderá ser alterada  
      a ordem dos trabalhos, suspensa a parte de comunicações, dada 
preferência  
      ou atribuída urgência a determinados assuntos, bem como retirado item da  
      pauta. 
      § 2º. Será concedida vista de processo ao membro do colegiado que a  
      solicitar, ficando este obrigado a emitir parecer escrito no prazo máximo  
      de 5(cinco) dias, salvo ampliação concedida pelo Plenário, devendo a  
      matéria ser incluída em pauta da primeira reunião subseqüente. 
      § 3º. O regime de urgência impedirá a concessão de vista, a não ser para  
      exame do processo no decorrer da própria reunião. 
      § 4º. É exigida aprovação do Plenário para que processos sejam baixados 
em  
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      diligência. 
      Art. 7º. Serão consideradas aprovadas as propostas que obtiverem maioria  
      de votos favoráveis dos presentes, salvo disposição expressa do Estatuto  
      ou deste Regimento Geral. 
      § 1º. A votação será simbólica, nominal ou secreta, adotando-se a primeira  
      forma sempre que uma das duas outras não seja requerida, nem esteja  
      expressamente prevista. 
      § 2º. Além do voto comum, terão os presidentes de colegiados, nos casos 
de  
      empate, o voto de qualidade. 
      § 3º. Excetuada a hipótese do parágrafo anterior, os membros de 
colegiados  
      terão direito apenas a 1 (um) voto nas deliberações, sempre exercido  
      pessoalmente. 
      § 4º. Nenhum membro de colegiado poderá votar em assunto de seu 
interesse  
      pessoal. 
      Art. 8º. De cada reunião de colegiado será lavrada ata assinada pelo  
      secretário, que será discutida e submetida a voto na reunião seguinte e,  
      sendo aprovada, subscrita pelo presidente e demais membros presentes. 
      Art. 9º. Além de aprovações, autorizações, homologações, despachos e  
      comunicações de Secretaria, as decisões dos órgãos colegiados revestirão 
a  
      forma de Resoluções a serem baixadas por seus presidentes. 
      Art. 10. Salvo os casos expressamente previstos no Estatuto e o disposto  
      no parágrafo 3º. do artigo 5º. deste Regimento Geral, é vedado: 
      I - O exercício cumulativo de mandato em mais de um órgão de deliberação  
      superior da Universidade, consideradas simultaneamente as situações de  
      membro nato, representante efetivo, substituto legal e suplente; 
      II - participar do mesmo órgão, sob dupla condição, prevalecendo a de  
      membro nato, com perda do mandato de representante. 
      Art. 11. Perderá automaticamente o mandato o representante que deixar de  
      pertencer à classe representada. 
      Art. 12. Os serviços dos colegiados serão realizados: 
      I - para os Conselhos Universitário, de Ensino, Pesquisa e Extensão, de  
      Curadores e de Diretores, pela Secretaria dos Órgãos de Deliberação  
      Superior; 
      II - para os demais colegiados, pelas secretarias próprias ou serviços  
      equivalentes dos órgãos executivos com eles mais relacionados. 
       
     SUBTÍTULO II Das Eleições 
 
      Art. 13. Nas eleições previstas no Estatuto será observado o seguinte: 
      I - caberá ao Reitor anunciar as eleições de âmbito universitário e ao  
      Diretor as de âmbito da Unidade, com antecedência mínima de 15 (quinze)  
      dias em primeira chamada e 3 (três) dias em segunda, através de edital em  
      que deverão ser enunciados os procedimentos; 
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      II - todas as eleições serão feitas por escrutínio secreto; 
      III - nas eleições para organização de listas de nomes cada eleitor  
      votará, em cédula única, em até o número máximo de nomes necessários 
para  
      sua composição; 
      IV - só são elegíveis aqueles que declararem prévia e expressamente que,  
      se escolhidos, aceitarão a investidura; 
      V - serão realizados tantos escrutínios sucessivos quantos necessários  
      para a integralização da lista; 
      VI - nas eleições por colegiado serão considerados eleitos, diretamente ou  
      para compor listas de nomes, os candidatos que obtiveram os votos da  
      maioria absoluta de seus membros, conforme o disposto no parágrafo 1º. 
do  
      artigo 2º. deste Regimento Geral; 
      VII - salvo disposição expressa, nas demais eleições, bem como nas 
simples  
      indicações ou designações de nomes, serão considerados eleitos, 
indicados  
      ou designados os candidatos mais votados. 
      § 1º. A lista de nomes referida no inciso III deste artigo, por ordem  
      decrescente de votos obtidos, será encaminhada à autoridade competente  
      pelo menos 30 (trinta) dias antes de extinto o mandato do efetivo em  
      exercício ou, nos demais casos de vacância, dentro dos 30 (trinta) dias  
      subseqüentes à vaga. 
      § 2º. No provimento da representação do corpo discente serão observadas 
as  
      disposições pertinentes do Capítulo III deste Regimento Geral. 
      Art. 14. Nas eleições por colegiado caberá ao respectivo presidente nomear  
      comissão receptora e escrutinadora; nos demais casos, a autoridade que  
      convocar as eleições nomeará mesas receptoras e comissões 
escrutinadoras. 
      § 1º. A apuração das eleições por colegiado será realizada na mesma  
      sessão; nos demais casos, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após o  
      encerramento. 
      § 2º. Em qualquer caso, será lavrada ata contendo quadro sucinto, com  
      indicação individualizada dos resultados obtidos. 
      § 3º. Aprovada a ata pelo colegiado ou, nos demais casos, pela comissão  
      escrutinadora, o quadro de resultado será afixado imediatamente, em lugar  
      público e visível. 
      Art. 15. Sob estrita argüição de ilegalidade, caberá recurso para o  
      colegiado imediatamente superior, na forma do disposto neste Regimento  
      Geral, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da  
      afixação dos resultados. 
      Art. 16. Não serão admitidos votos cumulativos nem por procuração. 
      Art. 17. Nas eleições de representantes em órgãos colegiados serão eleitos  
      suplentes, com mandatos vinculados aos dos efetivos. 
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      Parágrafo único - Quando houver mais de uma vaga a ser preenchida e 
mais  
      de uma candidatura a representante efetivo, os candidatos a suplente  
      deverão indicar, no ato da inscrição, o efetivo ao qual se vinculam. 
      Art. 18. Nas eleições de que, como candidatos, participarem membros do  
      corpo docente, sempre que houver empate, será considerado eleito o mais  
      antigo no exercício do magistério na Universidade e, no caso de persistir  
      o empate, o mais idoso. 
       
SUBTÍTULO III Dos Recursos e da Revisão 
 
      Art. 19. Salvo disposição expressa no Estatuto e neste Regimento Geral, de  
      decisão de autoridades ou órgãos da Universidade caberá recurso para  
      instância superior, na forma seguinte: 
      I - Recurso ordinário: 
      1. para a Câmara Departamental, contra decisão de professor, por estrita  
      argüição de ilegalidade; 
      2. para a Congregação, contra decisão: 
      a) de Departamento, proferida por seu Chefe, pela Câmara ou pela  
      Assembléia; 
      b) de Colegiados de Curso e Especial ou dos respectivos Coordenadores; 
      c) de Órgão Complementar, proferida por seu Diretor ou pelo Conselho  
      Diretor, quando houver; 
      d) do Diretor ou do Vice-Diretor de Unidade; 
      3. para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em matéria de sua  
      alçada estatutária, contra decisão: 
      a) de Congregação; 
      b) do Reitor ou do Vice-Reitor; 
      c) de suas Câmaras, proferida pelo Pró-Reitor ou pelo Plenário; 
      4. para o Conselho Universitário, contra decisão de Congregação, do Reitor  
      ou do Vice-Reitor, nos casos não previstos no item 3 deste inciso, e de  
      Órgão Suplementar, proferida por seu Diretor ou respectivo Conselho  
      Diretor. 
      II. Recurso especial, por estrita argüição de ilegalidade, para o Conselho  
      Universitário, contra decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
      § 1º. Para os efeitos deste artigo, os atos praticados por delegação serão  
      considerados de responsabilidade do delegante. 
      § 2º.  Será de 10 (dez) dias o prazo para a interposição dos recursos  
      previstos no artigo, contados a partir da data da ciência pessoal do teor  
      da decisão pelo interessado direto. 
      § 3º.  Para os efeitos do parágrafo anterior, será válido o recibo aposto  
      em Aviso de Recebimento Postal. 
      § 4º.  Nos casos de ser impossível a localização do interessado direto e  
      nos de interessados incertos ou não sabidos, o prazo de 10 (dez) dias será  
      contado a partir da divulgação do teor da decisão, pela sua afixação em  
      local público e visível e pela publicação em veículo de comunicação  
      institucional da Universidade ou do órgão envolvido. 
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      Art.20. O recurso será interposto perante a autoridade ou órgão recorrido,  
      que examinará todos os pressupostos para recebê-lo. 
      § 1º.  Recebido o recurso, este será remetido com todo o processo  
      original, no prazo máximo de 10 (dez) dias, à instância competente, salvo  
      na hipótese prevista no "caput" do artigo 21. 
      § 2º.  O recurso não terá efeito suspensivo, salvo se da execução imediata  
      do ato ou decisão recorrida puder resultar sua ineficácia, com prejuízo  
      irreparável para o recorrente, no caso de seu provimento. 
      § 3º.  A autoridade ou órgão recorrido, este por sua Presidência, deverá  
      fundamentar o recebimento com efeito suspensivo. 
      Art. 21. Em qualquer hipótese, a autoridade ou o órgão recorrido procederá  
      ao reexame da decisão, sustando-se a remessa à instância superior no 
caso  
      de plena reconsideração do ato decisório. 
      § 1º.  Reconsiderada a decisão apenas em parte, a remessa à instância  
      superior terá lugar para decisão quanto à matéria não reconsiderada. 
      § 2º.  O reexame a que se refere o presente artigo terá lugar dentro do  
      prazo previsto no § 1º. do artigo 20. 
      Art. 22. Recebido o recurso, deverá a instância universitária superior  
      decidir a respeito, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. 
      Art. 23. Transitada a decisão em julgado, será o processo devolvido à  
      autoridade ou órgão competente para o respectivo cumprimento. 
      Art. 24. A autoridade ou órgão que tiver deliberação reformada por via de  
      recurso ordinário poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, formular pedido de  
      revisão, sob estrita argüição de ilegalidade, à instância decisória  
      imediatamente superior à que reformou a decisão. 
      Parágrafo único - O pedido de revisão de que trata o artigo terá efeito  
      suspensivo e será processado e julgado em prazos não superiores aos  
      previstos para os recursos. 
       
TÍTULO III Do Regime Didático-Científico 
      SUBTÍTULO I Do Ensino 
 
      Art. 25. O ensino de graduação e de pós-graduação da Universidade terão  
      por normas básicas as constantes dos Capítulos deste Subtítulo, as quais  
      serão completadas por Normas Gerais de Graduação e de Pós-Graduação,  
aprovadas por Resoluções Complementares do Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão. 
      Parágrafo único - As Normas Gerais de Pós-Graduação, além do disposto 
no  
      Capítulo II, deverão conter prescrições relativas às matérias do Capítulo  
      I, todos deste Subtítulo, no que for aplicável aos cursos deste nível. 
       
 CAPÍTULO I Da Graduação 
      SEÇÃO I Da Estruturação e do Currículo dos Cursos 
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 Art. 26. Os cursos de graduação terão como objetivo a formação 
acadêmica e  
      profissional do aluno, desenvolvida em dois ciclos integrados de estudos. 
      Art. 27. O primeiro ciclo de estudos será organizado por áreas de  
      conhecimento. 
      Parágrafo único - A afinidade e a especificidade dos cursos serão  
      critérios para o estabelecimento dos conjuntos de disciplinas comuns e de  
      disciplinas específicas pertencentes ao primeiro ciclo, assim como do  
      conteúdo, da carga horária e do tratamento metodológico adaptados a cada  
      curso. 
      Art. 28. Os estudos do segundo ciclo serão desenvolvidos tendo em vista a  
      formação acadêmica e profissional específica de cada curso oferecido pela  
      Universidade. 
      Art. 29. Aos Colegiados dos Cursos de Graduação caberá a indicação dos  
      conteúdos que serão ministrados no primeiro ciclo de estudos. 
      Art. 30. Cabe aos Colegiados Especiais do Primeiro Ciclo, tendo em vista  
      as disposições anteriores desta Seção, propor os conjuntos de disciplinas  
      comuns e específicas de seu âmbito. 
      Art. 31. A organização, o funcionamento e o tempo máximo de 
integralização  
      do currículo pleno de cada curso serão propostos pelo respectivo Colegiado  
      e aprovados pela Congregação da Unidade-sede deste e pelo Conselho de  
      Ensino, Pesquisa e Extensão, observado o disposto nas Normas Gerais de  
      Graduação. 
      Parágrafo único - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão poderá, por  
      Resolução Complementar, aprovar exceções específicas às Normas Gerais 
de  
      Graduação, por iniciativa fundamentada pelo Colegiado de Curso  
      interessado, aprovada pela respectiva Congregação. 
 
      SEÇÃO II Das Vagas e da Admissão aos Cursos  
 
      Art. 32. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão fixará as vagas  
      iniciais de cada curso, ouvida a Congregação da Unidade-sede do 
respectivo  
      Colegiado. 
      Parágrafo único - Entende-se por vagas iniciais as oferecidas no concurso  
      vestibular, para cada curso. 
      Art. 33. O número de vagas de um curso será a metade do número de 
vagas  
      iniciais multiplicado pelo número de períodos letivos previstos no  
      currículo-padrão do curso. 
      Art. 34. Quando o número de vagas de um curso for superior ao total de  
      alunos nele matriculados as vagas remanescentes serão ofertadas pelo 
menos  
      uma vez a cada ano. 
      § 1º.  Do cômputo do total de alunos do curso serão excluídos aqueles que  
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      ultrapassarem o número de períodos letivos previstos para integralização  
      do curso e os que, por força de lei, forem admitidos independentemente de  
      vaga. 
      § 2º.  As Normas Gerais de Graduação disporão sobre o preenchimento 
das  
      vagas dos cursos, de que trata o "caput" e § 1º. deste artigo, observado o  
      disposto no artigo 41 deste Regimento Geral. 
      Art. 35. A admissão aos cursos de graduação será feita mediante concurso  
      vestibular, aberto a candidatos que hajam concluído curso de 2º. grau ou  
      estudos equivalentes, consoante o disposto na legislação aplicável. 
      Art. 36. O concurso vestibular abrangerá os conhecimentos desenvolvidos  
      até o ensino de 2º. grau, sem ultrapassar este nível de complexidade, e  
      terá por objetivo avaliar a formação e, quando couber, a aptidão dos  
      candidatos, tendo em vista a classificação destes para o preenchimento 
das  
      vagas oferecidas pela Universidade, em número fixado nos termos do 
artigo  
      33 deste Regimento Geral. 
      Parágrafo único - O concurso vestibular só terá validade para o prazo a  
      que esteja expressamente referido no respectivo edital. 
      Art. 37. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão estabelecerá,  
      anualmente, normas para a realização do concurso vestibular, observado o  
      disposto neste Regimento Geral. 
      Art. 38. Compete ao Reitor designar, por indicação do Conselho de Ensino,  
      Pesquisa e Extensão, os integrantes da Comissão Permanente do 
Concurso  
      Vestibular, que terá as seguintes atribuições: 
      I - estabelecer os programas das disciplinas constantes do concurso  
      vestibular, divulgando-os com antecedência mínima de 180 (cento e 
oitenta)  
      dias antes da data aprazada para o início das provas; 
      II - designar subcomissões encarregadas de elaborar e corrigir as questões  
      das provas, de supervisionar a organização e a realização do concurso e 
de  
      avaliar os seus resultados; 
      III - elaborar relatório sobre o concurso, encaminhando-o ao Conselho de  
      Ensino, Pesquisa e Extensão até 30 (trinta) dias após o encerramento do  
      registro acadêmico pertinente. 
      Parágrafo único - O Departamento de Registro e Controle Acadêmico será  
      responsável pela publicação do edital do concurso vestibular, aprovado  
      pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, no órgão de imprensa 
oficial  
      do Estado de Minas Gerais, pela inscrição dos candidatos, pela divulgação  
      dos resultados finais, contendo a listagem dos candidatos aprovados até o  
      limite das vagas de cada curso, e pela convocação, registro acadêmico e  
      matrícula destes. 
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     SEÇÃO III Do Registro Acadêmico, da Matrícula e do Trancamento de     
Matrícula 
 
      Art. 39. Qualquer que seja a forma de admissão, deverá o aluno, nas datas  
      fixadas pelo calendário escolar, realizar seu registro acadêmico,  
      vinculado especificamente ao respectivo curso de graduação. 
      Parágrafo único - O candidato aprovado no concurso vestibular que não  
      comparecer na época determinada para fazer seu registro acadêmico, 
perderá  
      o direito à vaga. 
      Art. 40. É vedado o registro acadêmico simultâneo em mais de um curso de  
      graduação, de pós-graduação, ou ambos os níveis. 
      Art. 41. O preenchimento de vaga gerada pela desistência formal de  
      candidato classificado no concurso vestibular ou pelo não comparecimento  
      do candidato no prazo estabelecido para realizar seu registro acadêmico  
      será feito por outro candidato observando-se a ordem de classificação,  
      quando sua ocorrência permitir o início dos estudos no prazo de validade  
      do concurso vestibular. 
      Art. 42. Será cancelado e arquivado o registro acadêmico do aluno que se  
      encontrar em uma das seguintes situações: 
      I - não efetivar sua matrícula em um semestre; 
      II - for infreqüente em todas as disciplinas em que estiver matriculado no  
      semestre, observado o disposto no § 2º. do artigo 193 deste Regimento  
      Geral; 
      III - apresentar rendimento semestral global insuficiente em três  
      semestres, nos termos do artigo 69 deste Regimento Geral; 
      IV - ultrapassar o tempo máximo de integralização do curso, não 
computados  
      os períodos de trancamento total de matrícula. 
      Art. 43. A matrícula será feita por disciplina, devendo o aluno, orientado  
      pelo Colegiado de Curso, organizar a relação das disciplinas que pretende  
      cursar, observadas as Normas Gerais de Graduação. 
      Art. 44. A matrícula será feita nas datas fixadas pelo calendário escolar. 
      Parágrafo único - A critério do Colegiado de Curso poderá ser aceita  
      matrícula fora do prazo. 
      Art. 45. Observadas as disposições das Normas Gerais de Graduação, será  
      permitido, a requerimento do aluno, durante a realização do curso, o  
      trancamento de matrícula: 
      I - total, por um período letivo, sem justificativa; 
      II - total, a juízo do Colegiado de Curso, com base em justificativa  
      apresentada pelo aluno; 
      III - parcial, duas vezes em cada disciplina, uma sem e outra com  
      justificativa,a juízo do Colegiado de Curso. 
 
      SEÇÃO IV Da Matrícula em Disciplinas Eletivas e Isoladas 
 
      Art. 46. Entende-se por eletiva qualquer disciplina oferecida pela  



 

Manual de Sindicância Investigatória, Sindicância Punitiva  e Processo Administrativo Disciplinar  

Simone Baccarini Nogueira                               e- mail: simone@ufmg.br 

Av. Antônio Carlos, 6627 – Reitoria- Procuradoria Jurídica 3° andar- Cep 31270-901 – Belo Horizonte 

Fones: (31) 3499-4140- Fax (31) 3499-4150 

      Universidade que não esteja incluída no currículo pleno do curso do aluno. 
      § 1º.  Será facultada aos alunos dos cursos de graduação a matrícula em  
      disciplinas eletivas, dependendo da existência de vagas e observadas as  
      Normas Gerais de Graduação. 
      § 2º.  Os créditos obtidos pelo aluno em disciplinas eletivas serão  
      incorporados a seu histórico escolar. 
      § 3º.  A critério do Colegiado do Curso, disciplinas eletivas poderão ser  
      computadas na carga total mínima para efeito de matrícula. 
      Art. 47. Será facultada às pessoas interessadas em complementar ou  
      atualizar conhecimentos matrícula nas disciplinas integrantes dos  
      currículos dos cursos de graduação, entendidas como matrícula em  
      disciplina isolada, desde que existam vagas. 
      Parágrafo único - É vedada ao aluno de curso de graduação da UFMG a  
      matrícula em disciplina isolada. 
      Art. 48. O aluno da Universidade que já tiver integralizado 90% (noventa  
      por cento) dos créditos do seu curso e que, nos termos da legislação em  
      vigor, fizer jus a transferência especial, poderá obter seu diploma na  
      UFMG desde que, autorizado pelo Colegiado do Curso, complete seu 
currículo  
      cursando disciplinas isoladas em outra instituição de ensino superior. 
       
 SEÇÃO V Da Rematrícula e da Reopção  
       
 Art. 49. Entende-se por rematrícula a oportunidade de o aluno excluído 
da  
      Universidade retomar os seus estudos. 
      Art. 50. A rematrícula será concedida com observância das seguintes  
      condições: 
      I - existência de vaga no curso; 
      II - não ter sido cancelado o registro acadêmico do interessado pela  
      situação prevista no inciso IV do artigo 42 deste Regimento Geral; 
      III - ter o interessado integralizado antes do cancelamento de seu  
      registro acadêmico no mínimo 50% (cinqüenta por cento) dos créditos do  
      currículo pleno do curso, vigente à época do pedido de rematrícula. 
      Art. 51. Será facultada ao aluno a transferência de um curso de graduação  
      para outro, neste caso conceituada como reopção. 
      Art. 52. A reopção será concedida uma só vez, com observância das  
      seguintes condições: 
      I - existência de vaga no curso pretendido; 
      II - achar-se o requerente realizando curso de graduação da UFMG, tendo  
      sido nele admitido por concurso vestibular desta; 
      III - não estar o requerente matriculado para continuidade de estudos, nos  
      termos do artigo 56 deste Regimento Geral; 
      IV - ter o requerente integralizado entre 35% (trinta e cinco por cento) e  
      75% (setenta e cinco por cento) dos créditos de seu curso. 
      Parágrafo único - O aluno que tiver requerido reopção e não tiver sido  
      admitido por falta de vaga no curso pretendido, poderá requerê-lo  
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      novamente no período letivo seguinte, mesmo tendo integralizado mais de  
      75% (setenta e cinco por cento) dos créditos de seu curso, desde que não  
      conclua o curso de origem. 
 
      SEÇÃO VI Da Transferência, da Obtenção de Novo Título e da 
Continuidade  de Estudos 
 
      Art. 53. Poderão ser aceitas transferências de alunos oriundos de outras  
      instituições de ensino superior, nacionais ou estrangeiras, para cursos de  
      graduação correspondentes. 
      Parágrafo único - Quando não houver na Universidade cursos de 
graduação  
      correspondentes ao de origem, poderão ser aceitas transferências para  
      cursos afins. 
      Art. 54. Os requerimentos de transferência serão examinados apenas 
quando  
      atendidos as seguintes condições: 
      I - existência de vaga no curso; 
      II - ter o requerente obtido no estabelecimento de origem o equivalente a  
      30 (trinta) créditos, devendo obter na UFMG pelo menos 45 (quarenta e  
      cinco) créditos do curso pretendido. 
      Art. 55. Poderá ser aceita a matrícula de diplomados em curso de 
graduação  
      para obtenção de novo título. 
      § 1º. - Entende-se por obtenção de novo título a oportunidade de o  
      diplomado em curso de graduação iniciar, sem exigência de concurso  
      vestibular, novo curso de mesmo nível, desde que neste exista vaga e  
      observadas as disposições das Normas Gerais de Graduação. 
      § 2º. - A juízo do Colegiado do Curso poderão ser aproveitados os estudos  
      já realizados. 
      Art. 56. Os cursos cujos currículos possuam mais de uma habilitação,  
      modalidade ou ênfase poderão receber alunos para continuidade de 
estudos  
      independentemente de vaga, nos casos e de acordo com os critérios 
fixados  
      pelas Normas Gerais de Graduação. 
 
      SEÇÃO VII Dos Colegiados Especiais de 1º. Ciclo e de Licenciatura 
 
      Art. 57. Os Colegiados Especiais de Primeiro Ciclo têm as seguintes  
      atribuições: 
      I - eleger o coordenador e o subcoordenador; 
      II - propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão o conjunto das  
      disciplinas que integram o primeiro ciclo, considerando os conteúdos e as  
      diretrizes dos programas indicados pelos Colegiados de Curso que o  
      integram; 
      III - orientar, coordenar e avaliar as atividades do primeiro ciclo,  
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      buscando compatibilizar os interesses e as especificidades dos cursos  
      envolvidos; 
      IV - propor ao Colegiado de Curso, ao Departamento ou a ambos,  
      modificações de ementas e pré-requisitos das disciplinas do primeiro ciclo; 
      V - recomendar aos Departamentos a indicação ou substituição de 
docentes  
      que ministram disciplinas do primeiro ciclo; 
      VI - decidir questões referentes à matrícula; 
      VII - providenciar a oferta semestral das disciplinas e decidir questões  
      relativas aos respectivos horários; 
      VIII - decidir sobre recursos na sua área de competência; 
      IX - representar ao órgão competente no caso de infração disciplinar. 
      Art. 58. O Colegiado Especial das Disciplinas Pedagógicas dos Cursos de  
      Licenciatura tem as seguintes atribuições: 
      I - eleger o coordenador e o subcoordenador; 
      II - propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão o conjunto de  
      disciplinas pedagógicas, fixando as diretrizes de seus programas; 
      III - orientar, coordenar e avaliar as atividades de formação pedagógica,  
      articulando-as com as demais disciplinas da licenciatura; 
      IV - recomendar aos Departamentos a indicação ou substituição de 
docentes;  
      V - decidir questões referentes à matrícula; 
      VI - providenciar a oferta semestral das disciplinas pedagógicas e decidir  
      questões relativas aos respectivos horários; 
      VII - decidir sobre recursos na sua área de competência; 
      VIII - representar ao órgão competente no caso de infração disciplinar; 
      IX - promover estudos sobre a política de formação de professores para  
      subsidiar os órgãos superiores da Universidade. 
      Art. 59. O Coordenador do Colegiado Especial deverá atuar como principal  
      autoridade executiva do órgão, com responsabilidade pela iniciativa nas  
      diversas matérias de competência do Colegiado. 
       
CAPÍTULO II Da Pós-Graduação 
      SEÇÃO I Dos Cursos de Especialização, Mestrado e Doutorado 
 
      Art. 60. Cada curso de Especialização, de Mestrado e de Doutorado terá  
      regulamento próprio, aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e  
      Extensão, obedecendo sua criação, organização e funcionamento ao 
disposto  
      no Estatuto, neste Regimento Geral e nas Normas Gerais de Pós-
Graduação. 
      Art. 61. As Normas Gerais de Pós-Graduação deverão observar as 
seguintes  
      prescrições básicas relativas à organização dos cursos: 
      I - Nos cursos de Especialização os regulamentos estabelecerão: 
      a) o número mínimo de créditos, nunca inferior a 24 (vinte e quatro); 
      b) exigência de aprovação em trabalho final ou de demonstração de  
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      desempenho mínimo, conforme definir. 
      II - Nos cursos de Mestrado e de Doutorado os regulamentos assegurarão: 
      a) oferta de elenco variado de disciplinas, possibilitando opções pelo  
      candidato; 
      b) programas de trabalho flexíveis, permitindo liberdade de iniciativa ao  
      candidato, com assistência de um Orientador. 
      III - Nos cursos de Mestrado os regulamentos deverão prever o 
cumprimento  
      das seguintes exigências, entre o prazo mínimo de 1 (um) ano e máximo  
      neles estabelecido: 
      a) obtenção, em disciplinas ou atividades de pós-graduação, ou em ambas,  
      do número de créditos exigidos; 
      b) elaboração de dissertação ou trabalho equivalente em que o candidato  
      revele domínio do tema escolhido, capacidade de sistematização e de  
      pesquisa bibliográfica; 
      c) prova de capacidade de compreensão de textos técnicos ou científicos 
em  
      uma língua estrangeira; 
      d) aprovação da dissertação ou trabalho equivalente por comissão  
      examinadora designada pelo Colegiado do Curso, composta de 3 (três)  
      membros, portadores no mínimo do grau de Mestre, um dos quais será  
      obrigatoriamente o Orientador. 
      IV - Nos cursos de Doutorado os regulamentos deverão prever o 
cumprimento  
      das seguintes exigências, entre o prazo mínimo de 2 (dois) anos e máximo  
      neles estabelecidos: 
      a) obtenção, em disciplinas ou atividades de pós-graduação, ou em ambas,  
      do número de créditos exigido; 
      b) aprovação em exame de qualificação que evidencie a amplitude e  
      profundidade de conhecimentos do candidato, bem como sua capacidade  
      crítica; 
      c) elaboração de tese que constitua contribuição significativa para  
      conhecimento do tema; 
      d) prova de capacidade de compreensão de textos técnicos ou científicos 
em  
      2 (duas) línguas estrangeiras; 
      e) aprovação em defesa de tese, por comissão examinadora integrada pelo  
      Orientador e 4 (quatro) membros portadores do grau de Doutor ou  
      equivalente, designados pelo Colegiado do Curso, sendo pelo menos 2 
(dois)  
      externos à UFMG. 
      § 1º.  Os candidatos aprovados para a admissão aos cursos de pós-
graduação  
      deverão realizar o respectivo registro acadêmico, no Departamento de  
      Registro e Controle Acadêmico, previamente à matrícula, observado o  
      disposto no artigo 40 deste Regimento Geral. 
      § 2º.  A forma de integralização dos tempos mínimos previstos nos incisos  
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      III e IV deste artigo será regulamentada pelas Normas Gerais de  
      Pós-Graduação. 
      § 3º.  A defesa de tese e de dissertação ou trabalho equivalente será  
      realizada em sessão pública. 
      Art. 62. O projeto de qualquer curso de pós-graduação deverá conter  
      obrigatoriamente a autorização das Unidades ou órgãos envolvidos em 
cada  
      caso, quanto à utilização de seu pessoal, equipamentos, instalações e  
      material. 
      Art. 63. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, por iniciativa  
      fundamentada da Câmara de Pós-Graduação, poderá propor ao Conselho  
      Universitário a suspensão de cursos de Especialização, Mestrado ou  
      Doutorado da Universidade. 
      Art. 64. Em caráter excepcional, o Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão  
      poderá admitir a candidatura à obtenção de grau de Doutor por defesa  
      direta de tese a pessoa de alta qualificação científica, cultural ou  
      profissional, revelada pelo respectivo "curriculum vitae". 
      § 1º.  Somente os Colegiados de Cursos credenciados em nível de 
Doutorado  
      poderão aceitar pedidos de defesa direta de tese, que serão submetidos,  
      com parecer fundamentado, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
      § 2º.  Os pedidos de defesa direta de tese, considerados excepcionais,  
      oriundos das áreas definidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão  
      onde inexistem na UFMG cursos credenciados de Doutorado, deverão ser  
      regulamentados por Resolução Complementar. 
      § 3º.  A defesa direta de tese deverá ser realizada no prazo máximo de 2  
      (dois) anos, contados da data da aprovação final do pedido. 
 
      CAPÍTULO III Da Verificação do Rendimento Escolar 
 
      Art. 65. A verificação do rendimento escolar será feita por disciplina,  
      abrangendo os aspectos de freqüência e aproveitamento, ambos 
eliminatórios  
      por si mesmos. 
      § 1º.  Entende-se por freqüência o comparecimento às atividades didáticas  
      de cada disciplina, devendo ser fixado nas Normas Gerais de Graduação e 
de  
      Pós-Graduação o mínimo exigido, vedado o abono de faltas. 
      § 2º.  Entende-se por aproveitamento o resultado da avaliação do aluno nas  
      atividades desenvolvidas na disciplina. 
      § 3º.  A apuração do aproveitamento em cada disciplina será feita por  
      pontos cumulativos, em uma escala de 0 (zero) a 100 (cem). 
      § 4º.  Nos cursos de graduação, nenhuma avaliação parcial do  
      aproveitamento poderá ter valor superior a 40 (quarenta) pontos. 
      Art. 66. Apurados os resultados finais de cada disciplina, o rendimento  
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      escolar de cada aluno será convertido aos conceitos: 
      A - Excelente : 90 a 100 pontos 
      B - Otimo : 80 a 89 pontos 
      C - Bom : 70 a 79 pontos 
      D - Regular : 60 a 69 pontos 
      E - Fraco : 40 a 59 pontos 
      F - Insuficiente: abaixo de 40 pontos e/ou infreqüente. 
      Parágrafo único - O aluno que alcançar, no mínimo, conceito D e for  
      freqüente será considerado aprovado na disciplina, obtendo os créditos  
      correspondentes. 
      Art. 67. Os alunos de graduação terão direito a prestar exame especial, em  
      data fixada no calendário escolar, excluídos os que obtiverem o conceito F. 
      Parágrafo único - Os Colegiados dos Cursos, baseados em propostas dos  
      Departamentos, estabelecerão as modalidades de exame especial 
adequadas a cada disciplina. 
      Art. 68. Será permitido ao aluno de graduação de conceito E, em situações  
      específicas e eventuais, receber tratamento especial em substituição ao  
      exame especial, a juízo do Colegiado do Curso. 
      Parágrafo único - Entende-se por tratamento especial a obrigatoriedade de  
      realização de avaliações na disciplina em que o aluno obteve conceito E,  
      no decorrer do semestre subseqüente àquele em que a disciplina tiver sido  
      cursada. 
      Art. 69. O rendimento semestral global de um aluno de graduação  
      corresponderá à média ponderada do seu desempenho acadêmico em 
cada  
      semestre e será assim calculado: 
      lº.  os conceitos obtidos em cada disciplina do currículo pleno serão  
      convertidos nos seguintes valores: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1, F=0; 
      2º.  o valor do conceito de cada disciplina do currículo pleno em que o  
      aluno se matriculou no semestre será multiplicado pelo seu respectivo  
      número de créditos; 
      3º.  será feita adição desses produtos e dividida a soma obtida pela soma  
      total de créditos. 
      § 1º.  Para os efeitos previstos neste Regimento Geral, será fixado nas  
      Normas Gerais de Graduação o valor mínimo do rendimento semestral 
global  
      de que trata o artigo. 
      § 2º. - Em situações excepcionais, a juízo do Conselho de Ensino, 
Pesquisa  
      e Extensão, poderão ser excluídas disciplinas do cálculo do rendimento  
      semestral global. 
      Art. 70. As Normas Gerais de Pós-Graduação definirão critérios para  
      desligamento de alunos. 
       
CAPÍTULO IV Do Calendário Escolar 
 
      Art. 71. A carga horária dos cursos será distribuída por períodos de, no  
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      mínimo, 90 (noventa) dias de efetivo trabalho escolar, excluídos os  
      reservados para exames. 
      Parágrafo único - Os períodos poderão ser divididos em subperíodos para  
      atender às peculiaridades das várias disciplinas. 
      Art. 72. O Departamento de Registro e Controle Acadêmico elaborará, para  
      aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o calendário  
      escolar, de modo que sejam previstos dois períodos dentro de um mesmo 
ano  
      civil, ressalvado o disposto no art. 73. 
      Art. 73. Ocorrendo interrupção dos trabalhos escolares não prevista no  
      calendário, este será refeito de modo a garantir a complementação integral  
      do período, bem como da carga horária prevista em cada disciplina naquele  
      período. 
      Art. 74. O Colegiado Superior da Unidade, ouvidos os Colegiados de Curso 
e  
      Especiais, promoverá a adequação do calendário escolar em seu âmbito. 
      Art. 75. Caberá ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico, em  
      cooperação com as Unidades, fiscalizar o cumprimento do período escolar 
e  
      da carga horária de cada disciplina. 
 
       
SUBTÍTULO II Da Pesquisa 
 
      Art. 76. A pesquisa é atividade básica da Universidade, indissociável do  
      ensino, devendo ser estimulada a aplicação de seus resultados à extensão. 
      Art. 77. A Universidade manterá mecanismos de desenvolvimento da 
pesquisa,  
      cuja execução estará a cargo das Unidades e seus Departamentos. 
      Art. 78. Caberá à Pró-Reitoria de Pesquisa, dentro da orientação dada pela  
      Câmara de Pesquisa, coordenar os programas de fomento, intercâmbio e  
      divulgação, observado o seguinte: 
      I - o fomento, como indutor à produção de conhecimento, será realizado  
      através dos programas de auxílio à pesquisa, de bolsas de iniciação  
      científica e de convênios com agências externas à UFMG; 
      II - os programas de intercâmbio deverão estimular a cooperação entre  
      pesquisadores e docentes, inclusive de outras instituições, e o  
      desenvolvimento de projetos comuns; 
      III - a divulgação da produção científica e cultural será feita através de  
      relatório anual, publicações regulares, promoção de eventos, apoio à  
      participação de pesquisadores em congressos e reuniões similares. 
      Art. 79. A Pró-Reitoria de Pesquisa manterá sistema de registro de dados,  
      necessário ao suporte, acompanhamento e divulgação de programas e 
projetos  
      de pesquisa desenvolvidos na Instituição. 
      Art. 80. O orçamento da Universidade consignará verbas destinadas à  
      pesquisa, em rubricas específicas. 
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      Art. 81. A Pró-Reitoria de Pesquisa disporá de um Fundo de Apoio à  
      Pesquisa, resultante de doações, acordos e convênios, para a promoção do  
      desenvolvimento da pesquisa nas diferentes áreas. 
      Art. 82. Caberá ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão regulamentar 
os  
      princípios contidos neste Subtítulo. 
       
SUBTÍTULO III Da Extensão 
 
      Art. 83. A extensão, atividade acadêmica identificada com os fins da  
      Universidade, é processo educativo, cultural e científico, articulado com  
      o ensino e a pesquisa, de forma indissociável, ampliando a relação entre a  
      Universidade e a sociedade. 
      Parágrafo único - As atividades de extensão serão realizadas sob a forma  
      de programas, projetos, cursos, prestação de serviços, assessorias e  
      consultorias, nas áreas técnica, científica, artística e cultural. 
      Art. 84. As atividades de extensão ficarão a cargo das Unidades e seus  
      Departamentos, ou outros órgãos, devendo integrar os respectivos planos 
de  
      trabalho. 
      Art. 85. A Congregação examinará e aprovará os projetos de extensão a  
      cargo da respectiva Unidade, bem como seu plano de aplicação de 
recursos e  
      sua prestação de contas, devendo divulgar seu balancete. 
      Parágrafo único - Os projetos e atividades de extensão que envolvam  
      Departamentos de mais de uma Unidade deverão também ser submetidos 
à  
      Câmara de Extensão. 
      Art. 86. A participação de discentes em atividades de extensão poderá ser  
      computada para fins de integralização curricular, desde que devidamente  
      autorizada pelo Colegiado do Curso. 
      Art. 87.  A Pró-Reitoria de Extensão terá a seu cargo o fomento, o  
      acompanhamento, a avaliação, a articulação e a divulgação das atividades  
      de extensão da Universidade. 
      Art. 88. O orçamento da Universidade consignará verbas destinadas à  
      extensão, em rubricas específicas, bem como os recursos captados para  
      atividades desta natureza. 
      Art. 89. A Câmara de Extensão disporá sobre casos em que será exigido o  
      registro acadêmico de candidatos admitidos em cursos de extensão. 
       
SUBTÍTULO IV Dos Títulos Universitários 
      CAPÍTULO I Dos Graus, Diplomas e Certificados 
 
      Art. 90. A Universidade conferirá os seguintes graus, expedindo os  
      diplomas correspondentes: 
      I - de graduado na área específica, aos que concluírem quaisquer de seus  
      cursos de graduação; 
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      II - de Mestre ou Doutor; 
      III - em caráter excepcional, de Doutor, diretamente por defesa de tese; 
      IV - de Livre-Docente, na forma prevista no Capítulo II deste Subtítulo. 
      Art. 91. Serão expedidos certificados de conclusão de cursos de  
      especialização e de extensão, bem como de aprovação em disciplina 
isolada. 
      Art. 92. Os atos coletivos de colação de grau dos alunos que houverem  
      concluído os cursos mantidos pela Universidade serão realizados após o  
      encerramento do período letivo, em sessão solene e pública da 
Congregação,  
      sob a presidência do Reitor, quando presente. 
      Parágrafo único - A requerimento dos interessados, e em casos especiais  
      devidamente justificados, poderá o ato de colação de grau realizar-se,  
      individualmente ou por grupos, em dia e hora fixados pelo Diretor da  
      Unidade e em presença de 3 (três) professores da UFMG, no mínimo. 
 
      CAPÍTULO II Da Livre-Docência 
 
      Art. 93. A Livre-Docência será aberta pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e  
      Extensão a portadores do título de Doutor, por proposta fundamentada do  
      Departamento correspondente. 
      Parágrafo único – A Livre-Docência obtida em outra Instituição de Ensino  
      Superior somente será considerada quando observar todas as exigências  
      contidas neste Capítulo. 
      Art. 94. A habilitação à Livre-Docência será obtida mediante prestação das  
      seguintes provas: 
      I - prova de títulos; 
      II - defesa de tese; 
      III - prova escrita, versando sobre a matéria a que se refere a Livre-
Docência. 
      § 1º.  A tese de Livre-Docência deve representar contribuição original  
      para o conhecimento do tema. 
      § 2º.  No exame de habilitação à Livre-Docência, a prova de títulos, a  
      defesa de tese e a prova escrita terão o mesmo peso. 
      § 3º.  A Comissão Examinadora será designada pela Congregação, 
mediante  
      proposta do respectivo Departamento, devendo ser composta por 5 (cinco)  
      membros, dentre os quais pelo menos três externos à Unidade. 
      § 4º.  Observadas as disposições deste Capítulo, o Conselho Universitário,  
      ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, disporá por Resolução  
      Complementar sobre o processo de realização do exame de habilitação à  
      Livre-Docência. 
       
 CAPÍTULO III Do Reconhecimento e da Revalidação de Títulos 
 
      Art. 95. O reconhecimento ou a revalidação de graus, diplomas e  
      certificados acadêmicos conferidos por outras instituições nacionais ou  
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      estrangeiras será requerido ao Reitor, de acordo com Resolução  
      Complementar do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
      § 1º.  Os processos de reconhecimento ou de revalidação terão por objetivo  
      determinar o título brasileiro correspondente e apurar se as condições em  
      que foi obtido o título equivalem às que são exigidas nos cursos nacionais  
      reconhecidos ou credenciados. 
      § 2º.  O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão disciplinará, através de  
      Resolução Complementar, os institutos de reconhecimento e de 
revalidação  
      de diplomas. 
 
      CAPÍTULO IV Dos Títulos Honoríficos 
 
      Art. 96. O Conselho Universitário, por iniciativa própria ou por proposta  
      das Unidades, através de suas Congregações, poderá conceder os títulos 
de  
      Doutor "Honoris Causa", Professor "Honoris Causa" ou de Benemérito a  
      personalidades eminentes, nacionais ou estrangeiras, cujas descobertas,  
      publicações ou trabalhos constituam contribuições relevantes para  
      educação, ciência e cultura. 
      Parágrafo único - A proposta da Congregação dependerá da iniciativa de  
      pelo menos 5 (cinco) de seus membros, devendo ser aprovada, em 
escrutínio  
      secreto, por no mínimo 2/3 (dois terços) da totalidade de seus integrantes. 
      Art. 97. Aos professores aposentados, cujos serviços ao magistério e à  
      pesquisa universitária forem considerados de excepcional relevância, as  
      Congregações das respectivas Unidades poderão conferir o título de  
      Professor Emérito. 
      § 1º.  Por indicação dos Departamentos, o Professor Emérito poderá ser  
      convidado a participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão e a  
      integrar Comissões Julgadoras de concursos destinados a selecionar 
pessoal  
      docente ou conferir os títulos de Mestre, Doutor ou Livre-Docente. 
      § 2º.  A concessão do título de Professor Emérito será decidida pela  
      Congregação por proposta de pelo menos 3 (três) de seus membros e com  
      aprovação, em escrutínio secreto, por no mínimo 2/3 (dois terços) da  
      totalidade de seus integrantes. 
      Art. 98. A entrega dos diplomas de Doutor "Honoris Causa" e de Professor  
      "Honoris Causa", bem como de título de Benemérito, será feita perante o  
      Conselho Universitário. 
      Art. 99. Os atos de entrega de título de Professor Emérito serão  
      realizados perante a Congregação da Unidade, em sessão solene, 
presidida  
      pelo Reitor. 
       
 TÍTULO IV Da Comunidade Universitária 
      SUBTÍTULO I Do Pessoal Docente e Técnico e Administrativo 
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      CAPÍTULO I Das Disposições Preliminares 
       
 Art. 100. O Conselho Universitário disporá sobre a organização do 
quadro  
      docente e do quadro técnico e administrativo da Universidade, bem assim  
      sobre admissão, vida funcional e exoneração ou demissão do respectivo  
      pessoal; disporá ainda sobre a competência e o funcionamento das 
Comissões  
      Permanentes do Pessoal Docente e do Pessoal Técnico e Administrativo. 
      Art. 101. O provimento permanente em cargos e empregos da Universidade  
      será feito por concurso público, por progressão funcional, por  
      transferência ou movimentação e por ascensão funcional, no caso dos  
      servidores técnicos e administrativos. 
      Art. 102. As atribuições do pessoal da Universidade, não fixadas em lei ou  
      Estatuto, serão estabelecidas na forma deste Regimento Geral e nos  
      Regimentos específicos dos órgãos da Universidade. 
 
      CAPÍTULO II Do Corpo Docente 
 
      Art. 103. O corpo docente da Universidade compreende o pessoal de  
      magistério mencionado no artigo 86 do Estatuto. 
      § 1º.  São atribuições do corpo docente as atividades de ensino, pesquisa,  
      extensão e administração universitária, constantes de planos de trabalho e  
      de programas elaborados pelos Departamentos ou de atos emanados de 
órgãos competentes. 
      § 2º.  A lotação de professores compreende os cargos e empregos da  
      carreira de magistério superior e de 1º. e 2º. graus. 
      § 3º.  A lotação será proposta pela Universidade ao Ministério da  
      Educação, cabendo ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão distribuir 
os  
      cargos e empregos de magistério, bem como as respectivas vagas aos  
      Departamentos e às Unidades Especiais, ouvidas as Congregações ou  
      Colegiados equivalentes. 
      § 4º.  A dispensa de professor ou sua exoneração, exceto se voluntária,  
      dependerá da aprovação da Câmara do Departamento a que esteja 
vinculado,  
      ouvida a Comissão Permanente de Pessoal Docente, assegurado o direito 
de  
      defesa. 
 
       
 
 SEÇÃO I Da Admissão de Professores 
      SUBSEÇÃO I Das Disposições Comuns 
 
      Art. 104. O provimento por concurso público, para vagas das classes da  
      carreira de magistério superior e de 1º. e 2º. graus será feito, no limite  
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      da respectiva lotação, por autorização do Reitor, mediante solicitação da  
      Unidade interessada. 
      Parágrafo único - Os atos de provimento terão lugar com observância da  
      classificação, no limite das vagas especificadas no edital do concurso e  
      na referência inicial da respectiva classe. 
      Art. 105. No ato de inscrição nos concursos apresentará o candidato, além  
      da documentação específica, toda a documentação exigida pela legislação  
      vigente. 
      Art. 106. Quando exigidos, os programas de provas dos concursos  
      compreenderão conteúdos de disciplina ou disciplinas a cargo do  
      Departamento ou da Unidade Especial e deverão ser formulados de acordo 
com a posição da classe a que se referirem. 
      Art. 107. Serão considerados em caráter preferencial nos concursos de  
      títulos universitários, relativos às atividades de ensino, pesquisa,  
      extensão e administração acadêmica realizadas pelo candidato. 
      Art. 108. Os editais de concurso fixarão o número de vagas, o prazo e  
      condições de inscrição, as provas e, sendo o caso, os respectivos  
      programas estabelecidos pela Câmara do Departamento ou pelo Colegiado 
da  
      Unidade Especial, fazendo remissão às normas reguladoras do processo 
de  
      sua realização. 
      § 1º.  Os editais serão publicados no órgão oficial da União, dando-se  
      ainda noticiário resumido em 2 (dois) jornais de grande circulação, um no  
      Estado e outro no País. 
      § 2º.  Para a realização das provas os candidatos serão convocados  
      pessoalmente e por edital afixado no quadro de avisos da Unidade, com  
      antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
      Art. 109. Os concursos públicos para as vagas de magistério superior serão  
      prestados perante Comissão Examinadora constituída de 5 (cinco) 
membros  
      efetivos e 2 (dois) suplentes, todos de classe igual ou superior à que se  
      refere o concurso, ou especialistas de alta qualificação científica,  
      técnica ou artística, devendo ser observado o seguinte:  
      I - nos concursos para Professor Titular, a Comissão será designada pela  
      Congregação da Unidade, devendo ser integrada por, pelo menos, 3 (três)  
      membros efetivos não pertencentes à UFMG;  
      II - nos demais casos, será designada pela Câmara do Departamento  
      interessado e integrada por, pelo menos, 2 (dois) membros efetivos não  
      pertencentes a este. 
      Parágrafo único - Os nomes de especialistas a que se refere o artigo  
      deverão ser aprovados pelo voto de 2/3 (dois terços) da Congregação da  
      Unidade, no caso de concurso para Professor Titular, e da Câmara do  
      Departamento, nos demais casos, em qualquer hipótese por escrutínio  
      secreto. 
      Art. 110. Na apuração dos resultados dos concursos serão observados os  
      seguintes procedimentos: 
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      1º.  Caberá a cada examinador, individualmente: 
      a) atribuir a cada candidato e em cada prova realizada uma nota em 
número  
      inteiro, na escala de 0 (zero) a 100 (cem); 
      b) extrair, com as ponderações previstas neste Regimento Geral para os  
      concursos de cada classe, as médias das notas atribuídas a cada 
candidato; 
      c) ordenar os candidatos pela seqüência decrescente das médias 
apuradas,  
      devendo o próprio examinador decidir em casos de empate; 
      d) encerrar em envelope lacrado resumo escrito contendo as notas, as  
      médias e a ordenação dos candidatos, conforme previsto nas alíneas  
      anteriores. 
      2º.  Os envelopes serão abertos em sessão pública pela Comissão  
      Examinadora, que verificará quais os candidatos que obtiveram de 3 (três)  
      ou mais examinadores média mínima 70 (setenta), sendo estes 
considerados  
      aprovados; os demais serão considerados reprovados. 
      3º.  Dentre os aprovados, cada examinador indicará para o 1º. lugar o  
      candidato que em sua avaliação tiver alcançado maior média, nos termos 
da  
      alínea "c" do item 1º., classificando-se o candidato que obtiver o maior  
      número de indicações. 
      4º.  Ocorrendo empate nas indicações para o 1º. lugar, o desempate será  
      feito pela média aritmética simples das médias atribuídas a cada candidato  
      pelos examinadores; havendo novo empate, sucessivamente, pela média  
      aritmética simples das notas atribuídas pelos examinadores nas etapas  
      adiante ordenadas, conforme sejam exigidas neste Regimento Geral nos  
      concursos para cada classe: 
      a) no julgamento dos títulos; 
      b) no julgamento do memorial ou tese; 
      c) na prova escrita; 
      d) na prova didática ou no seminário; 
      e) na prova prática. 
      5º.  Excluído o primeiro colocado, será adotado o mesmo procedimento  
      previsto nos itens 3º. e 4º. para se definir o 2º. lugar e assim  
      sucessivamente, até serem classificados todos os candidatos aprovados. 
      § 1º.  As médias serão calculadas até a casa dos décimos, desprezando-se 
o  
      algarismo desta ordem decimal se inferior a 5 (cinco) e aumentando-se de 
1  
      (um) o algarismo das unidades se o dos décimos for igual ou superior a 5  
      (cinco). 
      § 2º.  De todas as provas serão lavradas atas, assinadas pelos membros 
da  
      Comissão Examinadora, que emitirá parecer final contendo quadro de 
notas e  
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      médias de cada candidato, sua classificação parcial, relação nominal de  
      candidatos aprovados e reprovados e classificação final dos aprovados. 
      Art. 111. No prazo máximo de 7 (sete) dias após o encerramento do  
      concurso, a Congregação da Unidade, no caso de Professor Titular, ou a  
      Câmara do Departamento, nos demais casos, deverá apreciar e homologar 
o  
      parecer final da Comissão Examinadora, salvo se forem observadas  
      irregularidades ou omissões do ponto de vista estritamente legal. 
      Parágrafo único - Qualquer que seja a decisão, desta caberá recurso, por  
      estrita argüição de ilegalidade, na forma do Capítulo III do Título I  
      deste Regimento Geral. 
      Art. 112. O prazo de validade dos concursos será de 6 (seis) meses, a  
      contar da data de sua homologação, prorrogável, uma única vez, por igual  
      período, a juízo da Congregação no caso de concurso para Professor 
Titular  
      e a juízo da Câmara Departamental nos demais concursos. 
      Art. 113. Os candidatos aprovados serão convocados pela ordem de  
      classificação final, prevista nos itens 3º. a 5º. do artigo 110, para  
      provimento da vaga ou vagas em concurso, no limite do número fixado no  
      edital. 
      Art. 114. O Conselho Universitário, por proposta do Conselho de Ensino,  
      Pesquisa e Extensão, disporá por Resolução Complementar sobre as  
      progressões funcionais dos integrantes das carreiras de magistério, assim  
      caracterizadas: 
      I - horizontal, entre referências da mesma classe; 
      II - vertical, entre classes da mesma carreira, salvo as de Professor  Titular. 
      
  SUBSEÇÃO II Dos Professores Auxiliares 
 
      Art. 115. O provimento na classe de Professor Auxiliar será feito por  
      ingresso mediante concurso público de títulos e provas, em que poderão  
      inscrever-se os portadores de diploma de graduação em curso superior, ou  
      titulação mais elevada. 
      § 1º.  O prazo de inscrição no concurso, fixado em edital, será de 30  
      (trinta) a 120 (cento e vinte) dias. 
      § 2º.  O concurso consistirá no julgamento de títulos, na realização de  
      duas provas, uma didática e uma escrita ou prática, ou com ambas as  
      características, a critério da Câmara Departamental. 
      § 3º.  Para a finalidade prevista na alínea "b", item 1º. do artigo 110  
      deste Regimento Geral, as 3 (três) notas terão pesos iguais. 
 
      SUBSEÇÃO III Dos Professores Assistentes 
 
      Art. 116. O provimento da classe de Professor Assistente será feito: 
      I - por progressão vertical; 
      II - mediante habilitação em concurso público, em que poderão inscrever-se  
      os portadores do grau de Mestre ou de grau mais elevado. 
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      § 1º.  O concurso consistirá no julgamento de títulos e na realização de  
      duas provas, escolhidas pela Câmara Departamental entre escrita, didática  
      e prática. 
      § 2º.  O prazo de inscrição no concurso, fixado em edital, será de 30  
      (trinta) a 120 (cento e vinte) dias. 
      § 3º.  Para a finalidade prevista na alínea "b", item 1º. do artigo 110  
      deste Regimento Geral, a nota de títulos terá peso igual ao da média  
      aritmética das notas das duas provas. 
 
      SUBSEÇÃO IV Dos Professores Adjuntos 
 
      Art. 117. O provimento na classe de Professor Adjunto será feito: 
      I - por progressão vertical; 
      II - mediante habilitação em concurso público, em que poderão inscrever-se  
      portadores do grau de Doutor ou de Livre-Docente. 
      § 1º.  O prazo de inscrição no concurso, fixado em edital, será de 30  
      (trinta) a 120 (cento e vinte) dias. 
      § 2º.  O concurso consistirá no julgamento de títulos e na realização de  
      uma prova, com ou sem argüição oral, na forma estabelecida pela Câmara 
do  
      Departamento. 
      § 3º.  Para a finalidade prevista na alínea "b", item 1º. do artigo 110  
      deste Regimento Geral, a nota de títulos terá peso 2 (dois) e a da prova  
      peso 1 (um). 
 
      SUBSEÇÃO V Dos Professores Titulares 
 
      Art. 118. O provimento na classe de Professor Titular será feito  
      exclusivamente por ingresso mediante concurso público de títulos e provas,  
      a que poderão concorrer Professores Adjuntos e portadores do título de  
      Doutor ou de Livre-Docente, bem como pessoas de notório saber. 
      § 1º.  O reconhecimento do notório saber será requerido à Congregação da  
      Unidade universitária, que indicará comissão de 3 (três) Professores  
      Titulares, preferencialmente do Departamento em que esteja lotado o cargo  
      ou emprego em concurso, para proceder ao exame do "curriculum vitae" do  
      interessado e emitir, no prazo que lhe for atribuído, parecer fundamentado  
      e conclusivo. 
      § 2º.  O reconhecimento a que se refere o parágrafo anterior só se  
      efetivará com a aprovação do parecer favorável, pelo voto de 2/3 (dois  
      terços), no mínimo, dos membros da Congregação, em votação por 
escrutínio  
      secreto, e deverá ser submetido à homologação do Conselho de Ensino,  
      Pesquisa e Extensão. 
      Art. 119. O concurso consistirá no julgamento de títulos e na realização  
      das seguintes provas: 
      I - defesa de tese ou argüição de memorial; 
      II - apresentação de um seminário. 
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      § 1º.  Caberá à Congregação da Unidade a escolha entre as provas 
previstas  
      no inciso I. 
      § 2º.  A tese deverá ser trabalho inédito e original, importando em  
      contribuição significativa para área de conhecimento a que se refira. 
      § 3º.  O memorial a que se refere o artigo consistirá de exposição  
      escrita, analítica e crítica dos trabalhos de autoria do candidato, sobre  
      a qual será este argüido pela Comissão Julgadora. 
      § 4º.  O seminário constará de exposição oral e de debate com a Comissão  
      Examinadora de tema atual de escolha do candidato, referente ao campo 
de  
      conhecimento abrangido pelo Departamento. 
      § 5º.  Para a finalidade prevista na alínea "b", item 1º. do artigo 110  
      deste Regimento Geral, a nota de títulos terá peso igual à média  
      aritmética das duas provas. 
      Art. 120. O prazo de inscrição será, no mínimo, de 90 (noventa) e, no  
      máximo, de 180 (cento e oitenta) dias, fixado por edital. 
 
      SUBSEÇÃO VI Dos Professores de 1º. e 2º. Graus 
 
      Art. 121. O ingresso na carreira do magistério de 1º. e 2º. graus terá  
      lugar mediante habilitação em concurso público de provas e títulos ao qual  
      se aplicam as disposições dos artigos 104 a 108 e 112 deste Regimento  
      Geral. 
      Art. 122. O Conselho Universitário, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa  
      e Extensão, disporá sobre as matérias dos artigos 109 a 113, bem como 
dos  
      parágrafos1º. e 2º. do artigo 118, no que for aplicável aos concursos para  
      o magistério de 1º. e 2º. graus. 
 
      SUBSEÇÃO VII Do Professor Visitante e do Substituto 
 
      Art. 123. Poderá ser contratada como Professor Visitante, pelo prazo  
      máximo de 2 (dois) anos, vedada a renovação, pessoa de reconhecida  
      competência, para atender a programa especial de ensino ou pesquisa. 
      § 1º. A admissão de Professor Visitante dependerá de proposta  
      fundamentada, aprovada por 2/3 (dois terços) de votos da Câmara  
      Departamental, em que seja apresentado o plano de trabalho a ser 
executado  
      e analisado o "curriculum vitae" do indicado. 
      § 2º.  A proposta do Departamento será submetida à aprovação do 
Conselho  
      de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
      § 3º.  A remuneração do Professor Visitante será fixada conforme a  
      qualificação do indicado. 
      Art. 124. O Conselho Universitário disporá sobre normas para contratação  
      de Professor Substituto. 
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      SEÇÃO II Do Regime de Trabalho 
 
      Art. 125. O pessoal docente da Universidade prestará serviço em regime de  
      tempo fixado em horas semanais de trabalho, nos termos do artigo 90 do  
      Estatuto. 
      § 1º.  No interesse da Universidade, do turno regular de trabalho dos  
      docentes poderá ser determinado o destaque de horas, até o máximo de 8  
      (oito) por semana, a serem prestadas em outro turno, exclusivamente  
      destinadas a ministrar aulas previstas nos horários escolares. 
      § 2º.  Nas horas de trabalho a que estejam obrigados os docentes ficarão  
      incluídas todas as funções relacionadas com a atividade acadêmica, de  
      ensino, pesquisa, extensão e de administração, de acordo com os planos 
dos  
      Departamentos, participação em órgãos colegiados, em comissões, estudo 
e  
      elaboração de pareceres relativos a assuntos de interesse da Unidade ou 
da  
      Universidade. 
      Art. 126. O docente sujeito ao regime de 40 (quarenta) horas com 
dedicação  
      exclusiva ficará impedido de exercer outra atividade remunerada fora da  
      Universidade, ressalvadas as seguintes hipóteses, com prévia autorização  
      da Congregação ou colegiado equivalente, ouvido o respectivo 
Departamento: 
      I - exercício em órgãos de deliberação coletiva, desde que relacionados  
      com o cargo ou emprego de magistério; 
      II - desempenho eventual, sem prejuízo dos encargos de magistério, de  
      atividade de natureza científica, cultural ou técnica destinada à difusão  
      ou aplicação de idéias e conhecimentos. 
      Art. 127. A Comissão Permanente de Pessoal Docente, órgão de  
      assessoramento aos colegiados superiores da Universidade para a 
formulação  
      e o acompanhamento da política de pessoal docente desta, tem vinculação  
      direta ao Reitor, com a seguinte composição: 
      I - 2 (dois) representantes de cada classe da carreira de magistério  
      superior; 
      II - 2 (dois) representantes da carreira de magistério de 1º. e 2º. graus; 
      III - 2 (dois) docentes, e respectivos suplentes, designados pelo Reitor; 
      IV - 2 (dois) representantes discentes, e respectivos suplentes, com  
      mandato de 1 (um) ano, escolhidos na forma deste Regimento Geral. 
      § 1º.  Os representantes referidos nos incisos I e II do artigo serão  
      eleitos, com seus suplentes, pelos respectivos pares, com mandato de 3  
      (três) anos, permitida a recondução. 
      § 2º.  É vedado aos membros da Comissão integrar colegiado superior da  
      Universidade, bem como ocupar função comissionada. 
      § 3º.  O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos, dentre os  
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      representantes docentes, pelos membros da Comissão, com mandato de 2  
      (dois) anos, permitida a recondução. 
      Art. 128. O Reitor poderá solicitar à autoridade competente que servidor  
      público, no exercício cumulativo de cargo ou emprego de professor na 
UFMG,  
      seja posto à disposição desta para exercer o magistério em dedicação  
      exclusiva, por proposta do Departamento interessado e com anuência do  
      docente. 
      § 1º.  Aplica-se o disposto no artigo aos casos de exercício cumulativo na  
      própria UFMG, assegurada ao interessado, no cargo ou emprego de que se  
      afastar, a contagem de tempo de serviço apenas para aposentadoria. 
      § 2º.  Fica vedada a concessão de tempo integral ou dedicação exclusiva 
ao  
      docente que, no exercício cumulativo de cargo ou emprego de professor na  
      UFMG tenha se aposentado sob o regime de tempo integral ou dedicação  
      exclusiva nos termos do § 1º. do presente artigo. 
      Art. 129. Os docentes que, por força de disposição legal ou estatutária,  
      forem compelidos a enquadrar-se em regime de 40 (quarenta) horas ou em  
      dedicação exclusiva, para o cumprimento de funções administrativas na  
      Universidade, terão, ao final do exercício, preferência no estudo de  
      propostas para sua inclusão ou permanência no regime de dedicação  
      exclusiva. 
 
 
      SEÇÃO III Dos Afastamentos, Férias e Licenças 
 
      Art. 130. Além dos casos previstos em lei, o ocupante de cargo ou emprego  
      das carreiras de magistério poderá afastar-se de suas funções nas  
      seguintes hipóteses: 
      I - para aperfeiçoar-se em instituições de ensino e pesquisa nacionais ou  
      estrangeiras; 
      II - para prestar colaboração temporária a outra instituição oficial de  
      ensino ou de pesquisa; 
      III - para comparecer a congresso ou reunião relacionada com sua 
atividade  
      de magistério. 
      § 1º.  A autorização para afastamento no País será dada, nos casos dos  
      incisos I e II, pelo Reitor, e no caso do inciso III, pelo Diretor da  
      respectiva Unidade, sempre mediante proposta fundamentada da Câmara  
      Departamental ou órgão equivalente. 
      § 2º.  O afastamento para o exterior dependerá de autorização pelo Reitor,  
      mediante proposta fundamentada da Câmara Departamental e aprovada 
pela  
      Congregação da respectiva Unidade ou Colegiado equivalente, observadas 
as  
      exigências legais. 
      § 3º.  O afastamento previsto no inciso I não poderá exceder 4 (quatro)  
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      anos, incluídas as prorrogações; excepcionalmente, a juízo da Câmara  
      Departamental, e por aprovação da Congregação, o afastamento poderá se  
      estender a 5 (cinco) anos, nos casos em que um curso de Mestrado evolua  
      para Doutorado ou deste para o Pós-Doutorado. 
      § 4º.  Concluído o curso, objeto do afastamento, outro só poderá ser  
      concedido após o exercício do magistério na Universidade pelo mesmo  
      período em que o docente esteve afastado. 
      § 5º.  O afastamento previsto no inciso II não poderá exceder 2 (dois)  
      anos, incluídas as prorrogações, e o professor só poderá ser autorizado a  
      novo afastamento depois de exercer o magistério na Universidade pelo 
mesmo  
      período em que esteve afastado. 
      § 6º.  Em ambos os casos, a renovação anual de afastamento somente se 
dará  
      a juízo da Congregação com parecer da Câmara Departamental sobre 
relatório  
      de atividades. 
      § 7º.  Em qualquer caso, a concessão do afastamento implicará no  
      compromisso de o docente, ao retornar, permanecer na Universidade em  
      regime de trabalho pelo menos igual ao anterior ao afastamento, por tempo  
      igual ou superior, sob pena de restituir em valores atualizados as  
      quantias dela recebidas durante o período correspondente. 
      § 8º.  Em qualquer caso, o afastamento somente será autorizado quando  
      houver pronunciamento favorável da Câmara Departamental ou, na sua  
      ausência, do colegiado deliberativo do órgão a que esteja vinculado o  
      docente. 
      § 9º.  O afastamento de Professor Visitante só será autorizado no caso de  
      participação em congresso ou eventos similares. 
      § 10. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão estabelecerá condições 
e  
      normas a que devem obedecer os afastamentos previstos neste artigo. 
      Art. 131. A Universidade estabelecerá regime de férias e licenças,  
      regulamentadas por Resolução Complementar do Conselho Universitário. 
       
 SEÇÃO IV Da Remoção e da Transferência 
 
      Art. 132. O docente poderá ser removido de um para outro Departamento 
da  
      mesma Unidade, mediante ato do Diretor, por iniciativa do próprio  
      professor ou do Departamento de destino, em ambos os casos com 
aprovação  
      das duas Câmaras Departamentais. 
      Art. 133. O docente poderá ser removido, através de portaria do Reitor, de  
      uma para outra Unidade acadêmica, a seu requerimento ou por solicitação 
da  
      Unidade de destino. 
      Parágrafo único - A proposta de remoção, quando já aprovada pelas  
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      Congregações de ambas as Unidades, ouvidos os respectivos 
Departamentos,  
      deverá ser submetida ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
      Art. 134. O professor da Universidade poderá ser transferido para outra  
      instituição de ensino superior, mantida pelo Governo Federal, em cargo ou  
      emprego do mesmo nível. 
      Parágrafo único - A transferência dependerá de iniciativa ou aquiescência  
      do professor e de aprovação de seu Departamento, da existência de vaga 
no  
      quadro da instituição de destino e, nesta, de parecer favorável aprovado  
      pelo seu Conselho Universitário ou colegiado equivalente. 
      Art. 135. A transferência poderá resultar de permuta e será processada  
      mediante requerimento de ambos os interessados, observadas as 
disposições  
      desta Seção. 
      Art. 136. Poderá também ser aceita transferência, para cargo ou emprego 
do  
      mesmo nível da Universidade, de professor de outra instituição de ensino  
      superior mantida pelo Governo Federal, cumpridas as prescrições desta  
      Seção, atribuída ao Conselho Universitário a competência para a 
aprovação. 
      Parágrafo único - Compete à Congregação, ou Colegiado equivalente, da  
      Unidade interessada elaborar parecer fundamentado para apreciação e  
      decisão final do Conselho Universitário, exigindo-se, quando se tratar de  
      Professor Titular, a aprovação por 2/3 (dois terços), pelo menos, em  
      votação por escrutínio secreto. 
      Art. 137. O ato de transferência será assinado pelos Reitores das duas  
      Universidades, ou, quando a outra instituição for estabelecimento isolado  
      de ensino superior, pelo Ministro da Educação e pelo Reitor da  
      Universidade. 
 
      CAPÍTULO III Do Corpo Técnico e Administrativo 
 
      Art. 138. O corpo técnico e administrativo da Universidade, com as  
      atribuições previstas no artigo 100 do Estatuto, é constituído por grupos  
      de carreira de nível superior, de nível médio e de nível de apoio. 
      Art. 139. A Comissão Permanente de Pessoal Técnico e Administrativo, 
órgão  
      de assessoramento incumbido de acompanhar a execução da política de  
      pessoal a que se refere, estabelecida pela Universidade, tem vinculação  
      direta ao Reitor, com a seguinte composição: 
      I - 6 (seis) representantes, e respectivos suplentes, sendo 2 (dois)  
      eleitos pelos servidores de nível de apoio, 2 (dois) pelos de nível médio  
      e 2 (dois) pelos de nível superior; 
      II - 2 (dois) representantes, e respectivos suplentes, designados pelo  
      Reitor dentre os servidores técnicos e administrativos. 
      § 1º.  Os integrantes da Comissão terão mandato de 2 (dois) anos,  
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      permitida a recondução, sendo-lhes vedado integrar colegiado superior da  
      Universidade, bem como ocupar função comissionada. 
      § 2º.  O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos pela Comissão, com  
      mandato de 1 (um) ano, permitida a recondução. 
      Art. 140. A representação do pessoal técnico e administrativo nos órgãos  
      previstos no Estatuto será constituída com observância do disposto nos  
      artigos 13 a 18 deste Regimento Geral. 
      § 1o. A representação dos servidores técnicos e administrativos será de  
      1/10 (um décimo) dos membros docentes, assegurada a participação de 
pelo  
      menos 1 (um) servidor. 
      § 2o.  Quando o cálculo da representação apresentar fração, o número de  
      representantes será o inteiro imediatamente superior, sempre que este  
      número não ultrapassar 1/10 (um décimo) do total dos membros do órgão, 
já  
      acrescido desta representação. 
      Art. 141. O Conselho Universitário regulamentará, por Resolução  
      Complementar, o disposto nos artigos 142 a 147 deste Regimento Geral. 
 
      SEÇÃO I Dos Afastamentos, Férias e Licenças 
 
      Art. 142. Ao pessoal técnico e administrativo da Universidade aplicam-se,  
      no que couber, os princípios previstos nos artigos 130 e 131 deste  
      Regimento Geral. 
 
      SEÇÃO II Da Capacitação e da Readaptação 
 
      Art. 143. A Universidade manterá para os seus servidores técnicos e  
      administrativos plano de capacitação, observado o disposto no artigo 101  
      do Estatuto. 
      Art. 144. A Universidade procederá, sempre que necessário, à readaptação  
      do servidor técnico e administrativo. 
 
      SEÇÃO III Da Remoção, da Transferência e da Dispensa 
 
      Art. 145. O servidor técnico e administrativo poderá, sempre com a  
      aquiescência dos órgãos diretamente interessados, ser removido de uma 
para  
      outra Unidade, órgão ou setor, observada sua habilitação e especialidade e  
      a necessidade do serviço. 
      Parágrafo único - A remoção poderá ocorrer: 
      I - por solicitação do órgão a que pertence o servidor; 
      II - por solicitação do órgão onde o servidor terá exercício; 
      III - a pedido do servidor. 
      Art. 146. O servidor técnico e administrativo federal poderá ser  
      transferido para a Universidade, ou desta para qualquer outra Instituição  
      Federal, observada a legislação vigente. 
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      Art. 147. A dispensa dos servidores técnicos e administrativos ocorrerá  
      nos termos da legislação vigente. 
 
      CAPÍTULO IV Do Regime Disciplinar do Docente e do Servidor Técnico 
e  
      Administrativo 
 
      Art. 148. O pessoal docente e o técnico e administrativo da Universidade,  
      sem prejuízo das prescrições estabelecidas na legislação vigente, está  
      sujeito às seguintes penas disciplinares: 
      I - advertência; 
      II - repreensão; 
      III - suspensão; 
      IV - destituição de função; 
      V - demissão; 
      VI - rescisão contratual, por justa causa. 
      Art. 149. As penalidades capituladas no artigo anterior serão aplicadas da  
      seguinte forma: 
      I - advertência, por transgressão de prazos regimentais, ou falta de  
      comparecimento a atividades acadêmicas e administrativas, para as quais  
      tenha sido formalmente convocado, salvo justificação aceita a critério do  
      dirigente que fez a convocação, sem prejuízo do previsto no artigo 4º. e  
      parágrafos deste Regimento Geral; 
      II - repreensão ou suspensão por até 08 (oito) dias: 
      a) por falta de comparecimento ao trabalho por mais de 8 (oito) dias  
      consecutivos, sem causa justificada; 
      b) na reincidência nas faltas previstas no inciso I; 
      c) por desacato a determinações das autoridades universitárias; 
      d) por ofensa pessoal a qualquer membro da comunidade universitária; 
      e) por desrespeito a qualquer disposição explícita do Estatuto, deste  
      Regimento Geral ou de quaisquer outras normas da Universidade; 
      III - suspensão de até 30 (trinta) dias: 
      a) por falta de cumprimento, sem justificativa, de atividades específicas,  
      programa ou plano de trabalho a seu cargo, bem como por ausência a 15 
%  
      (quinze por cento) da carga prevista para a disciplina; 
      b) na reincidência em qualquer das alíneas do inciso anterior; 
      IV - destituição de função: 
      a) por incorrência nas penas previstas no item III; 
      b) por desídia no exercício da função para a qual foi designado ou eleito; 
      V - demissão ou rescisão contratual, por justa causa: 
      a) por abandono do cargo; 
      b) por desídia no cumprimento de seus deveres funcionais. 
      Art. 150. A reincidência na falta de que trata a alínea "a" do inciso III,  
      do artigo anterior, poderá ser punida com a demissão ou a rescisão  
      contratual, por justa causa. 
      Art. 151. São competentes para aplicar as penas referidas no artigo 148 as  
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      seguintes autoridades, nas respectivas jurisdições: 
      I - o chefe imediato, nos casos de advertência e repreensão; 
      II - o Reitor, o Pró-Reitor ou Diretor de órgão acadêmico ou  
      administrativo, ou autoridade equivalente, para a pena de suspensão de até  
      8 (oito) dias; 
      III - os órgãos de deliberação superior da Universidade, o Reitor, o  
      Pró-Reitor, a Congregação da Unidade, ou o Colegiado Superior de 
Unidade  
      Especial, para a pena de suspensão superior a 8 (oito) dias e de  
      destituição de função; 
      IV - o Conselho Universitário ou o Reitor, para a pena de demissão e  
      rescisão contratual, por justa causa. 
      § 1º.  A autoridade pessoalmente ofendida fica impedida de participar do  
      procedimento disciplinar em qualquer de suas fases, como agente apurador  
      de fatos ou aplicador de sanção, sendo substituída pela autoridade ou  
      órgão imediatamente superior. 
      § 2º.  Poderão as mesmas autoridades ou órgãos, fundamentadamente, à 
vista  
      de circunstâncias que considerarem atenuantes, aplicar pena menor que as  
      de sua alçada, dentre as previstas no artigo 148. 
      Art. 152. Na aplicação das penas previstas nesta Seção serão observadas 
as  
      seguintes prescrições: 
      I - a advertência será feita oralmente na presença de pelo menos uma  
      testemunha, não se aplicando em casos de reincidência, devendo ser  
      registrada no Departamento de Pessoal, exclusivamente para efeito de  
      caracterizar antecedentes; 
      II - a suspensão implicará no afastamento do docente ou do servidor  
      técnico ou administrativo do seu cargo ou função, sem percepção de  
      vencimento, salário ou gratificação por período não inferior a 3 (três)  
      nem superior a 30 (trinta) dias; 
      III - as penas de repreensão, suspensão, destituição de função, demissão e  
      rescisão contratual, por justa causa, serão aplicadas mediante portarias  
      especiais; 
      IV - a aplicação da pena de repreensão, suspensão, destituição de função,  
      demissão e rescisão contratual, por justa causa, constará obrigatoriamente  
      dos assentamentos de quem sofreu a sanção; 
      V - as penas disciplinares serão aplicadas de acordo com a gravidade da  
      falta, considerados os antecedentes do interessado. 
      Parágrafo único - Será sempre assegurado pleno direito de defesa. 
      Art. 153. A aplicação da pena de demissão ou rescisão contratual, por  
      justa causa, será feita de acordo com as conclusões de inquérito  
      administrativo a cargo de comissão constituída por ato do Reitor. 
 
      SUBTÍTULO II Do Corpo Discente 
      CAPÍTULO I Das Disposições Preliminares 
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      Art. 154. O corpo discente da Universidade é integrado pelos alunos  
      regularmente matriculados em seus cursos de graduação e pós-graduação. 
      Parágrafo único - Para efeito de identificação, cada estudante  
      regularmente matriculado receberá gratuitamente uma Carteira de 
Identidade  
      que será revalidada em cada período letivo. 
      Art. 155. Os alunos da Universidade terão os direitos e deveres inerentes  
      à sua condição e, especificamente, os de representação, participação e  
      assistência e de candidatura à monitoria, estabelecidos no Estatuto e  
      neste Regimento Geral, sujeitando-se ao regime disciplinar previsto. 
 
      CAPÍTULO II Das Associações 
 
      Art. 156. A UFMG reconhecerá como órgão de representação do corpo  
      discente, no plano da Universidade, o Diretório Central dos Estudantes, e,  
      no plano das Unidades, os Diretórios ou Centros Acadêmicos, organizados  
      nos termos dos respectivos estatutos e legalmente constituídos. 
      Art. 157. Além dos órgãos de representação, poderão ser reconhecidas  
      outras associações discentes, nas respectivas áreas de atuação, com as  
      seguintes finalidades: 
      I - promover a aproximação e a solidariedade entre os corpos discente,  
      docente e técnico e administrativo da Universidade; 
      II - organizar reuniões e certames de caráter cívico, social, cultural,  
      científico, técnico, artístico e desportivo, visando à complementação e ao  
      aprimoramento da formação universitária; 
      III - assistir os estudantes carentes de recursos; 
      IV - realizar intercâmbio e colaboração com entidades congêneres. 
      Art. 158. O exercício de funções de diretorias, conselhos ou órgãos  
      equivalentes das associações estudantis não exonera o estudante do  
      cumprimento de seus deveres escolares, inclusive freqüência. 
      Art. 159. O funcionamento das associações estudantis e a realização de  
      atividades que lhes são pertinentes em próprios da UFMG será de inteira  
      responsabilidade das mesmas, devendo ser rigorosamente respeitadas as  
      normas gerais relativas ao patrimônio público, bem como as disposições do  
      Estatuto, do Regimento Geral e específicos e de resoluções da 
Universidade. 
      Parágrafo único - O uso permanente ou eventual das instalações da  
      Universidade será objeto de cessão expressa pela autoridade competente 
da  
      Universidade. 
      Art. 160. Caberá ao Diretório Central dos Estudantes e aos Diretórios ou  
      Centros Acadêmicos fixar o valor das contribuições de seus associados. 
      Parágrafo único - Fica facultado ao Diretório Central dos Estudantes,  
      Diretórios e Centros Acadêmicos contar com o apoio da administração da  
      Universidade para a cobrança das taxas definidas no artigo. 
      Art. 161. Qualquer que seja sua natureza ou origem, a doação 
eventualmente  
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      destinada a associação estudantil, através da Reitoria ou da Unidade a que  
      estiver vinculada, somente poderá ser efetivada se observadas as  
      formalidades legais e mediante plano de aplicação de responsabilidade da  
      diretoria do órgão destinatário, devidamente aprovado pelo Conselho  
      Universitário ou pela Congregação, conforme o caso. 
      Art. 162. O recebimento do objeto de doação pela associação estudantil  
      obriga a respectiva diretoria a prestar contas de sua aplicação ao  
      Conselho Universitário ou à Congregação a que estiver vinculada. 
      Art. 163. A não apresentação ou não aprovação das contas impedirá a  
      efetivação de novas doações na forma do presente artigo. 
      Art. 164. A comprovação de uso indevido do objeto de cessão de uso ou  
      doação acarretará para os responsáveis as sanções legais cabíveis. 
 
      CAPÍTULO III Da Representação Discente 
 
      Art. 165. O corpo discente terá representação, com direito a voz e voto,  
      nos colegiados, bem como nas comissões instituídas na Universidade para  
      tratar de matéria de ensino, pesquisa e extensão. 
      Art. 166. A representação estudantil será de 1/5 (um quinto) dos membros  
      docentes,  assegurada a participação de pelo menos 1 (um) estudante. 
      Parágrafo único – Quando o cálculo da representação apresentar fração, o  
      número de representantes será o inteiro imediatamente superior, sempre 
que  
      este número não ultrapassar 1/5 (um quinto) do total dos membros do 
órgão,  
      já acrescido desta representação. 
      Art. 167. A representação será exercida nos seguintes colegiados: 
      I - Conselho Universitário; 
      II - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
      III - Conselho de Curadores; 
      IV - Conselho de Diretores; 
      V - Comissão Permanente de Pessoal Docente; 
      VI - Congregações; 
      VII - Conselhos Departamentais; 
      VIII - Colegiados de Curso; 
      IX - Câmaras Departamentais; 
      X - Assembléias Departamentais; 
      XI - Comissões que venham a ser constituídas na forma do artigo 165 deste  
      Regimento Geral. 
      Art. 168. Só poderão exercer funções de representação estudantil alunos  
      integrantes do corpo discente da Universidade regularmente matriculados 
em  
      curso de graduação ou de pós- graduação. 
      Parágrafo único - A perda da condição prevista no artigo implicará na  
      extinção automática do mandato. 
      Art. 169. Cada representante estudantil terá um suplente, com mandato  
      vinculado, para substituí-lo em suas faltas ou impedimentos. 
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      Art. 170. Será de 1 (um) ano o mandato dos representantes do corpo  
      discente, permitida uma recondução. 
      Art. 171. É vedada a acumulação de mandato de representação em mais 
de um órgão colegiado. 
      Art. 172. Caberá ao Diretório Central dos Estudantes indicar os  
      representantes estudantis nos colegiados centrais e aos Diretórios ou  
      Centros Acadêmicos os representantes estudantis nos colegiados das  
      respectivas Unidades. 
      Art. 173. A representação estudantil junto aos órgãos colegiados, quando  
      se tratar de assunto de interesse específico de determinado curso, poderá  
      fazer-se acompanhar de um estudante regularmente matriculado em  
      disciplinas deste, com direito a voz, mas não a voto. 
      Art. 174. Constitui dever acadêmico o comparecimento do corpo discente 
às  
      reuniões dos colegiados e comissões previstos no artigo 167. 
 
      CAPÍTULO IV Da Monitoria 
 
      Art. 175. A função de monitoria compreende atribuições de caráter  
      técnico-didático, desenvolvidas por discente no âmbito de determinada  
      disciplina, sob a orientação direta do respectivo docente. 
      Art. 176. A Universidade manterá quadro de monitores, a ser preenchido 
por  
      alunos dos cursos de graduação, de acordo com programação elaborada  
anualmente pela Câmara de Graduação, em harmonia com os programas de     
tempo integral e dedicação exclusiva do corpo docente. 
      § 1º.  A distribuição das vagas de monitor aos Departamentos será feita  
      mediante projetos por eles apresentados e aprovados pela Câmara de  
      Graduação. 
      § 2º.  A admissão de monitores será feita através de seleção a cargo dos  
      Departamentos responsáveis pelas disciplinas, com observância dos  
      seguintes requisitos: 
      I - a seleção será divulgada pela Diretoria da Unidade com abertura de  
      inscrições pelo período de 15 (quinze) dias, no mínimo; 
      II - só poderá candidatar-se ao exercício da função o aluno regularmente  
      matriculado na Universidade e que já tenha obtido aprovação na disciplina; 
      III - a seleção será feita por meio de provas específicas que demonstrem  
      suficiente conhecimento da matéria e real capacidade de colaborar com o  
      professor, além de exame do histórico escolar, através do qual se  
      verificará se o candidato apresenta rendimento geral satisfatório; 
      IV - a seleção ficará a cargo de uma comissão de 3 (três) professores  
      designados pelo Chefe do Departamento. 
      Art. 177. A admissão do monitor será feita por 2 (dois) períodos letivos,  
      podendo ser renovada mediante proposta do professor da disciplina,  
      aprovada pelo Departamento. 
      Art. 178. Ao fim do exercício de monitoria e de cada prorrogação, se  
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      houver, o monitor apresentará ao Departamento, com apreciação do 
professor  
      da disciplina, relatório de suas atividades. 
      § 1º.  Será expedido certificado de exercício de monitoria, firmado pelo  
      professor da disciplina e pelo Chefe de Departamento e visado pelo Diretor  
      da Unidade, ao estudante que a tenha exercido, com julgamento favorável. 
      § 2º.  O certificado a que se refere o parágrafo anterior será considerado  
      título para posterior ingresso na carreira de magistério. 
      Art. 179. Ao monitor será creditada, durante o tempo em que estiver  
      investido na função, bolsa mensal, sem vínculo empregatício, cujo valor  
      será fixado pelo Conselho Universitário, por proposta do Conselho de  
      Ensino, Pesquisa e Extensão. 
      Parágrafo único - Os encargos correspondentes às bolsas a que se refere o  
      artigo correrão por conta de verba própria, devendo o orçamento da  
      Universidade consignar recursos para o seu satisfatório atendimento. 
      Art. 180. Uma vez concluído o curso, o monitor deixará o exercício da  
      função. 
      Art. 181. Compete ao monitor: 
      I - prestar, sob orientação de professores da disciplina, 12 (doze) horas  
      semanais de efetivo trabalho de monitoria; 
      II - auxiliar os alunos, orientando-os em trabalhos de laboratório, de  
      biblioteca, de campo e outros compatíveis com o seu nível de 
conhecimento  
      e experiência das disciplinas; 
      III - atuar como elo entre professores e alunos, visando ao constante  
      ajustamento da execução dos programas ao natural desenvolvimento da  
      aprendizagem. 
      Parágrafo único - As atividades previstas para o cômputo da carga horária  
      de cada disciplina não poderão ser desenvolvidas pelo monitor em  
      substituição ao docente designado para ministrá-la. 
      Art. 182. Anualmente, por proposta dos Departamentos, cada Unidade 
levará  
      ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, através da Câmara de  
      Graduação, os programas e o número de monitores solicitados para cada 
área  
      didático-científica. 
      Art. 183. Perderá a função de monitor e os direitos dela decorrentes o  
      estudante que deixar de cumprir as atribuições previstas no respectivo  
      programa, procedendo o Reitor de acordo com pronunciamento do 
professor da disciplina, aprovado pelo respectivo Departamento e encaminhado 
pelo   Diretor da Unidade. 
 
      CAPÍTULO V Da Assistência ao Estudante 
 
      Art. 184. Entende-se por assistência ao estudante todo apoio prestado  
      direta ou indiretamente pela UFMG aos integrantes do corpo discente da  
      Universidade. 
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      Parágrafo único - A assistência de que trata o artigo estende-se aos  
      alunos regularmente matriculados nos cursos de 1º. e 2º. graus da UFMG. 
 
      SEÇÃO I Do Fundo de Bolsas 
 
      Art. 185. A Universidade conta com sistema de bolsas destinado aos  
      programas assistenciais aos estudantes, mantidos com os recursos do 
Fundo  
      de Bolsas. 
      § 1º.  Integram o Fundo de Bolsas, além das contribuições obrigatórias  
      arrecadadas por ocasião da matrícula, as doações de pessoas físicas ou  
      jurídicas, as dotações orçamentárias, as contribuições de organismos do  
      setor público e o reembolso feito pelos beneficiados dos programas  
      assistenciais. 
      § 2º.  A aplicação dos recursos do Fundo de Bolsas obedecerá a normas e  
      critérios estabelecidos pela Fundação Universitária Mendes Pimentel. 
      SEÇÃO II Da Fundação Universitária Mendes Pimentel 
 
      Art. 186. A Fundação Universitária Mendes Pimentel (FUMP), constituída 
sob  
      a forma de fundação, com personalidade jurídica, e possuindo patrimônio  
      próprio, é entidade responsável pela assistência e prestação de serviços  
      aos estudantes da UFMG, nos termos do artigo 184 e seu Parágrafo único  
      deste Regimento Geral. 
      Parágrafo único - O Conselho Diretor da Fundação contará com a  
      participação de professores e alunos da UFMG, nos termos do respectivo  
      estatuto. 
      Art. 187. Os objetivos, atribuições, estrutura administrativa e normas de  
      funcionamento da Fundação serão definidos em seu estatuto, dele devendo  
      constar obrigatoriamente os seguintes princípios básicos: 
      I - exigência de prestar o bolsista compromisso formal de reembolsar os  
      recursos recebidos ao Fundo de Bolsas, tão logo tenha condições  
      financeiras; 
      II - previsão de permanência da bolsa somente enquanto o bolsista  
      demonstrar efetivo interesse pelos estudos e encargos escolares; 
      III - possibilidade de diferenciação das bolsas, em valor e natureza, em  
      conformidade com a carência demonstrada pelo estudante; 
      IV - reversão dos bens da entidade à UFMG, em caso de extinção. 
      Art. 188. Constituem recursos da Fundação, aplicáveis exclusivamente na  
      administração e execução dos programas assistenciais e de prestação de  
      serviços referidos no artigo 186 deste Regimento Geral: 
      I - os créditos oriundos do Fundo de Bolsas a ela repassados pela Reitoria; 
II - dotações que anualmente lhe forem destinadas no orçamento da       
Universidade; 
      III - subvenções concedidas pelo poder público; 
      IV - doações ou contribuições de pessoas jurídicas ou físicas; 
      V - rendas de serviços remunerados por ela prestados. 
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      Parágrafo único - Os recursos de que trata este artigo serão aplicados  
      exclusivamente no financiamento dos estudos de alunos carentes de 
recurso  
      e na prestação dos serviços referidos no artigo 186. 
      Art. 189. A Presidência da Fundação submeterá, anualmente, à aprovação 
do  
      Conselho Universitário: 
      I - no mês de janeiro, a prestação de contas do exercício anterior; 
      II - até o mês de dezembro, o orçamento para o exercício seguinte. 
 
      CAPÍTULO VI Dos Prêmios Escolares 
 
      Art. 190. As Congregações das Unidades poderão propor ao Conselho  
      Universitário a criação de prêmios escolares, para estimular o melhor  
      rendimento dos estudantes. 
      Art. 191. Os prêmios concedidos por particulares ou instituições estranhas  
      à Universidade, uma vez aprovadas pelas Congregações das Unidades as  
      condições estabelecidas, serão entregues pelo Diretor. 
 
      SEÇÃO VII Do Regime Disciplinar 
 
      Art. 192. A ordem disciplinar na Universidade deverá ser mantida com a  
      cooperação ativa dos integrantes do corpo discente, como condição  
      indispensável ao êxito dos trabalhos de toda a comunidade universitária. 
      Art. 193. Os integrantes do corpo discente estão sujeitos às seguintes  
      penalidades: 
      I - de advertência, de repreensão ou de suspensão das atividades 
escolares  
      por até 8 (oito) dias: 
      a) por desrespeito a qualquer autoridade universitária ou a qualquer  
      membro dos corpos docente ou técnico e administrativo; 
      b) por desobediência a determinações de qualquer autoridade universitária  
      ou de professor no exercício das funções de magistério; 
      c) por ofensa a qualquer membro do corpo discente; 
      d) por improbidade na execução de trabalhos escolares; 
      e) por perturbação da ordem nos recintos da Universidade, bem como em  
      outros locais onde se realizem atividades acadêmicas programadas; 
      f) por dano material causado ao patrimônio da Universidade ou a bens de  
      terceiros postos a serviço desta, sem prejuízo da obrigação de substituir  
      o objeto danificado ou de promover por outro meio a sua indenização; 
      II - de suspensão das atividades escolares por até 30 (trinta) dias, por  
      injúria ou ofensa física a qualquer autoridade universitária ou a qualquer  
      membro dos corpos docente, técnico e administrativo e discente; 
      III - de suspensão das atividades escolares por 1 (um) período letivo ou  
      de desligamento: 
      a) por grave desacato a qualquer autoridade universitária ou a qualquer  
      membro dos corpos docente e técnico e administrativo; 
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      b) por grave agressão física a qualquer autoridade universitária ou a  
      qualquer membro dos corpos docente, técnico e administrativo ou discente; 
      c) por prática de atos incompatíveis com a dignidade universitária. 
      § 1º.  Ao reincidente em faltas enumeradas em quaisquer dos itens e  
      alíneas deste artigo, poderão ser aplicadas penas de maior gravidade  
      contidas no mesmo ou nos demais itens. 
      § 2º.  No caso de perda de freqüência no período letivo causada por  
      aplicação de pena de suspensão, não se aplicará o disposto no inciso II do  
      artigo 42 deste Regimento Geral. 
      § 3º.  A pena de suspensão, qualquer que seja sua duração, impedirá o  
      exercício de representação em qualquer colegiado universitário, durante o  
      seu impedimento. 
      § 4º.  Após efetivar-se a respectiva inscrição, poderão ser aplicadas, no  
      que couber, aos candidatos inscritos em concurso de seleção para cursos 
de  
      graduação e de pós-graduação da Universidade as normas disciplinares  
      constantes desta Seção. 
      Art. 194. São competentes para aplicar as penalidades previstas no artigo  
      anterior: 
      I - o Professor, no exercício de funções acadêmicas ou administrativas,  
      nas infrações ocorridas em seu âmbito imediato de atuação, quando 
puníveis  
      com advertência; 
      II - o Diretor, nas infrações ocorridas no âmbito de sua Unidade ou locais  
      externos à Universidade onde se realizem atividades programadas 
vinculadas  
      à respectiva Unidade, e o Vice-Reitor, nas infrações ocorridas em  
      quaisquer outros âmbitos, na própria Universidade ou em locais externos  
      onde se realizem atividades programadas por esta, quando puníveis com  
      repreensão ou suspensão por até 8 (oito) dias; 
      III - a Congregação, nas infrações ocorridas no âmbito de sua Unidade ou  
      locais externos à Universidade onde se realizem atividades programadas  
      vinculadas à respectiva Unidade, e o Conselho Universitário, nos demais  
      âmbitos, na própria Universidade ou em locais externos onde se realizem  
      atividades programadas por esta, quando puníveis com suspensão por até 
30  
      (trinta) dias; 
      IV - o Conselho Universitário, nas infrações ocorridas no âmbito de toda a  
      Universidade ou em quaisquer locais onde se realizem atividades  
      programadas por esta, quando puníveis com suspensão por 1 (um) período  
      letivo ou com desligamento. 
      Parágrafo único - A autoridade pessoalmente ofendida fica impedida de  
      participar do procedimento disciplinar, em qualquer de suas fases, como  
      agente apurador de fatos ou aplicador de sanção, sendo substituída pela  
      autoridade ou órgão imediatamente superior. 
      Art. 195. Caberá ao Reitor toda a competência não definida nesta Seção. 
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      Art. 196. Na aplicação das penas serão observadas as seguintes 
prescrições: 
      I - as autoridades ou órgãos competentes e as instâncias recursais deverão  
      considerar a gravidade do ato caracterizado como infração, o nível da  
      autoridade, instituição ou pessoa ofendida e os antecedentes do infrator; 
      II - poderão as mesmas autoridades ou órgãos, fundamentadamente, à 
vista  
      de circunstâncias que considerarem atenuantes, aplicar pena menor que as  
      de sua alçada, dentre as previstas no artigo 193; 
      III - é assegurado amplo direito de defesa, devendo os procedimentos  
      recursais observar as disposições pertinentes deste Regimento Geral; 
      IV - os recursos interpostos terão efeito suspensivo, enquanto pendentes  
      de decisão no âmbito da Universidade; 
      V - da apreciação dos recursos poderá resultar a manutenção ou reforma 
da  
      decisão anterior; neste último caso a pena será reduzida para outra,  
      dentre as previstas no artigo 193, ou será decretada a absolvição do  
      recorrente; 
      VI - as penalidades previstas nos incisos do artigo 193, salvo a de  
      advertência, serão precedidas de processo disciplinar, realizado por  
      comissão instituída pelo Diretor, nos casos de infração cometida no âmbito  
      de sua Unidade ou em locais externos à Universidade onde se realizem  
      atividades programadas vinculadas à respectiva Unidade, e pelo Reitor, nos  
      demais âmbitos, na Universidade ou em locais externos onde se realizem  
      atividades programadas por esta; a comissão será integrada pelo menos 
por  
      maioria de membros do corpo docente; 
      VII - a pena de advertência será aplicada oralmente na presença de pelo  
      menos uma testemunha e as demais o serão mediante portarias especiais,  
      encaminhadas aos interessados e publicadas em quadro de avisos da  
      Unidade- sede dos respectivos cursos, respeitado o prazo para interposição  
      de recurso; sendo interposto recurso, será aguardada a decisão final; 
      VIII - não poderá obter grau, transferência ou trancamento de matrícula o  
      aluno sujeito a processo disciplinar, até a sua conclusão e cumprimento de  
      seus efeitos. 
      Art. 197. As penalidades de que trata o artigo 193 serão registradas no  
      Departamento de Registro e Controle Acadêmico, para caracterizar  
      antecedentes, devendo cada caso, exceto os de advertência, ser transcrito  
      no histórico escolar do infrator. 
      Parágrafo único - Não ocorrendo reincidência na prática de faltas punidas  
      com as penas de advertência ou de repreensão, transcorrido o prazo de 1  
      (um) ano, será cancelado o registro da sanção pelo Diretor da Unidade em  
      que o aluno estiver matriculado, sendo que, ao final do curso, nestes  
      casos e nos de suspensão, a requerimento do interessado, poderá o 
Diretor,  
      quando a sanção tiver sido aplicada no âmbito da respectiva Unidade, ou,  
      nas demais hipóteses, a autoridade que a tenha aplicado, determinar esta  
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      providência. 
 
TÍTULO V Da Ordem Econômico-Financeira 
      SUBTÍTULO I Do Patrimônio 
 
      Art. 198. A Universidade administrará e utilizará o seu patrimônio,  
      constituído por bens imóveis, móveis, títulos e direitos existentes ou que  
      venham a ser adquiridos, com recursos financeiros da União e recursos  
      próprios, ou por meio de doações e legados. 
      § 1º.  A aquisição e a alienação de imóveis dependem de autorização do  
      Conselho Universitário, ouvido o Conselho de Curadores. 
      § 2º. É vedada a locação de imóveis da Universidade, salvo casos  
      extraordinários, devidamente motivados, com autorização prévia do 
Conselho  
      Universitário. 
      Art. 199. A Universidade administrará e utilizará os bens, direitos e  
      valores que lhe pertenciam antes de sua transformação em entidade 
federal,  
      segundo o disposto no parágrafo 1º. do artigo 3º. da Lei no. 971, de 16 de  
      dezembro de 1949. 
      Art. 200. A Universidade manterá o registro ou a escrituração e o controle  
      regular do patrimônio e suas alterações. 
      Art. 201. O Conselho Universitário, através de Resolução Complementar,  
      poderá instituir e dispor sobre a organização e funcionamento de "campi"  
      integrantes de seu patrimônio. 
 
      SUBTÍTULO II Dos Recursos Financeiros 
 
      Art. 202. Os recursos financeiros da Universidade constituem-se de: 
      I - recursos constantes da dotação orçamentária da União; 
      II - subvenções, auxílios, contribuições, doações e verbas atribuídas à  
      Universidade pelos Estados, Municípios, Autarquias e órgãos do setor  
      público e por pessoas físicas e jurídicas nacionais, internacionais e  
      estrangeiras; 
      III - financiamentos e contribuições originárias de acordos, convênios,  
      contratos e protocolos; 
      IV - taxas, contribuições ou emolumentos cobrados, nos termos estatutários  
      e regimentais; 
      V - renda de serviços prestados à comunidade por intermédio de órgãos  
      universitários; 
      VI - produto de alienação ou aplicação de bens; 
      VII - produto de parafiscalidade ou de estímulo fiscal; 
      VIII - multas e penalidades financeiras; 
      IX - outras rendas. 
      Art. 203. A prestação de serviços remunerados, as taxas, contribuições e  
      emolumentos cobrados pela Universidade serão especificados e fixados em  
      deliberações do Conselho Universitário. 
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      SUBTÍTULO III Do Regime Financeiro 
 
      Art. 204. O orçamento da Universidade será uno, coincidindo o exercício  
      financeiro com o ano civil. 
      Art. 205. A Universidade remeterá, anualmente, ao Ministério da Educação,  
      no prazo que for estabelecido, a proposta orçamentária da Universidade. 
      Parágrafo único - As Unidades, serviços e órgãos universitários deverão  
      fornecer a estimativa de suas despesas para o exercício financeiro  
      seguinte, para estudo e organização da proposta orçamentária da  
      Universidade até a data por ela estipulada. 
      Art. 206. Conhecido o montante dos recursos financeiros da União,  
      atribuídos à Universidade, o Reitor, assessorado pela Pró-Reitoria de  
      Planejamento e Desenvolvimento e pela Pró-Reitoria de Administração,  
      organizará o orçamento da aplicação a ser aprovado pelo Conselho  
      Universitário, após pronunciamento do Conselho de Curadores. 
      Art. 207. O orçamento de aplicação será feito de acordo com as estimativas  
      de despesas das Unidades, serviços e órgãos universitários e com o plano  
      de desenvolvimento e expansão da Universidade, respeitando-se as 
normas  
      legais vigentes para movimentação e aplicação de recursos. 
      Art. 208. As Unidades, serviços ou órgãos universitários interessados em  
      firmar convênios, acordos, protocolos ou contratos com entidades  
      financiadoras deverão, juntamente com a Pró-Reitoria de Planejamento e  
      Desenvolvimento, preparar os projetos em que serão aplicados os recursos  
      financeiros pretendidos. 
      Parágrafo único - Os projetos previstos no artigo deverão integrar-se no  
      Plano de Desenvolvimento e Expansão da Universidade. 
      Art. 209. A prioridade prevista para a aplicação de receitas patrimoniais  
      dos bens sob a guarda das Unidades e órgãos e das decorrentes de 
prestação  
      de serviços prevalecerá até o exercício financeiro subseqüente àquele em  
      que foi auferida a receita. 
      Art. 210. O regime orçamentário e o contábil da Universidade são os  
      previstos na legislação vigente, observadas as instruções que forem  
      elaboradas pelo Conselho Universitário e consolidadas no Manual de 
Serviço  
      expedido pela Reitoria. 
      Parágrafo único - O Manual de Serviço referido no artigo indicará: 
      I - o processo de aquisição de material e de execução de serviço; 
      II - a constituição de subcomissão de licitação em cada Unidade; 
      III - os formulários a serem utilizados, seu fluxo e rotina; 
      IV - o processamento da receita e despesa nas Unidades e órgãos da  
      Universidade. 
      Art. 211. No prazo que for estabelecido, a Universidade apresentará à  
      autoridade competente o Balanço Geral da Universidade, nele 
compreendidos  
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      os movimentos patrimonial, econômico e financeiro. 
      Parágrafo único - A Universidade, através da Pró-Reitoria de Administração  
      e da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, determinará prazos,  
      condições, normas e modelos para que as Unidades, serviços e órgãos  
      universitários forneçam as informações necessárias à preparação do 
Balanço  
      Geral da Universidade. 
      Art. 212. A Reitoria apresentará, anualmente, ao Conselho Universitário,  
      com as contas de sua gestão, o Balanço Geral da Universidade, 
devidamente  
      apreciado pela Auditoria-Geral e pelo Conselho de Curadores. 
      Parágrafo único - São responsáveis, pessoalmente, pela aplicação dos  
      recursos, as autoridades que hajam autorizado as despesas respectivas. 
      Art. 213. Caberá à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento,  
      juntamente com a Pró-Reitoria de Administração, elaborar o orçamento 
anual  
      e o orçamento-programa da Universidade, nos termos da legislação 
aplicável. 
      Parágrafo único - Os órgãos referidos neste artigo baixarão instruções  
      relativas a prazos, condições e modelos a serem observados na elaboração  
      de propostas orçamentárias, orçamento-programa, planos de investimento 
e  
      outras informações que forem solicitadas. 
      Art. 214. O orçamento-programa da Universidade e, conseqüentemente, as  
      programações orçamentárias das Unidades, serviços e órgãos deverão ser  
      elaborados em consonância com o Plano de Desenvolvimento e Expansão 
da  
      Universidade, respeitando-se os critérios e prioridades nele estabelecidos. 
      Art. 215. Na realização da receita e da despesa da Universidade será  
      utilizada sempre a via bancária e, quando conveniente, a juízo da  
      Reitoria, o regime de Tesouraria, obedecido, quanto a esta, o princípio da  
      Unidade. 
 
      TÍTULO VI Das Disposições Gerais e Transitórias 
 
      Art. 216. As Resoluções Complementares previstas no Estatuto e neste  
      Regimento Geral deverão ser aprovadas no prazo de 90 (noventa) dias, a  
      contar da data da vigência deste. 
      § 1º.  Serão regidas pelas normas vigentes as matérias objeto das  
      Resoluções Complementares, até a data da publicação destas no Boletim  
      Informativo da UFMG. 
      § 2º.  Dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de  
      aprovação deste Regimento Geral, todos os órgãos que devam reger-se 
por  
      Regimentos específicos apresentarão os respectivos projetos para exame e  
      aprovação pelo colegiado competente. 
      Art. 217. O presente Regimento Geral só poderá ser modificado por  
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      iniciativa do Reitor ou por proposta de 1/3 (um terço), no mínimo, dos  
      membros do Conselho Universitário, devendo a alteração ser aprovada em  
      reunião deste Colegiado, especialmente convocada para este fim, pelo voto  
      de 2/3 (dois terços), pelo menos, de seus membros, ouvido, previamente, o  
      Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, no que for de competência  
      específica desse órgão, cumpridas as formalidades legais. 
      Art. 218. As alterações do presente Regimento Geral, sempre que 
envolverem  
      matéria pedagógica, só entrarão em vigor no período letivo seguinte ao de  
      sua publicação. 
      Art. 219. Os casos omissos neste Regimento Geral serão resolvidos pelo  
      Conselho Universitário. 
      Art. 220. Revogadas as disposições em contrário, o presente Regimento  
      Geral, cumpridas as formalidades legais, entrará em vigor na data de sua  
      publicação. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEI Nº 9.051, DE 18 DE MAIO DE 1995. 

 
 
  Dispõe sobre a expedição de certidões para a defesa de direitos e 

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.051-1995?OpenDocumen
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esclarecimentos de situações. 

 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1º As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, 
requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às 
empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverão ser 
expedidas no prazo improrrogável de quinze dias, contado do registro do 
pedido no órgão expedidor.Art. 2º Nos requerimentos que objetivam a obtenção 
das certidões a que se refere esta lei, deverão os interessados fazer constar 
esclarecimentos relativos aos fins e razões do pedido. 
Art. 3º (Vetado). 
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Brasília, 18 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEI Nº 9.265, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1996. 

 
 
  Regulamenta o inciso LXXVII do art. 5º da Constituição, dispondo sobre a 

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.265-1996?OpenDocumen
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gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania. 

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º São gratuitos os atos necessários ao exercício da cidadania, assim 
considerados: 
I - os que capacitam o cidadão ao exercício da soberania popular, a que se 
reporta o art. 14 da Constituição; 
II - aqueles referentes ao alistamento militar; 
III - os pedidos de informações ao poder público, em todos os seus âmbitos, 
objetivando a instrução de defesa ou a denúncia de irregularidades 
administrativas na órbita pública; 
IV - as ações de impugnação de mandato eletivo por abuso do poder 
econômico, corrupção ou fraude; 
V - quaisquer requerimentos ou petições que visem as garantias individuais e a 
defesa do interesse público. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Brasília, 12 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 4.553, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002. 
 
 
  Dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.553-2002?OpenDocumen
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de interesse da segurança da sociedade e do Estado, no âmbito da Administração 
Pública Federal, e dá outras providências. 
 

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no 
art. 23 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, 
DECRETA: 
 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º Este Decreto disciplina a salvaguarda de dados, informações, 
documentos e materiais sigilosos, bem como das áreas e instalações onde 
tramitam. 
Art. 2º São considerados originariamente sigilosos, e serão como tal 
classificados, dados ou informações cujo conhecimento irrestrito ou divulgação 
possa acarretar qualquer risco à segurança da sociedade e do Estado, bem 
como aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da 
vida privada, da honra e da imagem das pessoas. 
Parágrafo único. O acesso a dados ou informações sigilosos é restrito e 
condicionado à necessidade de conhecer. 
Art. 3º A produção, manuseio, consulta, transmissão, manutenção e guarda de 
dados ou informações sigilosos observarão medidas especiais de segurança. 
Parágrafo único. Toda autoridade responsável pelo trato de dados ou 
informações sigilosos providenciará para que o pessoal sob suas ordens 
conheça integralmente as medidas de segurança estabelecidas, zelando pelo 
seu fiel cumprimento. 
Art. 4º Para os efeitos deste Decreto, são estabelecidos os seguintes conceitos 
e definições: 
I - autenticidade: asseveração de que o dado ou informação são verdadeiros e 
fidedignos tanto na origem quanto no destino; 
II - classificação: atribuição, pela autoridade competente, de grau de sigilo a 
dado, informação, documento, material, área ou instalação; 
III - comprometimento: perda de segurança resultante do acesso não-
autorizado; 
IV - credencial de segurança: certificado, concedido por autoridade 
competente, que habilita determinada pessoa a ter acesso a dados ou 
informações em diferentes graus de sigilo; 
V - desclassificação: cancelamento, pela autoridade competente ou pelo 
transcurso de prazo, da classificação, tornando ostensivos dados ou 
informações; 
VI - disponibilidade: facilidade de recuperação ou acessibilidade de dados e 
informações; 
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VII - grau de sigilo: gradação atribuída a dados, informações, área ou 
instalação considerados sigilosos em decorrência de sua natureza ou 
conteúdo; 
VIII - integridade: incolumidade de dados ou informações na origem, no trânsito 
ou no destino; 
IX - investigação para credenciamento: averiguação sobre a existência dos 
requisitos indispensáveis para concessão de credencial de segurança; 
X - legitimidade: asseveração de que o emissor e o receptor de dados ou 
informações são legítimos e fidedignos tanto na origem quanto no destino; 
XI - marcação: aposição de marca assinalando o grau de sigilo; 
XII - medidas especiais de segurança: medidas destinadas a garantir sigilo, 
inviolabilidade, integridade, autenticidade, legitimidade e disponibilidade de 
dados e informações sigilosos. Também objetivam prevenir, detectar, anular e 
registrar ameaças reais ou potenciais a esses dados e informações; 
XIII - necessidade de conhecer: condição pessoal, inerente ao efetivo exercício 
de cargo, função, emprego ou atividade, indispensável para que uma pessoa 
possuidora de credencial de segurança, tenha acesso a dados ou informações 
sigilosos;  
XIV - ostensivo: sem classificação, cujo acesso pode ser franqueado; 
XV - reclassificação: alteração, pela autoridade competente, da classificação de 
dado, informação, área ou instalação sigilosos; 
XVI - sigilo: segredo; de conhecimento restrito a pessoas credenciadas; 
proteção contra revelação não-autorizada; e 
XVII - visita: pessoa cuja entrada foi admitida, em caráter excepcional, em área 
sigilosa. 
 
CAPÍTULO II 
DO SIGILO E DA SEGURANÇA 
Seção I 
Da Classificação Segundo o Grau de Sigilo 
 
Art. 5º Os dados ou informações sigilosos serão classificados em ultra-
secretos, secretos, confidenciais e reservados, em razão do seu teor ou dos 
seus elementos intrínsecos. 
§ 1º São passíveis de classificação como ultra-secretos, dentre outros, dados 
ou informações referentes à soberania e à integridade territorial nacionais, a 
planos e operações militares, às relações internacionais do País, a projetos de 
pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico de interesse da defesa 
nacional e a programas econômicos, cujo conhecimento não-autorizado possa 
acarretar dano excepcionalmente grave à segurança da sociedade e do 
Estado. 
§ 2º São passíveis de classificação como secretos, dentre outros, dados ou 
informações referentes a sistemas, instalações, programas, projetos, planos ou 
operações de interesse da defesa nacional, a assuntos diplomáticos e de 
inteligência e a planos ou detalhes, programas ou instalações estratégicos, cujo 
conhecimento não-autorizado possa acarretar dano grave à segurança da 
sociedade e do Estado. 
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§ 3º São passíveis de classificação como confidenciais dados ou informações 
que, no interesse do Poder Executivo e das partes, devam ser de 
conhecimento restrito e cuja revelação não-autorizada possa frustrar seus 
objetivos ou acarretar dano à segurança da sociedade e do Estado. 
§ 4º São passíveis de classificação como reservados dados ou informações 
cuja revelação não-autorizada possa comprometer planos, operações ou 
objetivos neles previstos ou referidos. 
Art. 6º A classificação no grau ultra-secreto é de competência das seguintes 
autoridades: 
I - Presidente da República; 
II - Vice-Presidente da República; 
III - Ministros de Estado e equiparados; e 
IV - Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 
Parágrafo único. Além das autoridades estabelecidas no caput, podem atribuir 
grau de sigilo: 
I - secreto, as autoridades que exerçam funções de direção, comando ou 
chefia; e 
II - confidencial e reservado, os servidores civis e militares, de acordo com 
regulamentação específica de cada Ministério ou órgão da Presidência da 
República. 
Art. 7º Os prazos de duração da classificação a que se refere este Decreto 
vigoram a partir da data de produção do dado ou informação e são os 
seguintes: 
I - ultra-secreto: máximo de cinqüenta anos; 
II - secreto: máximo de trinta anos; 
III - confidencial: máximo de vinte anos; e  
IV - reservado: máximo de dez anos. 
§ 1º O prazo de duração da classificação ultra-secreto poderá ser renovado 
indefinidamente, de acordo com o interesse da segurança da sociedade e do 
Estado. 
§ 2º Também considerando o interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, poderá a autoridade responsável pela classificação nos graus secreto, 
confidencial e reservado, ou autoridade hierarquicamente superior competente 
para dispor sobre o assunto, renovar o prazo de duração, uma única vez, por 
período nunca superior aos prescritos no caput. 
 
Seção II 
Da Reclassificação e da Desclassificação  
 
Art. 8º Dados ou informações classificados no grau de sigilo ultra-secreto 
somente poderão ser reclassificados ou desclassificados, mediante decisão da 
autoridade responsável pela sua classificação. 
Art. 9º Para os graus secreto, confidencial e reservado, poderá a autoridade 
responsável pela classificação ou autoridade hierarquicamente superior 
competente para dispor sobre o assunto, respeitados os interesses da 
segurança da sociedade e do Estado, alterá-la ou cancelá-la, por meio de 
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expediente hábil de reclassificação ou desclassificação dirigido ao detentor da 
custódia do dado ou informação sigilosos. 
Parágrafo único. Na reclassificação, o prazo de duração reinicia-se a partir da 
data da formalização da nova classificação. 
Art. 10. A desclassificação de dados ou informações nos graus secreto, 
confidencial e reservado será automática após transcorridos os prazos 
previstos nos incisos II, III e IV do art. 7º, salvo no caso de renovação, quando 
então a desclassificação ocorrerá ao final de seu termo. 
Art. 11. Dados ou informações sigilosos de guarda permanente que forem 
objeto de desclassificação serão encaminhados à instituição arquivística 
pública competente, ou ao arquivo permanente do órgão público, entidade 
pública ou instituição de caráter público, para fins de organização, preservação 
e acesso. 
Parágrafo único. Consideram-se de guarda permanente os dados ou 
informações de valor histórico, probatório e informativo que devam ser 
definitivamente preservados. 
Art. 12. A indicação da reclassificação ou da desclassificação de dados ou 
informações sigilosos deverá constar das capas, se houver, e da primeira 
página. 
 
CAPÍTULO III 
DA GESTÃO DE DADOS OU INFORMAÇÕES SIGILOSOS 
Seção I 
Dos Procedimentos para Classificação de Documentos 
 
Art. 13. As páginas, os parágrafos, as seções, as partes componentes ou os 
anexos de um documento sigiloso podem merecer diferentes classificações, 
mas ao documento, no seu todo, será atribuído o grau de sigilo mais elevado, 
conferido a quaisquer de suas partes. 
Art. 14. A classificação de um grupo de documentos que formem um conjunto 
deve ser a mesma atribuída ao documento classificado com o mais alto grau de 
sigilo. 
Art. 15. A publicação dos atos sigilosos, se for o caso, limitar-se-á aos seus 
respectivos números, datas de expedição e ementas, redigidas de modo a não 
comprometer o sigilo. 
Art. 16. Os mapas, planos-relevo, cartas e fotocartas baseados em fotografias 
aéreas ou em seus negativos serão classificados em razão dos detalhes que 
revelem e não da classificação atribuída às fotografias ou negativos que lhes 
deram origem ou das diretrizes baixadas para obtê-las. 
Art. 17. Poderão ser elaborados extratos de documentos sigilosos, para sua 
divulgação ou execução, mediante consentimento expresso: 
I - da autoridade classificadora, para documentos ultra-secretos; 
II - da autoridade classificadora ou autoridade hierarquicamente superior 
competente para dispor sobre o assunto, para documentos secretos; e 
III - da autoridade classificadora, destinatária ou autoridade hierarquicamente 
superior competente para dispor sobre o assunto, para documentos 
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confidenciais e reservados, exceto quando expressamente vedado no próprio 
documento. 
Parágrafo único. Aos extratos de que trata este artigo serão atribuídos graus de 
sigilo iguais ou inferiores àqueles atribuídos aos documentos que lhes deram 
origem, salvo quando elaborados para fins de divulgação. 
 
Seção II 
Do Documento Sigiloso Controlado 
 
Art. 18. Documento Sigiloso Controlado (DSC) é aquele que, por sua 
importância, requer medidas adicionais de controle, incluindo: 
I - identificação dos destinatários em protocolo e recibo próprios, quando da 
difusão; 
II - lavratura de termo de custódia e registro em protocolo específico; 
III - lavratura anual de termo de inventário, pelo órgão ou entidade expedidores 
e pelo órgão ou entidade receptores; e 
IV - lavratura de termo de transferência, sempre que se proceder à 
transferência de sua custódia ou guarda. 
Parágrafo único. O termo de inventário e o termo de transferência serão 
elaborados de acordo com os modelos constantes dos Anexos I e II deste 
Decreto e ficarão sob a guarda de um órgão de controle. 
Art. 19. O documento ultra-secreto é, por sua natureza, considerado DSC, 
desde sua classificação ou reclassificação. 
Parágrafo único. A critério da autoridade classificadora ou autoridade 
hierarquicamente superior competente para dispor sobre o assunto, o disposto 
no caput pode-se aplicar aos demais graus de sigilo. 
 
Seção III 
Da Marcação 
 
Art. 20. A marcação, ou indicação do grau de sigilo, deverá ser feita em todas 
as páginas do documento e nas capas, se houver. 
§ 1º As páginas serão numeradas seguidamente, devendo cada uma conter, 
também, indicação do total de páginas que compõem o documento. 
§ 2º O DSC também expressará, nas capas, se houver, e em todas as suas 
páginas, a expressão "Documento Sigiloso Controlado (DSC)" e o respectivo 
número de controle. 
Art. 21. A marcação em extratos de documentos, rascunhos, esboços e 
desenhos sigilosos obedecerá ao prescrito no art. 20.  
Art. 22. A indicação do grau de sigilo em mapas, fotocartas, cartas, fotografias, 
ou em quaisquer outras imagens sigilosas obedecerá às normas 
complementares adotadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública. 
Art. 23. Os meios de armazenamento de dados ou informações sigilosos serão 
marcados com a classificação devida em local adequado. 
Parágrafo único. Consideram-se meios de armazenamento documentos 
tradicionais, discos e fitas sonoros, magnéticos ou ópticos e qualquer outro 
meio capaz de armazenar dados e informações. 
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Seção IV 
Da Expedição e da Comunicação de Documentos Sigilosos 
 
Art. 24. Os documentos sigilosos em suas expedição e tramitação obedecerão 
às seguintes prescrições: 
I - serão acondicionados em envelopes duplos; 
II - no envelope externo não constará qualquer indicação do grau de sigilo ou 
do teor do documento; 
III - no envelope interno serão apostos o destinatário e o grau de sigilo do 
documento, de modo a serem identificados logo que removido o envelope 
externo; 
IV - o envelope interno será fechado, lacrado e expedido mediante recibo, que 
indicará, necessariamente, remetente, destinatário e número ou outro indicativo 
que identifique o documento; e 
V - sempre que o assunto for considerado de interesse exclusivo do 
destinatário, será inscrita a palavra pessoal no envelope contendo o documento 
sigiloso. 
Art. 25. A expedição, condução e entrega de documento ultra-secreto, em 
princípio, será efetuada pessoalmente, por agente público autorizado, sendo 
vedada a sua postagem. 
Parágrafo único. A comunicação de assunto ultra-secreto de outra forma que 
não a prescrita no caput só será permitida excepcionalmente e em casos 
extremos, que requeiram tramitação e solução imediatas, em atendimento ao 
princípio da oportunidade e considerados os interesses da segurança da 
sociedade e do Estado. 
Art. 26. A expedição de documento secreto, confidencial ou reservado poderá 
ser feita mediante serviço postal, com opção de registro, mensageiro 
oficialmente designado, sistema de encomendas ou, se for o caso, mala 
diplomática. 
Parágrafo único. A comunicação dos assuntos de que trata este artigo poderá 
ser feita por outros meios, desde que sejam usados recursos de criptografia 
compatíveis com o grau de sigilo do documento, conforme previsto no art. 42. 
 
Seção V 
Do Registro, da Tramitação e da Guarda 
 
Art. 27. Cabe aos responsáveis pelo recebimento de documentos sigilosos: 
I - verificar a integridade e registrar, se for o caso, indícios de violação ou de 
qualquer irregularidade na correspondência recebida, dando ciência do fato ao 
seu superior hierárquico e ao destinatário, o qual informará imediatamente ao 
remetente; e 
II - proceder ao registro do documento e ao controle de sua tramitação. 
Art. 28. O envelope interno só será aberto pelo destinatário, seu representante 
autorizado ou autoridade competente hierarquicamente superior. 
Parágrafo único. Envelopes contendo a marca pessoal só poderão ser abertos 
pelo próprio destinatário. 
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Art. 29. O destinatário de documento sigiloso comunicará imediatamente ao 
remetente qualquer indício de violação ou adulteração do documento. 
Art. 30. Os documentos sigilosos serão mantidos ou guardados em condições 
especiais de segurança, conforme regulamento. 
§ 1º Para a guarda de documentos ultra-secretos e secretos é obrigatório o uso 
de cofre forte ou estrutura que ofereça segurança equivalente ou superior. 
§ 2º Na impossibilidade de se adotar o disposto no § 1º, os documentos ultra-
secretos deverão ser mantidos sob guarda armada. 
Art. 31. Os agentes responsáveis pela guarda ou custódia de documentos 
sigilosos os transmitirão a seus substitutos, devidamente conferidos, quando da 
passagem ou transferência de responsabilidade. 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo aos responsáveis pela 
guarda ou custódia de material sigiloso. 
 
Seção VI 
Da Reprodução 
 
Art. 32. A reprodução do todo ou de parte de documento sigiloso terá o mesmo 
grau de sigilo do documento original. 
§ 1º A reprodução total ou parcial de documentos sigilosos controlados 
condiciona-se à autorização expressa da autoridade classificadora ou 
autoridade hierarquicamente superior competente para dispor sobre o assunto. 
§ 2º Eventuais cópias decorrentes de documentos sigilosos serão autenticadas 
pelo chefe da Comissão a que se refere o art. 35 deste Decreto, no âmbito dos 
órgãos e entidades públicas ou instituições de caráter público. 
§ 3º Serão fornecidas certidões de documentos sigilosos que não puderem ser 
reproduzidos devido a seu estado de conservação, desde que necessário como 
prova em juízo. 
Art. 33. O responsável pela produção ou reprodução de documentos sigilosos 
deverá providenciar a eliminação de notas manuscritas, tipos, clichês, 
carbonos, provas ou qualquer outro recurso, que possam dar origem a cópia 
não-autorizada do todo ou parte. 
Art. 34. Sempre que a preparação, impressão ou, se for o caso, reprodução de 
documento sigiloso for efetuada em tipografias, impressoras, oficinas gráficas 
ou similar, essa operação deverá ser acompanhada por pessoa oficialmente 
designada, que será responsável pela garantia do sigilo durante a confecção 
do documento, observado o disposto no art. 33. 
 
Seção VII 
Da Avaliação, da Preservação e da Eliminação  
 
Art. 35. As entidades e órgãos públicos constituirão Comissão Permanente de 
Avaliação de Documentos Sigilosos (CPADS), com as seguintes atribuições: 
I - analisar e avaliar periodicamente a documentação sigilosa produzida e 
acumulada no âmbito de sua atuação; 
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II - propor, à autoridade responsável pela classificação ou autoridade 
hierarquicamente superior competente para dispor sobre o assunto, renovação 
dos prazos a que se refere o art. 7º; 
III - propor, à autoridade responsável pela classificação ou autoridade 
hierarquicamente superior competente para dispor sobre o assunto, alteração 
ou cancelamento da classificação sigilosa, em conformidade com o disposto no 
art. 9º deste Decreto; 
IV - determinar o destino final da documentação tornada ostensiva, 
selecionando os documentos para guarda permanente; e 
V - autorizar o acesso a documentos sigilosos, em atendimento ao disposto no 
art. 39. 
Parágrafo único. Para o perfeito cumprimento de suas atribuições e 
responsabilidades, a CPADS poderá ser subdividida em subcomissões. 
Art. 36. Os documentos permanentes de valor histórico, probatório e 
informativo não podem ser desfigurados ou destruídos, sob pena de 
responsabilidade penal, civil e administrativa, nos termos da legislação em 
vigor.  
 
CAPÍTULO IV 
DO ACESSO 
 
Art. 37. O acesso a dados ou informações sigilosos em órgãos e entidades 
públicos e instituições de caráter público é admitido: 
I - ao agente público, no exercício de cargo, função, emprego ou atividade 
pública, que tenham necessidade de conhecê-los; e 
II - ao cidadão, naquilo que diga respeito à sua pessoa, ao seu interesse 
particular ou do interesse coletivo ou geral, mediante requerimento ao órgão ou 
entidade competente. 
§ 1º Todo aquele que tiver conhecimento, nos termos deste Decreto, de 
assuntos sigilosos fica sujeito às sanções administrativas, civis e penais 
decorrentes da eventual divulgação dos mesmos. 
§ 2º Os dados ou informações sigilosos exigem que os procedimentos ou 
processos que vierem a instruir também passem a ter grau de sigilo idêntico. 
§ 3º Serão liberados à consulta pública os documentos que contenham 
informações pessoais, desde que previamente autorizada pelo titular ou por 
seus herdeiros.  
Art. 38. O acesso a dados ou informações sigilosos, ressalvado o previsto no 
inciso II do artigo anterior, é condicionado à emissão de credencial de 
segurança no correspondente grau de sigilo, que pode ser limitada no tempo. 
Parágrafo único. A credencial de segurança de que trata o caput deste artigo 
classifica-se nas categorias de ultra-secreto, secreto, confidencial e reservado. 
Art. 39. O acesso a qualquer documento sigiloso resultante de acordos ou 
contratos com outros países atenderá às normas e recomendações de sigilo 
constantes destes instrumentos. 
Art. 40. A negativa de autorização de acesso deverá ser justificada. 
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CAPÍTULO V 
DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 
Art. 41. A comunicação de dados e informações sigilosos por meio de sistemas 
de informação será feita em conformidade com o disposto nos arts. 25 e 26. 
Art. 42. Ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 44, os programas, 
aplicativos, sistemas e equipamentos de criptografia para uso oficial no âmbito 
da União são considerados sigilosos e deverão, antecipadamente, ser 
submetidos à certificação de conformidade da Secretaria Executiva do 
Conselho de Defesa Nacional. 
Art. 43. Entende-se como oficial o uso de código, cifra ou sistema de 
criptografia no âmbito de órgãos e entidades públicos e instituições de caráter 
público.  
Parágrafo único. É vedada a utilização para outro fim que não seja em razão do 
serviço. 
Art. 44. Aplicam-se aos programas, aplicativos, sistemas e equipamentos de 
criptografia todas as medidas de segurança previstas neste Decreto para os 
documentos sigilosos controlados e os seguintes procedimentos: 
I - realização de vistorias periódicas, com a finalidade de assegurar uma 
perfeita execução das operações criptográficas; 
II - manutenção de inventários completos e atualizados do material de 
criptografia existente; 
III - designação de sistemas criptográficos adequados a cada destinatário; 
IV - comunicação, ao superior hierárquico ou à autoridade competente, de 
qualquer anormalidade relativa ao sigilo, à inviolabilidade, à integridade, à 
autenticidade, à legitimidade e à disponibilidade de dados ou informações 
criptografados; e 
V - identificação de indícios de violação ou interceptação ou de irregularidades 
na transmissão ou recebimento de dados e informações criptografados. 
Parágrafo único. Os dados e informações sigilosos, constantes de documento 
produzido em meio eletrônico, serão assinados e criptografados mediante o 
uso de certificados digitais emitidos pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP-Brasil). 
Art. 45. Os equipamentos e sistemas utilizados para a produção de 
documentos com grau de sigilo ultra-secreto só poderão estar ligados a redes 
de computadores seguras, e que sejam física e logicamente isoladas de 
qualquer outra. 
Art. 46. A destruição de dados sigilosos deve ser feita por método que 
sobrescreva as informações armazenadas. Se não estiver ao alcance do órgão 
a destruição lógica, deverá ser providenciada a destruição física por 
incineração dos dispositivos de armazenamento. 
Art. 47. Os equipamentos e sistemas utilizados para a produção de 
documentos com grau de sigilo secreto, confidencial e reservado só poderão 
integrar redes de computadores que possuam sistemas de criptografia e 
segurança adequados a proteção dos documentos. 
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Art. 48. O armazenamento de documentos sigilosos, sempre que possível, 
deve ser feito em mídias removíveis que podem ser guardadas com maior 
facilidade. 
 
CAPÍTULO VI 
DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES SIGILOSAS 
 
Art. 49. A classificação de áreas e instalações será feita em razão dos dados 
ou informações sigilosos que contenham ou que no seu interior sejam 
produzidos ou tratados, em conformidade com o art. 5º. 
Art. 50. Aos titulares dos órgãos e entidades públicos e das instituições de 
caráter público caberá a adoção de medidas que visem à definição, 
demarcação, sinalização, segurança e autorização de acesso às áreas 
sigilosas sob sua responsabilidade. 
Art. 51. O acesso de visitas a áreas e instalações sigilosas será disciplinado 
por meio de instruções especiais dos órgãos, entidades ou instituições 
interessados. 
Parágrafo único. Para efeito deste artigo, não é considerado visita o agente 
público ou o particular que oficialmente execute atividade pública diretamente 
vinculada à elaboração de estudo ou trabalho considerado sigiloso no interesse 
da segurança da sociedade e do Estado. 
 
CAPÍTULO VII 
DO MATERIAL SIGILOSO 
Seção I 
Das Generalidades 
 
Art. 52. O titular de órgão ou entidade pública, responsável por projeto ou 
programa de pesquisa, que julgar conveniente manter sigilo sobre determinado 
material ou suas partes, em decorrência de aperfeiçoamento, prova, produção 
ou aquisição, deverá providenciar para que lhe seja atribuído o grau de sigilo 
adequado. 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo ao titular de órgão ou 
entidade públicos ou de instituições de caráter público encarregada da 
fiscalização e do controle de atividades de entidade privada, para fins de 
produção ou exportação de material de interesse da Defesa Nacional. 
Art. 53. Os titulares de órgãos ou entidades públicos encarregados da 
preparação de planos, pesquisas e trabalhos de aperfeiçoamento ou de novo 
projeto, prova, produção, aquisição, armazenagem ou emprego de material 
sigiloso são responsáveis pela expedição das instruções adicionais que se 
tornarem necessárias à salvaguarda dos assuntos com eles relacionados. 
Art. 54. Todos os modelos, protótipos, moldes, máquinas e outros materiais 
similares considerados sigilosos e que sejam objeto de contrato de qualquer 
natureza, como empréstimo, cessão, arrendamento ou locação, serão 
adequadamente marcados para indicar o seu grau de sigilo. 
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Art. 55. Dados ou informações sigilosos concernentes a programas técnicos ou 
aperfeiçoamento de material somente serão fornecidos aos que, por suas 
funções oficiais ou contratuais, a eles devam ter acesso. 
Parágrafo único. Os órgãos e entidades públicos controlarão e coordenarão o 
fornecimento às pessoas físicas e jurídicas interessadas os dados e 
informações necessários ao desenvolvimento de programas. 
 
Seção II 
Do Transporte 
 
Art. 56. A definição do meio de transporte a ser utilizado para deslocamento de 
material sigiloso é responsabilidade do detentor da custódia e deverá 
considerar o respectivo grau de sigilo. 
§ 1º O material sigiloso poderá ser transportado por empresas para tal fim 
contratadas. 
§ 2º As medidas necessárias para a segurança do material transportado serão 
estabelecidas em entendimentos prévios, por meio de cláusulas contratuais 
específicas, e serão de responsabilidade da empresa contratada. 
Art. 57. Sempre que possível, os materiais sigilosos serão tratados segundo os 
critérios indicados para a expedição de documentos sigilosos. 
Art. 58. A critério da autoridade competente, poderão ser empregados guardas 
armados, civis ou militares, para o transporte de material sigiloso. 
 
CAPÍTULO VIII 
DOS CONTRATOS 
 
Art. 59. A celebração de contrato cujo objeto seja sigiloso, ou que sua 
execução implique a divulgação de desenhos, plantas, materiais, dados ou 
informações de natureza sigilosa, obedecerá aos seguintes requisitos: 
I - o conhecimento da minuta de contrato estará condicionado à assinatura de 
termo de compromisso de manutenção de sigilo pelos interessados na 
contratação; e 
II - o estabelecimento de cláusulas prevendo a: 
a) possibilidade de alteração do contrato para inclusão de cláusula de 
segurança não estipulada por ocasião da sua assinatura; 
b) obrigação de o contratado manter o sigilo relativo ao objeto contratado, bem 
como à sua execução; 
c) obrigação de o contratado adotar as medidas de segurança adequadas, no 
âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo relativo ao 
objeto contratado; 
d) identificação, para fins de concessão de credencial de segurança, das 
pessoas que, em nome do contratado, terão acesso a material, dados e 
informações sigilosos; e 
e) responsabilidade do contratado pela segurança do objeto subcontratado, no 
todo ou em parte. 
Art. 60. Aos órgãos e entidades públicos, bem como às instituições de caráter 
público, a que os contratantes estejam vinculados, cabe providenciar para que 
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seus fiscais ou representantes adotem as medidas necessárias para a 
segurança dos documentos ou materiais sigilosos em poder dos contratados ou 
subcontratados, ou em curso de fabricação em suas instalações. 
 
CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 61. O disposto neste Decreto aplica-se a material, área, instalação e 
sistema de informação cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado. 
Art. 62. Os órgãos e entidades públicos e instituições de caráter público 
exigirão termo de compromisso de manutenção de sigilo dos seus servidores, 
funcionários e empregados que direta ou indiretamente tenham acesso a dados 
ou informações sigilosos. 
Parágrafo único. Os agentes de que trata o caput deste artigo comprometem-
se a, após o desligamento, não revelar ou divulgar dados ou informações 
sigilosos dos quais tiverem conhecimento no exercício de cargo, função ou 
emprego público. 
Art. 63. Os agentes responsáveis pela custódia de documentos e materiais e 
pela segurança de áreas, instalações ou sistemas de informação de natureza 
sigilosa sujeitam-se às normas referentes ao sigilo profissional, em razão do 
ofício, e ao seu código de ética específico, sem prejuízo de sanções penais. 
Art. 64. Os órgãos e entidades públicos e instituições de caráter público 
promoverão o treinamento, a capacitação, a reciclagem e o aperfeiçoamento 
de pessoal que desempenhe atividades inerentes à salvaguarda de 
documentos, materiais, áreas, instalações e sistemas de informação de 
natureza sigilosa. 
Art. 65. Toda e qualquer pessoa que tome conhecimento de documento 
sigiloso, nos termos deste Decreto fica, automaticamente, responsável pela 
preservação do seu sigilo. 
Art. 66. Na classificação dos documentos será utilizado, sempre que possível, o 
critério menos restritivo possível. 
Art. 67. A critério dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal serão 
expedidas instruções complementares, que detalharão os procedimentos 
necessários à plena execução deste Decreto. 
Art. 68. Este Decreto entra em vigor após quarenta e cinco dias da data de sua 
publicação. 
Art. 69. Ficam revogados os Decretos n, 2.910, de 29 de dezembro de 1998, e 4.497, 

de 4 de dezembro de 2002. 
Brasília, 27 de dezembro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Parente 
Alberto Mendes Cardoso 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 30.12.2002 
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ANEXO I 
TERMO DE INVENTÁRIO DE DOCUMENTOS 
SIGILOSOS CONTROLADOS NO ______/___ 
 
Inventário dos documentos sigilosos controlados 
pelo_____________________________ 

    

________________, ____ de ______________ de _____. 
___________________________________________ 
Testemunhas: 
 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
ANEXO II 
TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GUARDA DE DOCUMENTOS 
SIGILOSOS CONTROLADOS NO______/___ 
 
Aos ________dias do mês de _____________ do ano de dois mil e ________ 
reuniram-se no_____________________________________________ , o 
Senhor 
_______________________________________________________________
_____ 
substituído, e o 
Senhor_________________________________________________________
_________________________ 
substituto, para conferir os documentos sigilosos controlados, produzidos e 
recebidos pelo ____________________________________________, então 
sob a custódia do primeiro, constante do 
Inventário no_____/____, anexo ao presente Termo de Transferência, os quais, 
nesta data, passam para a custódia do segundo. 
Cumpridas as formalidades exigidas e conferidas todas as peças constantes do 
Inventário, foram elas julgadas conforme (ou com as seguintes alterações), 
sendo, para constar, lavrado o presente Termo de Transferência, em três vias, 
assinadas e datadas pelo substituído e pelo substituto. 
_______________, ____ de ______________ de ______. 
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PORTARIA NR. 01787 DE 12 DE JUNHO DE 2002 
 
 
A REITORA da UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias e tendo em vista o disposto no art. 143 da 
Lei n° 8112/90, com redação dada pela Lei n° 9527/97,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1°. Revigorar a Portaria n° 02790, de 23 de outubro de 2000, que passa a 
ter a seguinte redação: 
Delegar competência aos Pró-Reitores, Diretores de Unidades Acadêmicas e 
Especiais, Diretores de Órgãos Suplementares e Auxiliares e Diretores de 
Departamentos Administrativos, para: 
I – Instituir comissões de sindicância e comissões de processo administrativo 
disciplinar, inclusive em rito sumário, com poderes para praticar todos os atos 
pertinentes ao funcionamento e desempenho das referidas comissões, nos 
temos dos art. 116 a 182 da Lei 8112/90; 
II – Proferir julgamento e aplicar penalidades até o limite da competência 
concedida à Reitora.  
Art. 2° Esta portaria entrará em vigor na presente data, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Belo Horizonte, 12 de junho de 2002. 
 
 

Profª. Ana Lúcia Almeida Gazzola 
Reitora 
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CÓDIGO DE CONDUTA DA ALTA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL 
 
 
Art.1º Fica instituído o Código de Conduta da Alta Administração Federal, com 
as seguintes finalidades: 
I – tornar claras as regras éticas de conduta das autoridades da alta 
Administração Pública Federal, para que a sociedade possa aferir a integridade 
e a lisura do processo decisório governamental; 
II – contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos da Administração 
Pública Federal, a partir do exemplo dado pelas autoridades de nível 
hierárquico superior; 
III – preservar a imagem e a reputação do administrador público, cuja conduta 
esteja de acordo com as normas éticas estabelecidas neste Código; 
IV – estabelecer regras básicas sobre conflitos de interesses públicos e 
privados e limitações às atividades profissionais posteriores ao exercício de 
cargo público; 
V – minimizar a possibilidade de conflito entre o interesse privado e o dever 
funcional das autoridades públicas da Administração Pública Federal; 
VI – criar mecanismo de consulta, destinado a possibilitar o prévio e pronto 
esclarecimento de dúvidas quanto à conduta ética do administrador. 
Art.2º As normas deste Código aplicam-se às seguintes autoridades públicas: 
I – Ministros e Secretários de Estado; 
II – titulares de cargos de natureza especial, secretários-executivos, secretários 
ou autoridades equivalentes ocupantes de cargo do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores – DAS, nível seis; 
III – presidentes e diretores de agências nacionais, autarquias, inclusive as 
especiais, fundações mantidas pelo Poder Público, empresas públicas e 
sociedades de economia mista. 
Art.3º No exercício de suas funções, as autoridades públicas deverão pautar-se 
pelos padrões da ética, sobretudo no que diz respeito à integridade, à 
moralidade, à clareza de posições e ao decoro, com vistas a motivar o respeito 
e a confiança do público em geral. 
Parágrafo único. Os padrões éticos de que trata este artigo são exigidos da 
autoridade pública na relação entre suas atividades públicas e privadas, de 
modo a prevenir eventuais conflitos de interesses. 
Art.4º Além da declaração de bens e rendas de que trata a Lei n° 8.730, de 10 
de novembro de 1993, a autoridade pública, no prazo de dez dias contados de 
sua posse, enviará à Comissão de Ética Pública - CEP, criada pelo Decreto de 
26 de maio de 1999, publicado no Diário Oficial da União do dia 27 
subseqüente, na forma por ela estabelecida, informações sobre sua situação 
patrimonial que, real ou potencialmente, possa suscitar conflito com o interesse 
público, indicando o modo pelo qual irá evita-lo. 
Art. 5° As alterações relevantes no patrimônio da autoridade pública deverão 
ser imediatamente comunicadas à CEP, especialmente quando se tratar de: 
I –atos de gestão patrimonial que envolvam: 
a) transferência de bens a cônjuge, ascendente, descendente ou parente na 
linha colateral; 
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b) aquisição, direta ou indireta, do controle de empresa; ou 
c) outras alterações significativas ou relevantes no valor ou na natureza do 
patrimônio; 
II – atos de gestão de bens, cujo valor possa ser substancialmente afetado por 
decisão ou política governamental da qual tenha prévio conhecimento em 
razão do cargo ou função, inclusive investimentos de renda variável ou em 
commodities, contratos futuros e moedas para fim especulativo. 
§1° Em caso de dúvida sobre como tratar situação patrimonial específica, a 
autoridade pública deverá consultar formalmente a CEP. 
§2° A fim de preservar o caráter sigiloso das informações pertinentes à 
situação patrimonial da autoridade pública, uma vez conferidas por pessoa 
designada pela CEP, serão elas encerradas em envelope lacrado, que 
somente será aberto por determinação da Comissão. 
Art.6° A autoridade pública que mantiver participação superior a cinco por cento 
do capital de sociedade de economia mista, de instituição financeira, ou de 
empresa que negocie com o Poder Público, tornará público este fato. 
Art. 7° A autoridade pública não poderá receber salário ou qualquer outra 
remuneração de fonte privada em desacordo com a lei, nem receber 
transporte, hospedagem ou quaisquer favores de particulares de forma a 
permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua probidade ou 
honorabilidade. 
Parágrafo único. É permitida a participação em seminários, congressos e 
eventos semelhantes, desde que tornada pública eventual remuneração, bem 
como o pagamento das despesas de viagem pelo promotor do evento, o qual 
não poderá ter interesse em decisão a ser tomada pela autoridade. 
Art. 8° É permitido à autoridade pública o exercício não remunerado de encargo 
de mandatário, desde que não implique a prática de atos de comércio ou 
quaisquer outros incompatíveis com o exercício do seu cargo ou função, nos 
termos da lei. 
Art.9° É vedada à autoridade pública a aceitação de presentes, salvo de 
autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que houver reciprocidade. 
Parágrafo único. Não se consideram presentes para os fins deste artigo os 
brindes que: 
I – não tenham valor comercial; ou 
II – distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, 
propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas 
comemorativas, não ultrapassem o valor de R$ 100,00 (cem reais). 
Art. 10 No relacionamento com outros órgãos e funcionários da Administração, 
a autoridade pública deverá esclarecer a existência de eventual conflito de 
interesses, bem como comunicar qualquer circunstância ou fato impeditivo de 
sua participação em decisão coletiva ou em órgão colegiado. 
Art. 11 As divergências entre autoridades públicas serão resolvidas 
internamente, mediante coordenação administrativa, não lhes cabendo 
manifestar-se publicamente sobre matéria que não seja afeta a sua área de 
competência. 
Art. 12 É vedado à autoridade pública opinar publicamente a respeito: 
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I – da honorabilidade e do desempenho funcional de outra autoridade pública 
federal; e 
II – do mérito de questão que lhe será submetida, para decisão individual ou 
em órgão colegiado. 
Art. 13 As propostas de trabalho ou de negócio futuro no setor privado, bem 
como qualquer negociação que envolva conflito de interesses, deverão ser 
imediatamente informadas pela autoridade pública à CEP, independentemente 
de sua aceitação ou rejeição. 
Art. 14 Após deixar o cargo, a autoridade pública não poderá: 
I – atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, inclusive 
sindicato ou associação de classe, em processo ou negócio do qual tenha 
participado, em razão do cargo; 
II – prestar consultoria a pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou 
associação de classe, valendo-se de informações não divulgadas publicamente 
a respeito de programas ou políticas do órgão ou da entidade da Administração 
Pública Federal a que esteve vinculado ou com que tenha tido relacionamento 
direto e relevante nos seis meses anteriores ao término do exercício de função 
pública. 
Art. 15 Na ausência de lei dispondo sobre prazo diverso, será de quatro meses, 
contados da exoneração, o período de interdição para atividade incompatível 
com o cargo anteriormente exercido, obrigando-se a autoridade pública a 
observar, neste prazo, as seguintes regras: 
I – não aceitar cargo de administrador ou conselheiro, ou estabelecer vínculo 
profissional com pessoa física ou jurídica com a qual tenha mantido 
relacionamento oficial direto e relevante nos seis meses anteriores à 
exoneração; 
II – não intervir, em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, junto a 
órgão ou entidade da Administração Pública Federal com que tenha tido 
relacionamento oficial direto e relevante nos seis meses anteriores à 
exoneração. 
Art.16 Para facilitar o cumprimento das normas previstas neste Código, a CEP 
informará à autoridade pública as obrigações decorrentes da aceitação de 
trabalho no setor privado após o seu desligamento do cargo ou função. 
Art.17 A violação das normas estipuladas neste Código acarretará, conforme 
sua gravidade, as seguintes providências: 
I – advertência, aplicável às autoridades no exercício do cargo; 
II – censura ética, aplicável às autoridades que já tiverem deixado o cargo. 
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela CEP, 
que conforme o caso, poderá encaminhar sugestão de demissão à autoridade 
hierarquicamente superior. 
Art.18 O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao 
preceituado neste Código será instaurado pela CEP, de ofício ou em razão de 
denúncia fundamentada, desde que haja indícios suficientes. 
§ 1º A autoridade pública será oficiada para manifestar-se no prazo de cinco 
dias. 
§ 2º O eventual denunciante, a própria autoridade pública, bem assim a CEP, 
de ofício, poderão produzir prova documental. 
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§ 3º A CEP poderá promover as diligências que considerar necessárias, bem 
assim solicitar parecer de especialista quando julgar imprescindível. 
§ 4º Concluídas as diligências mencionadas no parágrafo anterior, a CEP 
oficiará a autoridade pública para nova manifestação no prazo de três dias. 
§ 5º Se a CEP concluir pela procedência da denúncia, adotará uma das 
penalidades previstas no artigo anterior, com comunicação ao denunciado e ao 
seu superior hierárquico. 
Art.19 A CEP, se entender necessário, poderá fazer recomendações ou sugerir 
ao Presidente da República normas complementares, interpretativas e 
orientadoras das disposições deste Código, bem assim responderá às 
consultas formuladas por autoridades públicas sobre situações específicas. 
 

 


