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ESTATUTO DOS SERVIDORES CIVIS DO ESTADO DO PARÁ 

LEI Nº 5.810/94 

1. DO PROVIMENTO, DO EXERCÍCIO, DA CARREIRA E DA VACÂNCIA  

1.1 Do Provimento 

De acordo com o art. 5º, os cargos públicos serão providos por: 

I - nomeação; 

II - promoção; 

III - reintegração; 

IV - transferência; 

V - reversão; 

VI - aproveitamento; 

VII - readaptação; 

VIII - recondução. 

1.1.1. Nomeação – art. 6º a 34 

Pode ocorrer em caráter efetivo e em comissão. (art. 6º, I e II) 

ATENÇÃO!!!! A designação para o exercício de função gratificada recairá, exclusivamente, em servidor 
efetivo. (parágrafo único do art. 6º) 

Cuidado com a redação do art. 10. Vejamos: 

Art. 10. A aprovação em concurso público gera o direito à nomeação, respeitada a ordem 
de classificação dos candidatos habilitados. 

§ 1° Terá preferência para a ordem de classificação o candidato já pertencente ao serviço 
público estadual e, persistindo a igualdade, aquele que contar com maior tempo de serviço 
público ao Estado 

§ 2° Se ocorrer empate de candidatos não pertencentes ao serviço público do Estado, decidir-
se-á em favor do mais idoso. 
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Concurso e Portadores de Deficiência 

Art. 15. A administração proporcionará aos portadores de deficiência, condições para a 
participação em concurso de provas ou de provas e títulos.  

Parágrafo único. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrever-se 
em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a 
deficiência de que são portadoras, às quais serão reservadas até 20% (vinte por cento), das 
vagas oferecidas no concurso. 

A compatibilidade acima será declarada por junta especial, constituída por médicos especializados na 
área da deficiência diagnosticada. (art. 18) 

Caso o candidato seja considerado inapto para o exercício do cargo, perde o direito à nomeação 
(parágrafo único do art. 18) 

Posse – art. 16 ao 22-A 

1) Trata-se da INVESTIDURA no cargo ou na função. 
 

2) Não haverá posse nos casos de promoção e reintegração. 
 

3) Requisitos:  

I - ser brasileiro, nos termos da Constituição;  

II - ter completado 18 (dezoito) anos; 

III - estar em pleno exercício dos direitos políticos;  

IV - ser julgado apto em inspeção de saúde realizada em órgão médico oficial do Estado do 
Pará; 

V - possuir a escolaridade exigida para o exercício do cargo; 

VI - declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos 

órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins de 

verificação do acúmulo de cargos.  

VII - a quitação com as obrigações eleitorais e militares; 

VIII - não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público. 

4) É possível ocorrer por procuração específica – art. 20, parágrafo único. 
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5) Ocorrerá no prazo de 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 15 dias em necessidade
comprovada para o preenchimento dos requisitos para posse, conforme juízo da Administração.

6) Não ocorrendo dentro do prazo, torna-se sem efeito a nomeação

7) Ao interessado é permitida a renúncia da posse, no prazo legal, sendo-lhe garantida a última
colocação dentre os classificados no correspondente concurso público.

Exercício – Art. 23 a 31 

1) É o efetivo desempenho das atribuições e responsabilidade do cargo.

2) Ocorrerá no prazo de 15 dias - da data da posse, no caso de nomeação; ou da data da publicação
oficial do ato, nos demais casos.

3) Poderá ser prorrogado por mais 15 dias, em existindo necessidade comprovada para o
preenchimento dos requisitos para posse, conforme juízo da Administração.

4) Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício.

Estágio Probatório – art. 32 ao 34 

1) Quatro meses antes do findo período do estágio probatório, será submetida à homologação da
autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor.

2) Ficará dispensado do estágio probatório o servidor que tiver exercido o mesmo cargo público
em que já tenha sido avaliado.

1.1.2. Promoção art. 35 a 39 

Trata-se da progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento 
base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, 
alternadamente. 

A promoção por antiguidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado 
o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

A promoção por merecimento dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, mediante 
a avaliação do desempenho a cada interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício. 

Não poderá ser promovido o servidor que se encontre cumprindo o estágio probatório. 

O servidor, em exercício de mandato eletivo, somente terá direito à promoção por antiguidade. 

1.1.3. Reintegração – art. 40 a 42 
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Trata-se do o reingresso do servidor na administração pública, em decorrência de decisão 
administrativa definitiva ou sentença judicial transitada em julgado, com ressarcimento de prejuízos 
resultantes do afastamento.  

A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado e, se este houver sido transformado, no cargo 
resultante.  

Encontrando-se regularmente provido o cargo, o seu ocupante será deslocado para cargo equivalente, 
ou, se ocupava outro cargo, a este será reconduzido, sem direito à indenização.  

Se o cargo houver sido extinto, a reintegração dar-se-á em cargo equivalente, respeitada a habilitação 
profissional, ou, não sendo possível, ficará o reintegrado em disponibilidade no cargo que exercia. 

O ato de reintegração será expedido no prazo máximo de 30 (trinta) dias do pedido, reportando-se 
sempre à decisão administrativa definitiva ou à sentença judicial, transitada em julgado.  

O servidor reintegrado será submetido à inspeção de saúde na instituição pública competente e 
aposentado, quando incapaz 

1.1.4. Recondução – art. 57 

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. 

Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o que 
dispõe a presente lei nos casos de disponibilidade e aproveitamento. 

1.1.5. Reversão – art. 51 a 52 

Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, 
forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. 

A reversão, ex-officio ou a pedido, dar-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua 
transformação. 

A reversão, a pedido, dependerá da existência de cargo vago. 

Não poderá reverter o aposentado que já tiver alcançado o limite da idade para aposentadoria 
compulsória. 

Será tornada sem efeito a reversão ex-officio, e cassada a aposentadoria do servidor que não tomar 
posse e entrar no exercício do cargo. 

1.1.6. Readaptação – art. 56 
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Readaptação é a forma de provimento, em cargo mais compatível, pelo servidor que tenha sofrido 
limitação, em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica oficial. 

A readaptação ex-officio ou a pedido, será efetivada em cargo vago, de atribuições afins, respeitada a 
habilitação exigida. 

A readaptação não acarretará diminuição ou aumento da remuneração. 

Ressalvada a incapacidade definitiva para o serviço público, quando será aposentado, é direito do 
servidor renovar pedido de readaptação. 

1.1.7. Aproveitamento – art. 53 a 55 

O aproveitamento é o reingresso, no serviço público, do servidor em disponibilidade, em cargo de 
natureza e padrão de vencimento correspondente ao que ocupava.  

O aproveitamento será obrigatório quando:  

I - restabelecido o cargo de cuja extinção decorreu a disponibilidade; 

II - deva ser provido cargo anteriormente declarado desnecessário.  

Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade de servidor que, aproveitado, não 
tomar posse e não entrar em exercício dentro do prazo legal. 

1.1.8. Transferência – art. 43 a 48 

Súmula Vinculante 43 STF - É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor 
investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não 
integra a carreira na qual anteriormente investido. 

1.2 Remoção e Redistribuição – art. 49 e 50 

1.2.1. Remoção 

A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo 
de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado. 

A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita:  

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou 
órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de 
Contas. 

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa. 

1.2.2. Redistribuição 
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A redistribuição é o deslocamento do servidor, com o respectivo cargo ou função, para o quadro de outro 
órgão ou entidade do mesmo Poder, sempre no interesse da Administração.  

A redistribuição será sempre ex-officio 

A redistribuição dar-se-á exclusivamente para o ajustamento do quadro de pessoal às necessidades dos 
serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade.  

Nos casos de extinção de órgão ou entidade, os servidores estáveis que não puderam ser redistribuídos 
serão colocados em disponibilidade até seu aproveitamento. 

1.3 Vacância – art. 58 ao 62 

A vacância do cargo decorrerá de:  

I - exoneração;  

II - demissão;  

III - promoção;  

IV - aposentadoria;  

V - readaptação;  

VI - falecimento;  

VII – transferência (vide comentários acima – Inconstitucionalidade);  

VIII - destituição. 

ATENÇÃO: Promoção e Readaptação são formas de provimento e vacância simultaneamente.  

2. DOS DIREITOS E VANTAGENS  

2.1 Efetivo exercício – art. 72 

Considera-se como de efetivo exercício, o afastamento decorrente de:  

I - férias;  

II - casamento, até 8 (oito) dias;  

III - falecimento do cônjuge, companheira ou companheiro, pai, mãe, filhos e irmãos, até 8 
(oito) dias;  

IV - serviços obrigatórios por lei;  
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V - desempenho de cargo ou emprego em órgão da administração direta ou indireta de 
Municípios, Estados, Distrito Federal e União, quando colocado regularmente à disposição;  

VI - missão oficial de qualquer natureza, ainda que sem vencimento, durante o tempo da 
autorização ou designação;  

VII - estudo, em área do interesse do serviço público, durante o período da autorização;  

VIII - processo administrativo, se declarado inocente;  

IX - desempenho de mandato eletivo, exceto para promoção por merecimento;  

X - participação em congressos ou outros eventos culturais, esportivos, técnicos, científicos 
ou sindicais, durante o período autorizado. 

XI - licença-prêmio;  

XII - licença maternidade com a duração de cento e oitenta dias; 

XIII - licença-paternidade;  

XIV - licença para tratamento de saúde;  

XV - licença por motivo de doença em pessoa da família;  

XVI - faltas abonadas, no máximo de 3 (três) ao mês;  

XVII - doação de sangue, 1 (um) dia;  

XVIII - desempenho de mandato classista. 

2.2 Das Licenças – art. 77 ao 100 

O servidor terá direito à licença:  

I - para tratamento de saúde;  

II - por motivo de doença em pessoa da família;  

III - maternidade;  

IV - paternidade;  

V - para o serviço militar e outras obrigações previstas em lei;  

VI - para tratar de interesse particular;  

VII - para atividade política ou classista, na forma da lei;  
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VIII - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;  

IX - a título de prêmio por assiduidade. 

As licenças previstas nos incisos I e II dependerão de inspeção médica.  

 OBS: Óbvio, pois são questões atreladas à saúde. 

Ao servidor ocupante de cargo em comissão não serão concedidas as licenças previstas nos incisos 
VI, VII e VIII. 

• para tratar de interesse particular;  
• para atividade política ou classista, na forma da lei;  
• por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro 

A licença - da mesma espécie - concedida dentro 60 (sessenta) dias, do término da anterior, será 
considerada como prorrogação. 

O servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 (vinte e 
quatro) meses, salvo os casos previstos nos incisos V, VII e VIII. 

• para o serviço militar e outras obrigações previstas em lei;  
• para tratar de interesse particular;  
• para atividade política ou classista, na forma da lei;  
• por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro 

As licenças podem ser prorrogadas de ofício ou mediante solicitação, apresentando pelo menos 8 dias 
antes de findo o prazo. 

Não são prorrogáveis:  

• maternidade;  
• paternidade;  
• para tratar de interesse particular;  
• a título de prêmio por assiduidade 

Não pode exercer atividade remunerada nas licenças: 

I - para tratamento de saúde;  

II - por motivo de doença em pessoa da família. 

2.2.1. Licença para Tratamento de Saúde – art. 81 a ao 84 

Será concedida a pedido ou de ofício, com base em inspeção médica, realizada pelo órgão competente, 
sem prejuízo da remuneração. 
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A licença superior a 60 (sessenta) dias só poderá ser concedida mediante inspeção realizada por junta 
médica oficial.  

Em casos excepcionais, a prova da doença poderá ser feita por atestado médico particular se, a juízo da 
administração, for inconveniente ou impossível a ida da junta médica à localidade de residência do 
servidor. 

2.2.2. Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família – art. 85 ao 87 

Doença do  

• cônjuge, companheiro ou companheira,  
• padrasto ou madrasta;  
• ascendente, descendente, enteado, menor sob guarda, tutela ou adoção, e  
• colateral consanguíneo ou afim até o segundo grau civil. 

A licença para tratamento de saúde em pessoa da família será concedida:  

I - com remuneração integral, no primeiro mês;  

II - com 2/3 (dois terços) da remuneração, quando exceder de 1 (um) até 6 (seis) meses; 

III - com 1/3 (um terço) da remuneração quando exceder a 6 (seis) meses até 12 (doze) 
meses;  

IV - sem remuneração, a partir do 12°. (décimo segundo) e até o 24°. (vigésimo quarto) mês. 

Prazo máximo de 30 (trinta) dias, renováveis por períodos iguais e sucessivos, até o limite de 2 (dois) 
anos. 

2.2.3. Licença Maternidade e Paternidade – art. 88 ao 91 

Licença à servidora gestante, por cento e oitenta dias consecutivos, sem prejuízo de remuneração. 

Início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. 

No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. 

No caso de aborto, atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso 
remunerado. 

Para amamentar o próprio filho, até a idade de 6 (seis) meses, a servidora lactante terá direito, durante 
a jornada de trabalho, a uma hora de descanso, que poderá ser parcelada em 2 (dois) períodos de meia 
hora. 

Ao servidor será concedida licença paternidade de 10 (dez) dias consecutivos. 
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2.2.4. Licença para Tratar de Assuntos Particulares – art. 93 

A critério da administração (trata-se, portanto, de ATO DISCRICIONÁRIO), poderá ser concedida 
ao servidor estável, licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 2 (dois) anos 
consecutivos, sem remuneração.  

A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.  

Não se concederá nova licença antes de decorrido 2 (dois) anos do término da anterior. 

2.2.5. Licença Prêmio – art. 98 e 99 

Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem 
prejuízo da remuneração e outras vantagens. 

3. VANTAGENS 

O servidor poderá perceber as seguintes vantagens:  

I - adicionais;  

II - gratificações;  

III - diárias;  

IV - ajuda de custo;  

V - salário-família;  

VI - indenizações;  

VII - outras vantagens e concessões previstas em lei. 

3.1 Adicionais – arts. 128 a 131 

Ao servidor serão concedidos adicionais:  

I - pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas;  

II - pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada;  

III - por tempo de serviço. 

3.1.1. Adicionais de insalubridade, periculosidade, ou pelo exercício em condições penosas 
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Os adicionais de insalubridade, periculosidade, ou pelo exercício em condições penosas são 
inacumuláveis e o seu pagamento cessará com a eliminação das causas geradoras, não se 
incorporando ao vencimento, sob nenhum fundamento. 

 

3.1.2. Adicional por tempo de serviço 

O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 
(doze).  

Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:  

I - aos três anos, 5%;  

II - aos seis anos, 5% - 10%;  

III - aos nove anos, 5% - 15%;  

IV - aos doze anos, 5% - 20%;  

V - aos quinze anos, 5% - 25%;  

VI - aos dezoito anos, 5% - 30% 

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;  

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%; 

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;  

X - aos trinta anos, 5% - 50%;  

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;  

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%. 

O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação. 

3.1.3. Diárias – art. 145 a 149 

Ao servidor que, em missão oficial ou de estudos, afastar-se temporariamente da sede em que seja 
lotado, serão concedidas, além do transporte, diárias a título de indenização das despesas de 
alimentação, hospedagem e locomoção urbana. 

As diárias serão pagas antecipadamente e isentam o servidor da posterior prestação de contas. 
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Não caberá a concessão de diárias, quando o deslocamento do servidor constituir exigência permanente 
do cargo. 

O servidor que não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituir integralmente o 
valor das diárias e custos de transporte recebidos, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Na hipótese de o servidor retornar à sede, no prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, 
restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo de 5 dias. 

3.1.4. Ajudas de Custo – art. 150 a 153 

A ajuda de custo será concedida ao servidor que, no interesse do serviço público, passar a ter exercício 
em nova sede com mudança de domicílio. 

Não será concedida ajuda de custo ao servidor que:  

a) afastar-se do cargo ou reassumi-lo em virtude do exercício ou término de mandato eletivo;  

b) for colocado à disposição de outro Poder, ou esfera de Governo;  

c) for removido ou transferido, a pedido. 

Não podendo exceder à importância correspondente a 3 (três) meses. 

4. RESPONSABILIDADES 

O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.  

A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em 
prejuízo ao erário ou a terceiros.  

Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação 
regressiva.  

A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do 
valor da herança recebida.  

As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. 

A absolvição judicial somente repercute na esfera administrativa, se negar a existência do fato ou afastar 
do servidor a autoria. 

5. REGIME DISCIPLINAR 

5.1 Das Penalidades e sua Aplicação – art. 183 a 198 

São penas disciplinares: 
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I - repreensão;  

II - suspensão;  

III - demissão:  

IV - destituição de cargo em comissão ou de função gratificada;  

V - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. 

OBS: As penas disciplinares serão aplicadas através de:  

I - portaria, no caso de repreensão e suspensão;  

II - decreto, no caso de demissão, destituição de cargo em comissão ou de função gratificada, 
cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. 

5.1.1. Repreensão 

A pena de repreensão será aplicada nas infrações de natureza leve, em caso de falta de cumprimento 
dos deveres ou das proibições, na forma que dispuser o regulamento. 

5.1.2. Suspensão 

A pena de suspensão, que não exceder a 90 (noventa) dias, será aplicada em caso de: 

1) falta grave; 
2) reincidência, ou  
3) As seguintes condutas: 

3.1. participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer 
o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;  
3.2. referir-se, de modo ofensivo, a servidor público e a ato da Administração;  
3.3. utilizar-se do anonimato, ou de provas obtidas ilicitamente;  
3.4. omitir-se no zelo e conservação dos bens e documentos públicos;  
3.5. praticar ato lesivo ao patrimônio Estadual; 

O servidor, enquanto suspenso, perderá os direitos e vantagens de natureza pecuniária, exceto o salário-
família.  

Quando licenciado, a penalidade será aplicada após o retorno do servidor ao exercício.  

Quando houver conveniência para o serviço, a autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá 
convertê-la em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, 
permanecendo o servidor em exercício. 

5.1.3. Demissão 
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A pena de demissão será aplicada nos casos de:  

I - crime contra a Administração Pública, nos termos da lei penal;  

II - abandono de cargo;  

III - faltas ao serviço, sem causa justificada, por 60 (sessenta) dias intercaladamente, durante 
o período de 12 (doze) meses;  

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 estadual;  

XI - corrupção;  

XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;  

XIII - lograr proveito pessoal ou de outrem, valendo-se do cargo, em detrimento da dignidade 
da função pública;  

XIV - participação em gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou 
exercício do comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;  

XV - atuação, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando 
se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais a parentes até o segundo grau, e de 
cônjuge ou companheiro;  

XVI - recebimento de propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em 
razão de suas atribuições;  

XVII - aceitação de comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro;  

XVIII - prática de usura sob qualquer de suas formas;  

XIX - procedimento desidioso;  
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XX - utilização de pessoal ou recursos materiais de repartição em serviços ou atividades 
particulares. 

O abandono de cargo só se configura pela ausência intencional do servidor ao serviço, por mais de 30 
(trinta) dias consecutivos e injustificados. 

Acumulação Proibida 

Verificada, em processo disciplinar, a acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um 
dos cargos.  

Provada a má-fé, perderá também o cargo que exercia há mais tempo e restituirá o que tiver percebido 
indevidamente.  

Na hipótese anterior, sendo um dos cargos, função ou emprego exercido em outro órgão ou entidade, a 
demissão lhe será comunicada. 

Demissão a bem do Serviço Público 

Será aplicada nas seguintes situações 

1) crime contra a Administração Pública, nos termos da lei penal; 2)  
2) improbidade administrativa; 3) 
3) ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de 

outrem;  
4) lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual;  
5) corrupção; 

ATENÇÃO!!! Na demissão a bem do serviço público, o servidor não poderá retornar ao serviço estadual. 

ATENÇÃO 2!!! A Demissão nas hipóteses abaixo incompatibiliza o servidor para nova investidura em 
cargo público estadual, pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

lograr proveito pessoal ou de outrem, valendo-se do cargo, em detrimento da dignidade da 
função pública; 

atuação, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar 
de benefícios previdenciários ou assistenciais a parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou 
companheiro; 

5.1.4. Destituição de cargo em comissão 

A destituição de cargo em comissão ou de função gratificada será aplicada nos casos de infração, sujeita 
à penalidade de demissão. 

A demissão ou destituição de cargo em comissão ou de função gratificada, nos casos abaixo, implica a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível 
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1) improbidade administrativa;  
2) aplicação irregular de dinheiros públicos;  
3) lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual;  
4) corrupção; 

5.1.5. Cassação de Aposentadoria ou de disponibilidade 

Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta 
punível com a demissão.  

A cassação da aposentadoria ou da disponibilidade será precedida do competente processo 
administrativo.  

Aplica-se, ainda, a pena de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade se ficar provado que o 
inativo:  

I - aceitou ilegalmente cargo ou função pública; II - aceitou ilegalmente representação, comissão, 
emprego ou pensão de Estado estrangeiro; III - praticou a usura em qualquer de suas formas; IV 
- não assumiu no prazo legal o exercício do cargo em que foi aproveitado. 

5.2 Prescrição 

A ação disciplinar prescreverá:  

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria 
ou disponibilidade e destituição;  

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;  

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à repreensão.  

O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.  

Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também 
como crime. 

A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a 
decisão final proferida por autoridade competente. 

5.3 Processo Administrativo Disciplinar – art. 199 a 237 

5.3.1. Da sindicância 

Da sindicância poderá resultar:  

I - arquivamento do processo;  

II - aplicação de penalidade de repreensão ou suspensão de até 30 (trinta) dias;  



 

 

 

 

 

 

18 
20 

III - instauração de processo disciplinar.  

O prazo para conclusão da sindicância não excederá a 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da autoridade superior. 

ATENÇÃO!!! Sempre que o ilícito praticado pelo servidor, ensejar a imposição de penalidade de 
suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade, ou destituição, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. 

5.3.2. Afastamento provisório 

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. 

O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que 
não concluído o processo. 

5.3.3. Processo Disciplinar 

O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 (três) servidores estáveis, 
designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente.  

A Comissão terá como secretário, servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair 
em um de seus membros.  

Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do 
acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 

As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado. 

5.3.3.1. Fases: 

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. 

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. 

5.3.3.1.1. Inquérito 
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O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla 
defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 

 

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. 

O indiciado será citado por mandato expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa 
escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se lhe vista do processo na repartição.  

 Havendo 2 (dois) ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte) dias.  

O prazo de defesa poderá ser prorrogado em dobro, para diligências reputadas indispensáveis. 

Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, em que resumirá as peças principais dos 
autos e mencionará as provas nas quais se baseou para formar a sua convicção. 

O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. 

5.3.3.1.2. Julgamento 

A autoridade julgadora proferirá a sua decisão, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento 
do processo. 

Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente 
para a imposição da pena mais grave. 

O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. 

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. 

O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. 

5.4 Revisão do Processo 

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. 

No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. 

A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer 
elementos novos ainda não apreciados no processo originário. 

A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos. 
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O prazo para julgamento será de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual 
a autoridade julgadora poderá determinar diligências. 

Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos 
os direitos do servidor, exceto em relação à destituição, que será convertida em exoneração. 

Da revisão não poderá resultar agravamento de penalidade. 
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