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RESUMO 
 
O presente trabalho tem por escopo a análise da introdução da consensualidade nos processos 

administrativos disciplinares do Estado de São Paulo, tarefa esta que demanda a realização de 

um registro histórico sobre como se deu o ingresso da consensualidade no sistema com a 

reforma normativa paulista, com apresentação dos instrumentos consensuais criados pela Lei 

Complementar n. 1.361, de 21 de outubro de 2021 e seus regimes jurídicos. Para tanto será 

importante fazer uma contextualização sobre esse novo desenho consensual nos processos 

administrativos disciplinares à luz da legislação já existente, especialmente para fins de 

identificação de outros instrumentos consensuais e a racionalidade de legalidade para emprego 

prático nos processos administrativos disciplinares (PADs) do Estado de São Paulo, o que 

permitirá apresentar recomendações de conduta para que haja uma efetiva aplicação da 

consensualidade nos processos administrativos disciplinares, com superação do dogma da 

legalidade estrita e buscando o aperfeiçoamento do desenho normativo disciplinar. A previsão 

de mecanismos consensuais no sistema disciplinar paulista vem a partir da constatação de que 

a solução exclusivamente sancionatória não mais se mostra adequada para resolver todos os 

conflitos existentes entre a Administração Pública e os seus servidores, o que traz a necessidade 

de repensar o sistema, com a implementação de novas ferramentas consensuais complementares 

à imposição de sanção. Esses novos instrumentos aprimoram o enforcement e permitem que o 

gestor público perceba a solução mais adequada ao seu conflito, especialmente para as infrações 

de menor potencial lesivo. Não obstante já houvesse a previsão de instrumentos consensuais 

em normas infralegais por outros entes federados, foi com a entrada em vigor da Lei 

Complementar n. 1.361/2021, que o Estado de São Paulo passou a celebrar com os seus 

servidores acordos substitutivos nos processos disciplinares, mas não sem dúvidas jurídicas 

relevantes e o desafio de otimizar o emprego desses instrumentos e outros previstos na 

legislação. Para tanto, a presente dissertação examina os novos instrumentos consensuais 

previstos na Lei Complementar n. 1.361/2021 (práticas autocompositivas, termo de 

ajustamento de conduta e suspensão condicional da sindicância), considerando seu regime 

jurídico e emprego prático nos processos disciplinares, com exemplos concretos. A partir dessa 

análise, será possível catalogar os principais gargalos à efetiva introdução da consensualidade 

na seara disciplinar e propor recomendações de conduta para maior efetividade dos 

instrumentos previstos na Lei Complementar n. 1.361/2021, aproveitamento de outros acordos 

previstos em lei e mesmo da reforma normativa do sistema disciplinar público no Estado de 

São Paulo. Nessa linha, o trabalho sugere minuta normativa contendo a previsão de novo 
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mecanismo para celebração de acordos de colaboração para infrações mais graves: o Acordo 

de Não Persecução Disciplinar.  

 

Palavras-chave: Processo administrativo disciplinar no Estado de São Paulo. Consensualidade. 

Acordos substitutivos. Acordo de não persecução disciplinar. 
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ABSTRACT 

 

The scope of this work is to analyze the introduction of consensus in administrative disciplinary 

processes in the State of São Paulo, a task that demands the accomplishment of a historical 

record on how consensus entered the system through the normative reform of São Paulo State, 

presenting the consensual instruments created by the Complementary Law number 1,361, dated 

of October 21st, 2021 and its legal regimes. Therefore, it will be important to contextualize this 

new consensual pattern in administrative disciplinary processes in view of the existing 

legislation, especially for the purpose of identifying other consensual instruments and the 

rationality of legality for practical use in administrative disciplinary processes (PADs) in the 

State of São Paulo, which will allow to present recommendations for conduct so that there is an 

effective application of consensus in the referred processes, overcoming the dogma of strict 

legality and seeking the improvement in the normative disciplinary pattern. The prediction of 

consensual mechanisms in the São Paulo disciplinary system comes from discovering that the 

exclusively sanctioning solution is no longer adequate to solve all existing conflicts between 

the Public Administration and its servers, which brings the need to rethink the system, with the 

implementation of new consensual and complementary tools against the imposition of 

sanctions. These new instruments improve enforcement and allow the public manager to find 

the most appropriate solution to their conflict, especially for infractions with less harmful 

potential. Although there were already provisions for consensual instruments in infra-legal 

norms by other federated entities, it was with the implementation of the Complementary Law 

number 1,361/2021, that the State of São Paulo began to make substitute agreements with its 

servants in disciplinary proceedings, but not without relevant legal doubts and the challenge of 

optimizing the use of these instruments and others provided by the legislation. Therefore, this 

dissertation examines the new consensual instruments provided by the Complementary Law 

number 1,361/2021 (self-composition practices, term of conduct adjustment and conditional 

suspension of the investigation), considering its legal regime and practical use in disciplinary 

proceedings, with concrete examples. From this analysis, it will be possible to catalog the main 

bottlenecks to the effective introduction of consensus in the disciplinary area and propose 

conduct recommendations for greater effectiveness of the instruments provided by the 

Complementary Law number 1,361/2021, taking advantage of other agreements provided by 

law and even the regulatory reform of the public disciplinary system in the State of São Paulo. 

Taking that into consideration, the work suggests a normative draft containing the provision of 
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a new mechanism for the celebration of collaborative agreements for more serious infractions: 

the Disciplinary Non-Pursuit Agreement. 

 

Keywords: Administrative Disciplinary Process in the State of São Paulo. Consensus. 

Substitute Agreements. Disciplinary Non-Pursuit Agreement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O presente trabalho tem por escopo estudar os novos mecanismos consensuais criados 

pela Lei Complementar nº. 1.361, de 21 de outubro de 2021 (as práticas autocompositivas, o 

termo de ajustamento de conduta e a suspensão condicional da sindicância), para a resolução 

dos conflitos disciplinares no âmbito do Estado de São Paulo, notadamente em relação aos 

processos que tramitam perante a Procuradoria de Procedimentos Disciplinares (PPD), órgão 

responsável pela condução dos processos administrativos disciplinares não regulados por lei 

especial1, bem como trazer recomendações para a efetiva implementação desses institutos,  

dentre as quais, a proposição de um novo instrumento não abarcado pela Lei n. 10.261/68, 

incorporando-o ao regime jurídico disciplinar atual. 

O contato com o tema disciplinar se deu a partir da minha atuação profissional como 

Procurador do Estado quando no ano de 2013, fui designado para exercer a função junto à 

Corregedoria-Geral da Procuradoria Geral do Estado (PGE) como Corregedor Auxiliar e, na 

sequência, no ano de 2015 com a nomeação para o exercício do cargo de Procurador do Estado 

Assistente na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, cargo no qual me encontro lotado.  

Com a experiência adquirida na seara sancionatória, foi possível identificar a 

necessidade de outras respostas ao clássico sistema binário de infração/sanção2, que prevalecia 

no sistema disciplinar paulista até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 1.361, de 21 de 

outubro de 2021, estando a exigir de maneira premente a instituição de técnicas 

complementares de enforcement que permitissem à Administração Pública soluções mais 

adequadas aos conflitos, em especial, aqueles cuja lesividade ao ordenamento jurídico não 

demandassem a aplicação da pena expulsória ao servidor. 

Profundas são as transformações pelas quais vem passando o Direito Administrativo, 

sendo possível constatar um movimento importante nas diversas áreas de atuação do Poder 

Público a partir da previsão e da construção de formas consensuais de solução dos conflitos 

entre a Administração Pública e os particulares.  

 
1 Conforme estabelece a Lei Complementar n. 1.183/2012, a atribuição da PPD abarca todos os servidores e 
empregados públicos, cujo regime funcional não preveja regra de competência especial para as questões 
disciplinares, como ocorre em relação aos policiais civis, policiais militares, agentes fiscais de renda, dentre outras 
carreiras que possuem Corregedoria Própria. 
2 Nesse sentido, Juliana Bonacorsi de Palma in: Sanção e Acordo na Administração Pública, 1ª edição, São Paulo, 
Malheiros Editores, 2015, p. 25/26. 
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Nesse sentido, podem ser mencionados alguns exemplos no âmbito dos contratos 

administrativos com a criação das câmaras arbitrais e também do comitê de resolução de 

conflitos, a partir do instituto do dispute boards introduzido no artigo 1503 da Nova Lei de 

Licitações, dentre outras modelagens que visam reduzir ou evitar a judicialização de questões 

que poderiam ser resolvidas de maneira mais eficiente por vias outras que não pelo exercício 

do poder punitivo ou da imperatividade. 

Para possibilitar uma melhor visão acerca do tema do presente trabalho, o 

consensualismo na seara disciplinar não pode ser considerado como um mero instrumento 

alternativo à aplicação de sanção, mas sobretudo precisa ser encarado como importante técnica 

para uma boa política de governança pública.  

Essas novas ferramentas ganham peso ainda maior após a reforma administrativa do 

Estado, quando se passa de uma visão formalista da Administração para um viés mais 

pragmático de resultado, que busca a eficiência na atuação do Poder Público. 

No Estado de São Paulo, a utilização do consensualismo na seara disciplinar sempre se 

mostrou dificultosa ante a ausência de previsão legislativa específica, o que demandou a criação 

de um Grupo de Trabalho4 na Procuradoria Geral do Estado, do qual tive a honra de participar 

coordenando a 3ª Subcomissão5, com o escopo de pensar e apresentar melhorias para o sistema 

disciplinar paulista.  

Esse trabalho culminou na elaboração de um projeto de lei complementar em dezembro 

de 2018 que, após idas e vindas para ajuste de conteúdo e forma, acabou sendo enviado para a 

Assembleia Legislativa no bojo do PLC n. 26, de 05 de agosto de 2021, o qual restou aprovado, 

transformando-se na Lei Complementar n. 1.361/2021 que, dentre outras alterações, modificou 

 
3 Artigo 150 – Nas contratações regidas por esta Lei, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e 
resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a 
arbitragem. 
4 O Grupo de Trabalho foi criado por meio da Resolução PGE n. 19, de 30 de junho de 2017 e formado por 
integrantes da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, da Procuradoria Administrativa, da Assessoria 
Jurídica do Governador, de três representantes das Consultorias Jurídicas, sendo um da Educação, um da 
Administração Penitenciária e um da Saúde e de um representante das Procuradorias Regionais. Dentre as 
propostas levadas a efeito para serem encaminhadas para a Assembleia Legislativa, propus a inserção das alíneas 
“F” a “N” ao artigo 267, da Lei 10.261/68, prevendo a possibilidade de celebração de termo de ajustamento de 
conduta, como forma alternativa de solução dos conflitos na seara disciplinar. A proposta passou pela análise da 
Subprocuradora Geral da Consultoria, do Procurador Geral do Estado e seguiu para apreciação da Assessoria 
Técnica Legislativa do Governo, transformando-se no PLC n. 26/2021, convertido na Lei Complementar n. 1.361, 
de 21 de outubro de 2022. 
5 A inserção do Termo de Ajustamento de Conduta, hoje constante no artigo 267-E e seguintes da Lei 10.261/1968, 
decorreu da minuta de alteração legislativa por mim elaborada no âmbito do Grupo de Trabalho. 



17 

   

 

 

o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo6 (Lei n. 10.261/68), sendo 

publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 21 de outubro de 2021.  

A inovação legislativa na parte disciplinar se deu pela disciplina, então inédita, de três 

importantes mecanismos consensuais aplicáveis aos processos disciplinares paulistas, as 

práticas autocompositivas com incidência sobretudo aos conflitos interpessoais, abrangendo a 

mediação, a conciliação e a justiça restaurativa, o termo de ajustamento de conduta com 

aplicação nas infrações culposas e a suspensão condicional da sindicância aplicável para as 

infrações culposas ou dolosas apenadas com suspensão de até 90 (noventa) dias. 

É bem verdade que o ordenamento jurídico já contava com a previsão do artigo 26 da 

LINDB, que pode ser considerado como um permissivo genérico para a realização de acordos 

na Administração Pública7.  

Ademais, no âmbito estadual, também não se pode olvidar da previsão contida no 

Decreto n. 52.201/20078, que estabelece diretrizes gerais para a celebração de acordos pelo 

Estado de São Paulo, o que traz a necessidade de realizar uma análise acerca da existência de 

fundamentação jurídica suficiente para a celebração de acordos substitutivos com esteio nas 

referidas normas ou se há, de fato, a imprescindibilidade de autorização legislativa por lei 

específica como acabou acontecendo. 

Cabe pontuar que os diversos entes federativos que introduziram a consensualidade nos 

respectivos sistemas disciplinares não o fizeram por meio de um mesmo veículo normativo, 

pois enquanto alguns entes se valeram de lei em sentido formal, como o caso do Estado de 

Tocantins9 e do Estado do Paraná10, outros se valeram de atos normativos infralegais como o 

 
6 Considerando que a menção ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo será uma constante 
no trabalho, nas próximas vezes será referenciado somente como “Estatuto”. 
7 O tema será abordado no item 5.7 desse trabalho. 
8 DECRETO Nº 52.201, DE 26 DE SETEMBRO DE 2007 Dispõe sobre a celebração de termos de ajustamento 
de conduta no âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos artigos 99, inciso I 
e 101 da Constituição do Estado, Decreta: Artigo 1º - Os Termos de Ajustamento de Conduta - TAC´s passam a 
ser celebrados com observância no disposto neste decreto. Artigo 2º - Os termos de que trata o artigo anterior 
poderão ser celebrados: I - pelas Secretarias de Estado; II - pelas autarquias, inclusive de regime especial, exceto 
as Universidades Públicas estaduais; III - pelas empresas públicas e sociedades de economia mista, sob o controle 
do Estado pela sua Administração centralizada ou descentralizada; IV - pelas fundações instituídas ou mantidas 
pelo Estado. (...) 
9 A primeira norma a prever o termo de compromisso de ajuste de conduta na esfera funcional foi a Lei 1.818/2007, 
que estabelece as normas aplicáveis aos servidores públicos estaduais do Estado do Tocantins. 
10 A recém aprovada Lei nº 20.656, de 03 de agosto de 2021, sobre processos administrativos no Estado do Paraná, 
traz importante disciplina abarcando instrumentos consensuais.  
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Estado de Sergipe11 e a União, pela Controladoria Geral da União12, o que traz a importância 

do debate acerca do meio normativo adequado para instituir novos instrumentos consensuais 

no Estado de São Paulo. 

As medidas de consensualidade criadas pelo legislador paulista representam verdadeiro 

marco no sistema disciplinar estadual, sendo inegável o avanço nas perspectivas de melhoria 

da gestão de pessoal e ganhos de eficiência na organização do próprio serviço público. 

Todavia, penso que há espaço para a previsão de um novo instrumento consensual 

colaborativo voltado para as infrações mais graves13 (procedimento irregular de natureza grave 

e condutas passíveis de demissão a bem do serviço público), de modo a trazer um conjunto 

instrumental mais amplo e harmônico, capaz de responder adequadamente às necessidades de 

correta organização do serviço público, integrando o arranjo normativo consensual já existente. 

O trabalho de pesquisa abarcará a narrativa do desenvolvimento da consensualidade no 

processo disciplinar paulista até a promulgação da Lei Complementar n. 1.361/2021 e a partir 

deste relato trazer uma avaliação sobre as recomendações de conduta visando o aprimoramento 

e a potencialização da aplicação dos mecanismos já existentes, dentre elas, a proposta de um 

novo instrumento de colaboração consistente no Acordo de Não Persecução Disciplinar 

(ANDP). 

E para essa finalidade pretendo descrever de maneira detalhada o caminho percorrido 

para abertura do sistema disciplinar paulista à consensualidade, compreendendo como a 

consensualidade vem se afirmando no âmbito do processo disciplinar estadual e quais são os 

desafios para conferir efetividade aos instrumentos, à luz dos mecanismos já existentes no 

Estado de São Paulo e outros que possam vir a ser previstos, como o ANPD. 

Com a apresentação desse novo arranjo normativo14 para o Estado de São Paulo, espero 

contribuir para que a Administração Pública possa melhor resolver os conflitos com seus 

servidores, com mecanismos que privilegiem a proporcionalidade na utilização do jus puniendi, 

promovam a aprendizagem institucional e deixe espaço para a tolerância ao erro, lastreado nas 

 
11 O Estado de Sergipe introduziu no ordenamento jurídico o termo de ajustamento de conduta por meio do Decreto 
nº 4729-R, de 16 de setembro de 2020. 
12 A Controladoria Geral da União regulamentou o termo de ajustamento de conduta, por meio da Instrução 
Normativa nº 4, de 21 de fevereiro de 2020. 
13 Infrações puníveis com a pena de demissão e demissão a bem do serviço público, nos termos respectivamente 
dos incisos IV e V do artigo 251, da Lei 10.261/68.  
14 A ideia é que esse novo mecanismo possa complementar os instrumentos consensuais introduzidos pela Lei 
Complementar n. 1.361/2021 (Termo de Ajustamento de Conduta e a Suspensão Condicional da Sindicância e As 
Práticas Autocompositivas) formando um microssistema de consensualidade mais abrangente e coeso com o todo 
do sistema disciplinar.  
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melhores práticas, bem como nas experiências exitosas já instituídas por outros entes 

federativos.  

Visando a orientar a pesquisa foram formulados os quesitos abaixo transcritos, para se 

chegar às respostas que darão sentido e concretude ao presente trabalho. 

 

Quesito 1 – Qual o regime jurídico do sistema disciplinar Paulista? Quais foram as principais 

modificações a este regime trazidas pela Lei Complementar n. 1.361/2021?  

 

Quesito 2 – Quais são os instrumentos consensuais instituídos pela Lei Complementar n. 

1.361/2021? 

 

Quesito 3 – Quais são os desafios para conferir maior efetividade aos instrumentos consensuais 

previstos na Legislação Estadual, potencializando a sua aplicação? 

 

Quesito 4 – É juridicamente viável a criação de novo mecanismo consensual (Acordo de Não 

Persecução Disciplinar) para estabelecer a colaboração do servidor no sistema disciplinar 

paulista por meio de ato infralegal ou haveria necessidade de nova autorização legislativa para 

a implementação desse novo instrumento complementar de enforcement? 

 

2 MODELO DE PESQUISA ADOTADO E METODOLOGIA EMPREGADA: FONTES 

DE PESQUISA E FORMAS DE ACESSO. 

 

A presente pesquisa adota as seguintes frentes de pesquisa: i) descrição do regime 

jurídico do sistema disciplinar no Estado de São Paulo, buscando compreender o desenho 

normativo do processo disciplinar paulista e os instrumentos consensuais instituídos pela Lei 

Complementar n. 1.361/2021; ii) exame do conteúdo da disciplina dos acordos previstos pela 

Lei 10.261/68 e; iii) reflexão sobre a possibilidade de implementar um modelo de Acordo de 

Não Persecução Disciplinar no regime disciplinar paulista. 

Nessa linha, será feita uma exposição do desenho normativo do sistema disciplinar 

paulista, com análise dos regimes jurídicos aplicáveis aos servidores estatutários e celetistas e, 

ainda, serão estudados os novos institutos trazidos pela Lei Complementar n. 1.361/2021, com 

especial atenção para os desafios à implementação dos instrumentos consensuais e da 
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regulamentação exigida para as práticas autocompositivas, procurando pensar nas melhores 

práticas e condutas para que seja possível, dar concretude aos mecanismos consensuais.  

Ao final deste trabalho, será apresentada uma proposta normativa de ANPD que possua 

aderência aos instrumentos consensuais já instituídos no sistema disciplinar paulista e possa 

contribuir para o aprimoramento do programa sancionatório estadual para uma melhor política 

de governança pública na seara sancionatória. 

As fontes de informação desta pesquisa serão as diversas normas que tratam dos 

instrumentos consensuais de resolução de conflitos e normativos correlatos, bem como a 

doutrina sobre consensualidade na Administração Pública.  

No Estado de São Paulo, o Estatuto dos Servidores Públicos, por previsão expressa da 

Constituição Estadual15, deve ser instituído por Lei Complementar, o que demanda, também, 

para a sua alteração, projeto de lei com aprovação por "quorum" especial pela Assembleia 

Legislativa, o que aumenta o ônus argumentativo relativo à juridicidade da instituição de 

mecanismos consensuais por meio infralegal, temática esta que será aprofundada adiante. 

Por essa razão, a alteração do Estatuto dos Servidores do Estado de São Paulo que 

possibilitou a abertura à consensualidade foi realizada por meio de lei complementar, o que 

atendeu a preocupação da Administração Pública estadual em ter maior conforto no que tange 

à legitimidade dos instrumentos consensuais. 

Os instrumentos consensuais instituídos com as práticas autocompositivas, o termo de 

ajustamento de conduta e a suspensão condicional da sindicância, os quais serão objeto de 

análise específica em capítulo próprio, representam um grande avanço para o sistema 

disciplinar paulista, possibilitando a resolução de conflitos pela via da consensualidade. 

Não obstante, verifica-se que os instrumentos previstos na Lei Complementar n. 

1.361/2021 são direcionados, de uma forma geral, para a resolução de infrações de pequeno e 

médio potencial, envolvendo condutas culposas ou dolosas, sujeitas, no mais das vezes, a 

aplicação da pena de repreensão e de suspensão até 90 (noventa) dias e no caso das práticas 

autocompositivas, embora passível de aplicação aos casos mais graves, esses mecanismos 

normalmente estão atrelados a problemas interpessoais, o que deixa em aberto um espaço para 

 
15 Artigo 23. As leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Assembleia 
Legislativa, observados os demais termos da votação das leis ordinárias. 
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se complementares: (...) 10 – os Estatutos dos Servidores 
Civis e dos Militares. 
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a implementação no regime disciplinar estadual de outros acordos não previstos na Lei, como 

o ANPD. 

Para a construção dessas respostas, a consulta à doutrina administrativa, notadamente a 

leitura de obras e artigos de autores de vanguarda, será fundamental para a proposição de uma 

normativa acerca desses instrumentos consensuais de resolução dos conflitos no âmbito 

estadual, sendo também relevante a análise da jurisprudência para melhor fundamentar o 

modelo proposto. 

Serão acessados modelos normativos já introduzidos no mundo jurídico por outros entes 

federativos, como forma de buscar identificar as melhores práticas que poderão auxiliar no 

desenho normativo próprio para o Estado de São Paulo, sem desconsiderar a necessidade de 

previsão de disciplina própria que possa atender às especificidades do sistema disciplinar 

paulista, propiciando o fortalecimento do programa sancionatório estadual e uma adequada 

solução dos conflitos para todos os envolvidos. 

 

3 REGIME JURÍDICO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES 

NO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

Este capítulo apresenta a estrutura do sistema disciplinar paulista, destacando como se 

encontra a organização administrativa dos servidores públicos estaduais, quais as normas 

aplicáveis, as regras de competência e os procedimentos próprios previstos em lei, o que 

possibilitará uma melhor compreensão do cenário normativo estadual no qual foram 

incorporadas as alterações da Lei Complementar n. 1.361/2021, que previu os mecanismos 

consensuais de resolução de conflitos na seara sancionatória.  

Não há um único regime de contratação de servidores públicos junto à Administração 

Pública Direta e Indireta Paulista, o que traz como consequência a coexistência de regimes 

jurídicos diferenciados16. Ainda, também há normas procedimentais distintas, que serão 

aplicadas a depender do vínculo mantido com o Poder Público. 

Para efeito de análise do regime disciplinar, será aprofundado o tratamento aos 

servidores estatutários (regidos pela Lei 10.261/68) e os empregados públicos (regidos pela Lei 

10.177/98 sob o aspecto procedimental).  

 
16 A existência de um regime estatutário e de um regime celetista perante um mesmo órgão da Administração 
Público, importa em uma diferenciação em relação ao uso dos mecanismos consensuais, permitidos aos 
estatutários e vedados aos celetistas ante a não aplicabilidade da Lei 10.261/68 aos empregados públicos.  
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  Importante ressaltar que os servidores temporários contratados pela Lei 500/74, hoje 

não mais vigente para novas contratações, permanecem a ela vinculados, aplicando-se-lhes, de 

maneira complementar, o Estatuto no que toca às questões disciplinares. 

Atualmente a contratação de servidores em caráter temporário se faz por meio da Lei 

Complementar n. 1.093/2009. 

Nesses casos, a eventual extinção do contrato antes do término do prazo fixado na 

contratação por culpa ou dolo do contratado, não ensejará a instauração de processo 

administrativo disciplinar perante a Procuradoria de Procedimentos Disciplinares (PPD). A Lei 

Complementar n. 1093/2009 prevê um procedimento simplificado no âmbito do órgão 

contratante de origem. 

No presente trabalho será dado enfoque às normas paulistas que tratam dos servidores 

estatutários regidos pela Lei n. 10.261/68 e dos empregados públicos com disciplina na Lei n. 

10.177/98, não obstante possa haver referência aos servidores comissionados e temporários 

para fins de compreensão do sistema como um todo.   

 

3.1 Normas aplicáveis ao sistema disciplinar paulista (servidores estatutários, servidores 

temporários – lei 500/74 e empregados públicos) 

 

  

 O principal diploma normativo de regência do sistema disciplinar estadual é o Estatuto 

dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo, instituído pela Lei 10.261/68, cujos 

destinatários são os servidores estatutários e os servidores temporários regidos pela Lei n. 

500/1974. Para o processamento disciplinar, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo 

(PGE-SP) tem destacado papel.  

  Já na Constituição do Estado de São Paulo, é prevista a competência da Procuradoria-

Geral do Estado para conduzir os procedimentos administrativos disciplinares não regulados 

por lei especial (art. 99, inc. IX).   

 No que diz respeito à competência para a condução dos processos disciplinares, a Lei 

10.261/68 estabeleceu, em seu artigo 271, que os procedimentos disciplinares punitivos serão 

conduzidos pela Procuradoria-Geral do Estado e presididos por Procurador do Estado de 

provimento efetivo.  

A Lei Complementar 1.183/2012 criou a Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 

e lhe atribuiu competência para presidir os procedimentos disciplinares em face dos servidores 
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da Administração Pública Direta e Indireta não regidos por lei especial (art. 1º). Por sua vez, a 

Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado, Lei Complementar n. 1.270/2015 previu, dentre 

as atribuições da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, de conduzir processos 

disciplinares não regulados por lei especial em relação aos servidores da Administração Pública 

Direta e Indireta, independentemente de seu regime jurídico (art. 42, inc. I).  

Esta atuação da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares abarca os servidores 

estatutários, os servidores temporários e os empregados públicos da Administração Direta e 

Indireta. Em relação aos empregados públicos, não há aplicação da Lei n. 10.261/68 por 

expressa vedação em seu artigo 2º.  

Os empregados públicos se sujeitam ao regulamento próprio estabelecido no âmbito de 

cada autarquia. Assim, as condutas vedadas nos regulamentos das autarquias e praticadas por 

empregados públicos precisam ter fundamento em um dos incisos do artigo 482 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, que estipula as hipóteses de rescisão do contrato de trabalho 

por justa causa. 

Cumpre esclarecer que, até o ano de 2013, os empregados públicos respondiam aos 

processos disciplinares segundo o procedimento previsto no Estatuto dos Servidores Públicos 

Civis do Estado de São Paulo, o que não se afigurava correto pois o próprio diploma normativo 

afasta, de maneira expressa,17 a incidência das normas do estatuto para os celetistas, aplicando-

se somente aos servidores estatutários e aqueles regidos pela Lei n. 500/74, o que evidentemente 

não abrange os empregados celetistas. 

A problemática foi então submetida à apreciação da Procuradoria Administrativa, que 

firmou entendimento de que aos empregados públicos se aplicam as regras procedimentais 

previstas nos artigos 62 e seguintes da Lei estadual n. 10.177/98, conforme parecer PA 

39/201318. 

 

 
17 Artigo 2º – As disposições desta lei não se aplicam aos empregados das autarquias, entidades paraestatais e 
serviços públicos de natureza industrial, ressalvada a situação daqueles que, por lei anterior, já tenham a qualidade 
de funcionário público. 
18 EMENTA PARECER PA 39/2013 - SERVIDOR TRABALHISTA. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. Lei 
Complementar Estadual nº 1183, de 30/08/12, que criou a Procuradoria de Procedimentos Disciplinares e atribui-
lhe competência para “realizar procedimentos disciplinares punitivos” em face de servidores autárquicos, inclusive 
submetidos ao regime jurídico da CLT. Viabilidade de extensão analógica do art. 63 da Lei nº 10.177/98 para 
disciplinar processo a ser instaurado no âmbito da PPD, quando não houver a autarquia disciplinado a matéria em 
regulamento. Viabilidade de enquadramento das condutas tidas por irregulares no art. 482 da CLT. Desnecessidade 
de adequação formal dos regulamentos disciplinares das autarquias à nova lei, eis que se operou “ex vi legis”. 
Condutas definidas em lei como “falta grave” são aptas a ensejar a rescisão contratual por justa causa, mesmo 
quando não referidas expressamente no regulamento disciplinar. 
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3.2 Organização administrativa do Estado de São Paulo e o regime jurídico disciplinar 

 

O Governo do Estado de São Paulo possui um dos maiores quadros de agentes públicos 

do Brasil após o Governo Federal, sendo composto por 23 Secretarias, 4 Pastas 

Extraordinárias19, 26 autarquias, 20 empresas estatais e 16 fundações públicas20. Encontram-se 

na ativa da Administração Direta e Indireta 572.519 (quinhentos e setenta e dois mil, quinhentos 

e dezenove) agentes públicos21, cabendo à Procuradoria Geral do Estado, por meio da 

Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, o processamento das sindicâncias, processos 

administrativos disciplinares e processos sancionatórios dos agentes públicos estaduais não 

sujeitos à legislação especial22, o que afasta a atribuição relativamente às carreiras com 

corregedoria e normatização próprias, como as polícias civil23 e militar24,, agentes fiscais de 

renda25, dentre outras. Ainda assim, é considerável o volume de processos disciplinares que a 

PGE-SP é responsável. 

O Estado de São Paulo não adotou o regime único de servidores26. Assim, coexistem no 

sistema de responsabilização disciplinar paulista o regime estatutário, via de regra aplicável aos 

 
19 A Secretaria Extraordinária da Casa Militar e Defesa Civil faz parte da estrutura da Secretaria da Segurança 
Pública; A Secretaria Extraordinária de Comunicação faz parte da estrutura da Secretaria de Governo; A Secretaria 
Extraordinária Particular faz parte da estrutura da Secretaria da Casa Civil; A PGE é um órgão técnico vinculado 
diretamente ao Gabinete do Governador; 
20 https://www.saopaulo.sp.gov.br/orgaos-e-entidades/secretarias consultado em 21.01.2022. 
https://www.saopaulo.sp.gov.br/orgaos-e-entidades/fundacoes, consultado em 21.01.2022.     
https://www.saopaulo.sp.gov.br/orgaos-e-entidades/empresas consultado em 21.01.2022.  
21 Informação prestada por mensagem eletrônica pela Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão - Subsecretaria 

de Gestão - Coordenadoria de Recursos Humanos do Estado em 04.08.2021, segundo dados obtidos no banco de 
dados relativo ao mês de junho de 2021. Segundo a Secretaria de Gestão os agentes públicos se encontram assim 
distribuídos: 354.103 nas Secretarias Estaduais, 18.509 nas Autarquias, 29.488 nas Autarquias Especiais, 81.955 
na Polícia Militar, 1641 na Defensoria Pública, 33.727 nas Empresas Públicas, 16.912 nas Fundações Públicas e 
36.184 nas Universidades Públicas Estaduais.  
22 A Lei Complementar nº 1.183/2012, estabeleceu no seu Artigo 1º - Fica criada, na Procuradoria Geral do Estado, 
a Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, órgão de execução da área da Consultoria Geral, com as seguintes 
atribuições: I - realizar procedimentos disciplinares punitivos, não regulados por lei especial, em face de servidores 
da administração direta e autárquica. (...) 
23 A Lei Complementar 207, de 05 de janeiro de 1979 prevê o procedimento próprio e competência do Delegado 
de Polícia para a condução do processo disciplinar em face dos policiais civis, conforme previsão do artigo 95. 
24 No caso da Polícia Militar do Estado de São Paulo as infrações funcionais e regras procedimentais, bem como 
a competência para a condução do processo vêm definidas na Lei Complementar n. 893/2001, com as alterações 
trazidas pela Lei Complementar n. 915/2002. 
25 A Lei Complementar n. 1.281, de 14 de janeiro de 2016, instituiu no âmbito da Secretaria da Fazenda a 
Corregedoria da Fiscalização Tributária – CORFISP, que possui competência para processar os Agentes Fiscais 
de Renda, quando perpetraram irregularidade funcional. 
26 Aliás, em relação ao tema do Regime Jurídico Único de contratação de servidores públicos, vale mencionar que 
a questão havia sido acertada com a decisão proferida em caráter liminar no ano de 2007 nos autos da ADI 2.135, 
ajuizada no ano de 2000. Por essa decisão o Supremo restabeleceu o texto original antes da E.C. n. 19/98, por 
reconhecimento de vício formal no processo legislativo de alteração da Constituição, com efeitos “ex nunc” 
vedando a contratação sob o duplo regime, isto é, afastando a contratação de empregados públicos pelas três 
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servidores públicos da Administração Direta, e o regime celetista, meio ordinário de 

contratação das autarquias e fundações públicas27. A Procuradoria de Procedimentos 

Disciplinares atua em ambos os regimes. Vale apresentar os principais processos conduzidos 

pela PGE-SP no sistema de responsabilização disciplinar.  

Como já destacado, os servidores estatutários da Administração Pública paulista são 

regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo (Lei n.  10.261/68), que 

dispõe sobre regras funcionais aos agentes públicos de provimento efetivo e detalha o 

procedimento de apuração preliminar, da sindicância e processo administrativo disciplinar28. 

As apurações preliminares são realizadas no local onde o ilícito foi praticado29, sendo, 

então, conduzidas pelas próprias Secretarias e Autarquias, que, ao final, verificando a existência 

 
esferas. Todavia, após a prolação do voto da Ministra Cármen Lúcia em setembro de 2020, o Ministro Gilmar 
Mendes apresentou seu voto contrário ao da relatora, sustentando se tratar de mero ato “interna corporis”, 
reacendendo a discussão na Suprema Corte acerca do caso. Atualmente, o processo encontra-se com pedido de 
vista formulado pelo Ministro Nunes Marques, o que pode trazer uma reviravolta jurídica na decisão, 
possibilitando a contratação sob o duplo regime pelo Poder Público. O Estado de São Paulo, parece estar ao largo 
desta discussão, uma vez que mesmo após a decisão proferida no ano de 2007 em sede liminar que restabeleceu o 
regime jurídico único, continuou a ter como regra de contratação no âmbito das autarquias, o regime celetista. 
27 Para a Administração Indireta o Estado de São Paulo optou pelo regime de contratação de empregados celetistas, 
conforme se constata da previsão normativa contida no Decreto-Lei Complementar nº 07/69, especificamente no 
artigo 14, § 2º. Não houve menção do regime de contratação das empresas estatais no presente trabalho, uma vez 
que não há atribuição legal da Procuradoria Geral do Estado para conduzir os processos disciplinares em face dos 
empregados das empresas estatais.  
28 A sindicância será instaurada para os casos de faltas funcionais sujeitas à pena de repreensão e suspensão até 
90 (noventa) dias e o processo administrativo disciplinar tem lugar quando a conduta perpetrada pelo servidor for 
punível com a pena de demissão (simples), demissão a bem do serviço público (agravada) ou com a pena de 
cassação de aposentadoria. A diferença entre a demissão simples e a demissão agravada é o prazo de 
incompatibilização para nova investidura, conforme prevê o parágrafo único do artigo 307: “A demissão e a 
demissão a bem do serviço público acarretam a incompatibilidade para nova investidura em cargo, função ou 
emprego público, pelo prazo de 5 (cinco) e 10 (dez) anos, respectivamente”. A sindicância punitiva no âmbito 
estadual é um procedimento autônomo em relação ao processo administrativo disciplinar, podendo ensejar a 
sanção de suspensão até 90 (noventa) dias, diversamente do que prevê a Lei Federal n. 8.112/90 na qual a 
sindicância é utilizada como instrumento de apuração das faltas puníveis até trinta dias, podendo resultar na 
instauração de processo administrativo disciplinar quando a sanção a ser aplicada for de suspensão superior a 30 
(trinta) dias ou de demissão, cassação de aposentadoria ou destituição de cargo em comissão. 
29 Em razão de ter surgido uma dúvida jurídica para a definição da autoridade competente para instaurar a apuração 
preliminar e para determinar a instauração do processo disciplinar no caso de servidores afastados para atuar 
perante outra autarquia ou secretaria, a Procuradoria Administrativa acabou exarando o parecer PA n. 21/2021, 
estabelecendo que a competência para a instauração do processo disciplinar é do órgão ou autarquia perante o qual 
o servidor estava exercendo suas atribuições quando da prática da infração funcional, cabendo a atribuição de 
aplicar efetivamente a pena à autoridade responsável pelo órgão público no qual o servidor possui sua classificação 
funcional, conforme ementa: “SERVIDOR PÚBLICO. Procedimento administrativa disciplinar. Decisão em 
matéria disciplinar. Competência, em qualquer hipótese, da autoridade do órgão de vinculação do servidor 
acusado. Inaplicabilidade do Despacho Normativo do Governador de 4 de janeiro de 1983, que trata 
exclusivamente da competência para a apuração do ilícito administrativo. Afastamento do acusado, à época da 
decisão disciplinar, para ter exercício em outro órgão. Irrelevância. Hierarquia puramente de serviço. Prevalência 
da organização de cargos e funções tal como definida por lei. A hierarquia de serviço, aquela que acompanha o 
servidor onde quer que esteja a exercer suas funções, ainda que afastado irregularmente para outra repartição, 
presta-se tão só à definição da autoridade competente para a instauração do procedimento administrativo 
disciplinar. O exame da competência para a decisão em matéria disciplinar tem de prender-se a uma noção mais 
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de indícios suficientes de autoria e materialidade, encaminham o feito para a Procuradoria de 

Procedimentos Disciplinares (PPD) para instauração de procedimento disciplinar30. 

Desse modo, é importante destacar que a atuação da Procuradoria de Procedimentos 

Disciplinares somente se inicia31 a partir do ato de determinação de instauração da sindicância, 

do processo administrativo disciplinar (servidores estatutários) ou do processo sancionatório 

(empregados celetistas). 

No caso das infrações de mera violação de dever32 e de faltas graves33 será instaurada 

uma sindicância, por meio de uma portaria inicial. Com a portaria baixada o acusado será citado 

para se defender no curso do processo e intimado para o ato de interrogatório, o qual será 

realizado, sempre com a assistência de defesa técnica, conforme exigência do artigo 282, §3º 

da Lei 10.261/6834. Caso o acusado não constitua defensor particular, o ato será realizado por 

advogado credenciado para o plantão que realiza a defesa “ad hoc”, sendo-lhe nomeado outro 

advogado credenciado para a realização da defesa do servidor até o final do processo35.  

 
estamental de hierarquia, à qual importam menos as relações pessoais momentâneas de subordinação, necessárias 
à execução de determinado serviço, que a organização burocrática e perene de cargos e funções.” 
30 É entendimento já consolidado no âmbito da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares que a determinação 
de instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar levada a efeito pela autoridade competente, 
não vincula a PPD que detém a atribuição para análise jurídica para a constatação da existência ou não de justa 
causa para a elaboração da portaria inaugural, entendimento este que também foi acompanhado pela Procuradoria 
Administrativa. 
31 A Procuradoria de Procedimentos Disciplinares não realiza ordinariamente apurações preliminares, salvo 
quando houver determinação expressa do Procurador Geral do Estado: Artigo 1º - Fica criada, na Procuradoria 
Geral do Estado, a Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, órgão de execução da área da Consultoria 
Geral, com as seguintes atribuições: I - realizar procedimentos disciplinares punitivos, não regulados por lei 
especial, em face de servidores da administração direta e autárquica; II - realizar, excepcionalmente, 
procedimentos administrativos de natureza averiguatória, mediante determinação expressa do Procurador 
Geral do Estado; 
32 As infrações de mera violação de conduta são violações mais leves que podem ensejar a aplicação da sanção de 
repreensão, após a regular tramitação da sindicância, conforme estabelece o art. 253, da Lei 10.261/68. 
33 As infrações que configuram faltas graves são aquelas de médio potencial ofensivo que podem levar a aplicação 
de sanção de suspensão de até 90 (noventa) dias, após a regular tramitação da sindicância na Procuradoria de 
Procedimentos Disciplinares, conforme previsto no artigo 254, da Lei 10.261/68. 
34 Em relação ao sistema disciplinar do Estado de São Paulo, o entendimento firmado pela Procuradoria 
Administrativa acerca da súmula vinculante nº 5 do Supremo Tribunal Federal que reconheceu que a ausência de 
defesa técnica por advogado não ofende a Constituição, no âmbito do Parecer PA nº 173/2008 foi de que nas 
sindicâncias e processos administrativos disciplinares regidos pela Lei nº 10.261/68 continua a ser necessária a 
presença de advogado, tendo em vista que a legislação paulista prevê no artigo 282, §3º, que a defesa técnica 
deverá ser fornecida aos acusados, figurando como verdadeira condição de validade para o processo. Por sua vez, 
quanto aos empregados públicos, como não há exigência na Lei 10.177/98 acerca da necessidade de defesa técnica 
por advogado, a defesa é feita pelo próprio empregado e, no caso de revelia, A PPD nomeia um servidor público 
para auxiliar na defesa do empregado, como ocorre no âmbito federal. 
35 O Estatuto dos Servidores exige que haja defesa técnica para a validade do processo, isto é, desde o 
interrogatório até a elaboração do relatório final, não havendo exigência de que o acusado seja assistido por ocasião 
do recurso da decisão, motivo pelo qual, o advogado credenciado somente pode atuar até o momento da realização 
do relatório final pelo Procurador do Estado responsável pelo processo. Se o servidor punido pretender recorrer da 
decisão precisará constituir advogado. 
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Na sequência a defesa é intimada para apresentar defesa prévia no prazo de três dias, 

podendo arrolar até 3 (três) testemunhas e formular os demais pedidos de produção de provas 

pertinentes, como a realização de perícias, juntada de documentos e demais provas em direito 

admissíveis. A acusação também poderá arrolar até 3 (três) testemunhas para esclarecer os 

fatos. 

Não havendo outras provas a serem produzidas, o Procurador do Estado responsável, 

irá declarar o encerramento da instrução e abrir o prazo de 7 (sete) dias para a apresentação das 

Alegações Finais. Na sequência, o mesmo elabora relatório final, com proposta de condenação 

ou absolvição do servidor. Este relatório final deverá contar com a aprovação da Chefia da 

Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, possuindo caráter opinativo, pois a competência 

decisória é do Secretário Estadual ou das autoridades enumeradas no artigo 260, da Lei 

10.261/68. 

No que concerne ao processo administrativo disciplinar (PAD), que pode resultar em 

demissão simples e demissão a bem do serviço público, a única diferença do ponto de vista 

procedimental com relação à sindicância é o número de testemunhas que poderão ser arroladas, 

no PAD são até 5 (cinco) testemunhas e na sindicância, no máximo 3 (três) testemunhas. 

Por sua vez, quando se trata de processo sancionatório para apuração de condutas 

irregulares de empregados públicos, as diferenças procedimentais são um pouco mais 

acentuadas. Em primeiro lugar, não há exigência de defesa técnica, podendo o servidor realizar 

a própria defesa. Caso não o faça, será nomeado servidor público para o auxílio da defesa, nos 

casos de revelia ou não apresentação de defesa pelo empregado público. 

Outra diferença em relação ao PAD diz com a ausência de interrogatório, pois no 

procedimento previsto no artigo 6336 da Lei 10.177/98, há previsão de que o acusado seja citado 

e intimado para apresentar defesa escrita no prazo de 15 (quinze) dias. 

 
36 Artigo 63 - O procedimento sancionatório observará, salvo legislação específica, as seguintes regras: 
I - verificada a ocorrência de infração administrativa, será instaurado o respectivo procedimento para sua apuração; 
II - o ato de instauração, expedido pela autoridade competente, indicará os fatos em que se baseia e as normas 
pertinentes à infração e à sanção aplicável; III - o acusado será citado ou intimado, com cópia do ato de instauração, 
para, em 15 (quinze) dias, oferecer sua defesa e indicar as provas que pretende produzir; IV - caso haja 
requerimento para produção de provas, a autoridade apreciará sua pertinência, em despacho motivado; V - o 
acusado será intimado para: a) manifestar-se, em 7 (sete) dias, sobre os documentos juntados aos autos pela 
autoridade, se maior prazo não lhe for assinado em face da complexidade da prova; b) acompanhar a produção das 
provas orais, com antecedência mínima de 2 (dois) dias; c) formular quesitos e indicar assistente técnico, quando 
necessária prova pericial, em 7 (sete) dias; d) concluída a instrução, apresentar, em 7 (sete) dias, suas alegações 
finais; VI - antes da decisão, será ouvido o órgão de consultoria jurídica; VII - a decisão, devidamente motivada, 
será proferida no prazo máximo de 20 (vinte) dias, notificando-se o interessado por publicação no Diário Oficial 
do Estado; VIII - da decisão caberá recurso. 
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Também vale destacar que no caso dos empregados públicos não há dois procedimentos 

como previsto para os estatutários. Assim, cabe instauração de processo sancionatório com 

proposta de rescisão contratual contra empregado público, independentemente da gravidade da 

conduta apurada no curso do processo37.  

No mais, o número de testemunhas é igual ao estabelecido para o processo 

administrativo disciplinar, podendo o empregado público arrolar até 5 (cinco) testemunhas e 

apresentar razões finais no prazo de 7 (sete) dias.  

   

3.3 O Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo e sua longevidade  

 

A legislação de regência do sistema disciplinar no Estado de São Paulo – Lei n. 

10.261/68 - já conta com mais de 50 anos de existência, longevidade esta que já estava a 

reclamar, de maneira premente, a necessidade de modificações com o objetivo de torná-la mais 

atual e aderente aos desafios de eficiência na atuação da Administração Pública. 

É bem verdade que a Lei Complementar n. 942/2003, que alterou o artigo 27738 da Lei 

10.261/68, procurou estabelecer a chamada “via rápida” para os servidores estatutários, 

prevendo prazos relativamente reduzidos para a finalização de processos disciplinares. 

Não obstante a intenção do legislador tenha sido promover maior celeridade na 

condução dos processos administrativos disciplinares, a questão é que a exigência legal não 

pôde ser transposta para a prática, uma vez que a atribuição para processar todos os servidores 

públicos do Estado não regidos por lei especial está a cargo da Procuradoria-Geral do Estado, 

por meio da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, que hoje conta com 12 Unidades 

Processantes39 para fazer frente a um acervo de aproximadamente 5.000 (cinco mil) processos 

disciplinares. 

 
37 Ressalvadas as situações de infrações de menor gravidade, que podem dispensar a instauração de processo 
sancionatório, com a aplicação de advertência diretamente no órgão ou entidade de origem, conforme 
entendimento fixado no parecer PA n. 117/2014. 
38 Artigo 277 - O processo administrativo deverá ser instaurado por portaria, no prazo improrrogável de 8 (oito) 
dias do recebimento da determinação, e concluído no de 90 (noventa) dias da citação do acusado. 
39 São doze Unidades Processantes UP’s, que respondem pelos processos oriundos das diversas Secretarias, 
Autarquias e Fundações Públicas. Atualmente são 5 (cinco) Unidades especializadas nos processos da Secretaria 
da Educação (2ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª UP’s), 3 (três) Unidades Processantes responsáveis pelos processos oriundos da 
Secretaria da Administração Penitenciária (3ª, 4ª e 12ª UP’s), 3 (três) Unidades Processantes residuais, abarcando, 
a Secretaria da Saúde e demais Secretarias, Autarquias e Fundações Públicas (9º, 10ª e 11ª UP’s). Há destaque 
para a 10ª Unidade Processante que fica responsável pelos processos sancionatórios envolvendo as Autarquias, 
Fundações Públicas e eventuais celetistas contratados no âmbito da Administração Pública Direta. Por fim, cabe 
pontuar a última especialização realizada na PPD para os processos envolvendo absenteísmo, que concentrou na 
1ª Unidade Processante, todos os casos envolvendo inassiduidade habitual e intermitente. No âmbito da 
Procuradoria de Procedimentos Disciplinares cada Unidade Processante funciona como uma vara criminal, sendo 
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Os prazos mais reduzidos do artigo 277 do Estatuto acabaram não tendo eficácia prática 

na medida em que o entendimento doutrinário e jurisprudencial de prazos impróprios é aceito 

no âmbito disciplinar40. 

Não é raro que um processo disciplinar seja finalizado somente depois de 8 (oito) ou 9 

(nove) anos após a ocorrência da falta funcional, uma vez que, para os casos punidos com a 

pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público, o prazo para editar a 

correspondente portaria é de até cinco anos da data do fato, quando se dá a interrupção da 

prescrição. Essa demora acaba acarretando inúmeros reflexos negativos. A decisão exarada 

muito além da data do ilícito perde seu efeito preventivo, bem como o seu caráter pedagógico, 

restando, tão somente, o efeito repressivo (punitivo)41.  

Essa demora na atuação também leva por vezes à judicialização dos processos 

disciplinares, tendo como alegação a prescrição, notadamente quando a Administração Pública 

utiliza para fins do cômputo prescricional o prazo criminal, no caso de a infração funcional 

também está definida como crime no Código Penal, nos termos do inciso III do artigo 261, da 

Lei 10.261/6842. 

 
composta, ordinariamente, por um Procurador e dois assistentes. Os mandados de citação e de intimação são 
cumpridos pelo cartório central da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. No passado, algumas Unidades 
Processantes já chegaram a contar com 4 (quatro) assistentes, porém em razão da não abertura de concurso no 
âmbito da PGE, somados às aposentadorias e demais formas de vacâncias dos servidores, o quadro encontra-se 
defasado, demandando verdadeira “ginástica” por parte da Chefia da PPD para manter dois assistentes por Unidade 
Processante. 
40 Nesse sentido, os julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “MS 019823/DF, Rel. Ministra ELIANA 
CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013 MS 016031/DF, Rel. Ministro 
HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013 MS 016192/DF, Rel. 
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 18/04/2013 MS 
015768/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 
06/03/2012 MS 015825/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/03/2011, 
DJe 19/05/2011 RMS 029290/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 
18/02/2010, DJe 15/03/2010 MS 013340/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA 
SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 04/06/2009”. Ainda nesse sentido, o julgado do Pretório Excelso: “RMS: 
38290, DF 023569-96.2020.3.00.0000, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, julgado em 04/11.2021.  
41 Levantamento realizado no Relatório de Gestão elaborado no mês de dezembro de 2018 pela Chefia da 
Procuradoria de Procedimentos Disciplinares.  
42 Nesse sentido, houve a judicialização de inúmeros casos envolvendo os processos disciplinares instaurados em 
razão da operação “Hipócrates” deflagrada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela Corregedoria 
Geral da Administração, pois o feito criminal acabou por ser anulado pelo Superior Tribunal de Justiça pela 
amplitude da interceptação telefônica, com anulação das provas obtidas pela interceptação (provas ilícitas) e pelas 
provas decorrentes das provas ilícitas (provas ilícitas por derivação). Nas ações de anulação do processo disciplinar 
as partes alegaram que o crime de peculato não estaria configurado e que, portanto, teria ocorrido a prescrição 
entre a data do fato e a data da instauração da portaria por ter decorrido prazo superior a cinco anos (prescrição 
administrativa).  
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Com efeito, muitos ilícitos de menor potencial ofensivo, como as infrações de mera 

violação dos deveres43 (artigo 241, da Lei 10.261/68), punidas com a sanção de repreensão e as 

infrações que se constituem em faltas graves, punidas com a sanção de suspensão de até 90 

(noventa) dias (artigo 254, da Lei 10.261/68), poderiam ter um tratamento mais adequado, com 

a aplicação de mecanismos consensuais, como as práticas autocompositivas44, a suspensão 

condicional da sindicância e o termo de ajustamento de conduta, institutos consensuais que 

foram incorporados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo pela Lei 

Complementar n. 1.361/2021.  

Como é sabido, o regime disciplinar visa primordialmente ao bom funcionamento do 

serviço público. Sua finalidade é propiciar a melhoria das condições de trabalho público, 

superando questões conflituosas envolvendo os agentes públicos que podem obstaculizar a 

eficiência no serviço público. 

O processo disciplinar não é um fim em si mesmo. Trata-se de um instrumento para 

zelar pela conformidade funcional do servidor público. Nesse aspecto, o caráter pedagógico é 

parte indissociável do sistema disciplinar, sendo um objetivo a ser constantemente buscado pelo 

Poder Público. 

Em levantamento estatístico realizado na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 

entre os anos de 2015 a 201845, foi possível verificar que dos servidores e empregados públicos 

que responderam processos disciplinares no período, 18,75% receberam a penalidade máxima 

de demissão simples, demissão a bem do serviço público ou rescisão contratual com 

desligamento dos quadros da Administração Pública. Houve reconhecimento da extinção da 

punibilidade em 7,75% dos casos no período. Assim, 73,5% dos servidores e empregados 

públicos foram, ao final, mantidos no serviço público, seja pela imposição da sanção de 

suspensão nos casos de falta grave ou mitigação da sanção de demissão, seja pelo 

reconhecimento da absolvição46.  

 
43 Conforme relatório de gestão elaborado pela Chefia da PPD relativamente aos dados extraídos dos processos 
entre os anos de 2015 e 2018.  
44 As práticas autocompositivas, como será melhor aprofundado adiante, foram previstas no §1º do art. 267-B 
inserido no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo por meio da Lei Complementar n. 1.361/2021, 
abrangendo a mediação, a conciliação, os processos circulares e outras técnicas de justiça restaurativa. 
45 Informação extraída do Relatório Geral de Gestão de 2015/2018 realizado pelo Chefe da Procuradoria de 
Procedimentos Disciplinares em 18 de dezembro de 2018 com submissão para ciência da Subprocuradoria Geral 
da Consultoria (SUB-CG), contemplando os dados estatísticos de propostas de aplicação de sanções nas 
sindicâncias, processos administrativos disciplinares e processos sancionatórios. 
46 Se forem considerados a totalidade de servidores que responderam processos disciplinares (PAD e 
Sindicâncias), no período acima destacado, 38% dos servidores tiveram o reconhecimento da absolvição ou houve 
a extinção da punibilidade por morte ou prescrição administrativa ao final do processo. 
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E para a solução desses 73,5% dos casos, a única resposta que havia na legislação do 

Estado de São Paulo era a sanção disciplinar, que podia variar, de repreensão, nos casos de 

mera violação dos deveres impostos aos servidores (art. 241 da Lei 10.261/68), e até a 

suspensão, que pode chegar a até 90 (noventa) dias quando o ato infracional consubstanciar-se 

em falta grave (art. 254 da Lei n. 10.261/68). 

Todavia, cumpre destacar que em ambos os casos o servidor punido com a pena de 

repreensão ou suspensão perde direitos, como a interrupção da contagem de tempo para 

obtenção do quinquênio e licença-prêmio. Em muitos casos, ao contrário de representar uma 

melhoria da gestão dos recursos humanos, a sanção disciplinar acabava por acarretar 

desestímulo ao servidor, seja pela anotação da penalidade, seja pelos reflexos financeiros dela 

decorrentes. 

O presente panorama, por si só, evidencia como se mostra importante a previsão no 

ordenamento jurídico estadual de instrumentos consensuais que pudessem viabilizar soluções 

mais adequadas aos servidores públicos que tivessem incidido em violação das regras 

estatutárias. 

 

3.4 A “Reforma Administrativa Estadual” e o papel da Procuradoria Geral do Estado 

para a construção do desenho da consensualidade nos processos disciplinares 

 

Antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 1.361/2021 não havia previsão no 

Estatuto de mecanismos consensuais para a celebração de acordos nos processos disciplinares. 

Pelo contrário, o artigo 264 do Estatuto determinava que a autoridade adotasse as providências 

cabíveis para a apuração do ilícito funcional sempre que dele tomasse conhecimento, o que 

sempre foi interpretado como impedimento à celebração de acordos substitutivos na seara 

disciplinar.  

Um dos maiores receios do Administrador Público era responder, quando não agisse de 

ofício pelas mais variadas razões, pelas figuras penais da prevaricação ou da condescendência 

criminosa, para além de também responder por omissão no âmbito disciplinar. 

A Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (Lei Complementar n. 

1.270/2015), já previa a possibilidade de se realizar a suspensão condicional da sindicância47 

 
47 Artigo 145 - Nas hipóteses previstas no artigo 135, inciso I, e após a portaria de instauração da sindicância a 
que se refere o artigo 146, ambos desta lei complementar, o Corregedor Geral proporá ao Procurador do Estado 
acusado a suspensão do procedimento pelo prazo de 1 (um) ano, desde que não tenha sido apenado por outra 
infração disciplinar nos últimos 5 (cinco) anos. (...) 
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(SUSCONSIND) para os Procuradores do Estado que tivessem incorrido em faltas leves 

punidas com a pena de repreensão. Todavia, considerando que se trata de norma de caráter 

especial, a norma possui aplicação limitada aos Procuradores do Estado de São Paulo. 

Realizando uma leitura formal dos dispositivos do Estatuto, não era possível encontrar 

no sistema disciplinar paulista qualquer previsão expressa para a celebração de acordos 

substitutivos. Nessa linha interpretativa vinha trilhando a Procuradoria Administrativa da PGE, 

responsável por emitir orientações vinculantes para toda a Administração Pública Estadual. 

  A título de exemplo, a implementação da Justiça Restaurativa por meio da Resolução 

Conjunta48 entre PGE, Secretaria da Educação, Secretaria de Saúde e Secretaria de 

Administração Penitenciária, no ano de 2018, foi editada com a expressa menção de ser um 

projeto piloto, com específico recorte temático e territorial49, para resolver conflitos ainda não 

“carimbados” com a pecha de infração funcional. 

Logo, a aceitabilidade da veiculação da justiça restaurativa pelo Procurador Geral do 

Estado à frente da instituição no final do ano de 2018, demandou a apresentação de uma 

proposta de projeto piloto, que seria aplicável somente para os casos que ainda estivessem numa 

zona cinzenta, ainda não “rotulados” como infração funcional. 

Apesar dessa orientação restritiva da Procuradoria Administrativa da PGE, os 

procuradores que atuavam no dia a dia com os processos disciplinares há muito sentiam a 

necessidade de adotar mecanismos consensuais para as situações nas quais o rigor da lei 

mostrava-se desarrazoado.  

Também vale a pena mencionar, a análise feita no Parecer PA n. 14/2018 acerca da 

representação feita por este subscritor50, propondo a não instauração de sindicância quando o 

servidor já estivesse fora dos quadros da Administração Pública. Isso por conta da absoluta 

inutilidade da reprimenda ao final do processo, uma vez que a penalidade eventualmente 

 
48 Resolução Conjunta PGE-SE-SS-SAP-1, de 20-7-2018, publicada no Diário Oficial do Estado, de 24 de julho 
de 2018, conforme anexo F. 
49 Para o projeto piloto, foram escolhidas somente algumas Diretorias de Ensino, dentre as 91 existentes, para 
cuidar dos casos envolvendo problemas de relacionamento interpessoais.  
50 Conquanto aponte a dúplice finalidade da sindicância e do processo administrativo disciplinar – consistente, de 
um lado, na fixação de uma sanção ao servidor faltoso, compatível à conduta praticada, e de outro, no 
estabelecimento da sua responsabilidade por danos causados à Administração Pública – sustenta o equívoco da 
tese que defende o prosseguimento da sindicância e do processo administrativo disciplinar exclusivamente para o 
estabelecimento da responsabilidade civil do agente público e obtenção de provas, quando extinto o jus puniendi 
do Estado. Nesse sentido, pondera que os instrumentos disponibilizados pela lei ao administrador para a 
consecução dos fins públicos devem ser utilizados com parcimônia, podendo o levantamento do quantum devido 
pelo agente público ser realizado pelas vias ordinárias, com ulterior ajuizamento de ação cível para reparação de 
danos, exsurgindo desnecessário o acesso à via disciplinar nesta situação. A este respeito, reporta-se à 
argumentação desenvolvida, em situação análoga, no Parecer PA n. 95/2013. 



33 

   

 

 

imposta, somente poderia ser anotada no prontuário funcional do servidor já aposentado, 

exonerado ou demitido anteriormente, sem qualquer reflexo patrimonial ou mesmo funcional. 

Porém a Procuradoria Administrativa rechaçou a proposta. 

O argumento para o não acolhimento da proposta contida na representação51, foi que as 

sindicâncias deveriam continuar sendo instauradas para resguardar os interesses da 

Administração Pública (interesse público), numa hipotética análise futura de má conduta caso 

o servidor buscasse ingressar no Estado por concurso novamente52, com fulcro no inciso V do 

artigo 47 da Lei 10.261/68.  

Todavia, considerando a existência de casos de incompatibilizado para nova investidura, 

previstos no parágrafo único do artigo 307, da Lei 10.261/68, pelo prazo de 5 (cinco) a 10 (dez) 

anos, nos casos de demissão e demissão a bem do serviço público respectivamente, fica difícil 

sustentar que uma mera repreensão ou suspensão anterior em sindicância seja suficiente para 

impedir a posse de um candidato aprovado em concurso público.  

Esta breve contextualização, buscou ilustrar a “dificuldade” de implantação de 

instrumentos consensuais por via infralegal, como fizeram outros entes federativos, no âmbito 

disciplinar, e.g. o Decreto 4.729-R, editado pelo Estado do Espírito Santo, em 16 de setembro 

 
51 Com a aprovação da Lei Complementar n. 1.361/2021, foi introduzido o parágrafo único ao artigo 269, da Lei 
10.261/68 assim dispondo: “Não será instaurada sindicância em face de funcionário já exonerado, aposentado, 
anteriormente demitido ou que, por qualquer razão, tenha deixado de manter vínculo com a Administração 
Pública.” Dessa forma, quando da entrada em vigor da alteração, houve propostas de extinção em relação as 
sindicâncias que estavam em curso, com encaminhamento dos processos para a Secretaria de origem para análise. 
O entendimento dos Órgão Superiores da PGE foi no sentido de que as sindicâncias em curso não seriam atingidas 
pela alteração da Lei, pois não constou na previsão que as sindicâncias em curso poderiam ser extintas, somente 
constou que não seriam instauradas novas sindicâncias quando o servidor já não mantivesse vínculo com o estado. 
Desse modo, foi elaborada nova representação para a Procuradoria Administrativa pela Chefia da PPD, que 
culminou no Parecer PA n. 3/2022, que entendeu pela necessidade de observância do princípio da legalidade, não 
admitindo a extinção das sindicâncias em curso quando houver o rompimento da relação funcional do servidor 
com o Estado, conforme se pode constatar da ementa ora transcrita: “PODER DISCIPLINAR. PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Sindicância disciplinar. PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. Legalidade. 
Indisponibilidade do interesse público. SERVIDOR PÚBLICO. Alteração do Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis do Estado. Desnecessidade de instauração de sindicância em caso de rompimento do vínculo do servidor 
com a Administração Pública. Impossibilidade de extinção dos procedimentos já instaurados sob a égide da lei 
anterior. Princípios da legalidade e indisponibilidade do interesse público. Irretroatividade da lei (tempus regit 
actum). Dupla finalidade dos procedimentos disciplinares: repressiva e preventiva.” Cabe destacar, que houve 
alteração do comando da Procuradoria Administrativa, que já acena com posicionamentos de vanguarda na seara 
sancionatória, o que pode trazer novas luzes para a interpretação e aplicação dos instrumentos consensuais.  
52 (...) Dessa forma, embora o conceito de boa conduta possua certo grau de indeterminação, consideramos que 
não há elementos suficientes para alteração da orientação institucional, cabendo, na ocasião da posse, uma análise 
de cada caso concreto a fim de ponderar as circunstâncias envolvendo a aplicação anterior de penalidade. Nesse 
contexto, parece-nos inviável, de antemão – ante a ausência de norma legal expressa – excluir a instauração ou 
prosseguimento de Sindicâncias sempre que o servidor responsável pela infração deixar o serviço público. De fato, 
convém recordar que a Administração Pública orienta-se, também, pelo princípio da legalidade, inexistindo 
previsão, no Estatuto do Funcionalismo Paulista, que dispense a instauração ou autorize a extinção de 
sindicância na hipótese citada” (grifos nossos). 
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de 2020, a Instrução Normativa n. 4, de 21 de fevereiro de 2019 e a Portaria da Advocacia Geral 

da União (AGU) n. 248, de 10 de agosto de 2018. 

 Como foi possível identificar da exposição sobre o sistema disciplinar do Estado de São 

Paulo, o exercício do jus puniendi em relação aos servidores públicos estava fundado 

exclusivamente na apuração e sancionamento mediante a imposição de penalidades, o que 

redundou na necessidade de observância de procedimentos morosos que culminavam, muitas 

vezes, na aplicação de penalidades que não repercutiam positivamente para a melhoria do 

serviço público, nem tampouco para o aprimoramento funcional do servidor faltoso. 

Em algumas situações a imposição de sanção acabava por reavivar um conflito já 

superado na repartição pública e aprofundar, ainda mais, o sentimento de desvalorização 

experimentado pelo servidor público, pois a imposição de uma sanção de suspensão, para além 

de gerar o não recebimento da remuneração pelos dias fixados na decisão administrativa, 

repercutia também na contagem de tempo para aquisição de quinquênios e licença prêmio, 

interrompendo o prazo de cinco anos fixados em lei para aquisição dessa vantagem de caráter 

pessoal. Isso sem contar o dano reputacional para o servidor apenado. 

O mesmo se pode afirmar em relação à situação de causação de dano culposo ao 

patrimônio público, que poderia implicar na imposição de uma sanção de repreensão ou 

suspensão ao servidor, que deveria também ressarcir, na esfera cível, os danos experimentados 

pelo Estado. Uma solução consensual poderia ter prontamente resolvido o problema, com a 

celebração de um acordo substitutivo como já previsto por outros entes federativos. 

O Estado de São Paulo possui um grande quadro funcional que se espraia por suas 

Secretarias, Autarquias e Fundações Públicas, gerando diuturnamente inúmeros processos 

disciplinares, que demandam a movimentação de todo o aparato da Procuradoria de 

Procedimentos Disciplinares para resolver problemas que poderiam receber um endereçamento 

mais racional, com solução consensual dos conflitos, redundando em benefícios tanto para a 

Administração como para os servidores. 

 

3.5 Período anterior à Lei Complementar n. 1.361/2021 

 

 Quando em junho de 2017 foi criado o Grupo de Trabalho no âmbito da Procuradoria 

Geral do Estado para estudar alterações para o sistema disciplinar do Estado de São Paulo, a 

primeira questão colocada recaiu justamente sobre o veículo normativo que deveria ser 

escolhido para instituir os mecanismos consensuais. 
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 Não obstante a existência de permissivos genéricos tanto na órbita da lei federal como 

em ato normativo estadual, o entendimento do Grupo de Trabalho foi no sentido de dispor 

expressamente dos instrumentos consensuais no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de 

São Paulo, portanto, por meio de lei complementar, para trazer maior conforto decisório ao 

Administrador Público e também aos Procuradores que atuam na Procuradoria de 

Procedimentos Disciplinares para a aplicação e utilização dos institutos. 

 Esta opção todavia, não esgota a discussão sobre a legalidade da consensualidade e, 

consequentemente, das alternativas dispostas no ordenamento jurídico para a terminação 

consensual de processos sancionadores. Ocorre que, pode haver necessidade de previsão de 

novos instrumentos consensuais ou de realização de aprimoramentos nos institutos já criados, 

o que denota a importância de que seja analisada também a juridicidade de previsão da 

consensualidade por atos infralegais como fizeram, aliás, outros entes federados.  

 Além disso, a discussão importa para definir os fundamentos jurídicos e limites para a 

adoção dos mecanismos consensuais previstos em outras normas para o sistema disciplinar 

paulista. É o que será analisado no próximo capítulo. 

 

4 MECANISMOS CONSENSUAIS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR N. 1.361, 

DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 

 

 A proposta deste capítulo é apresentar quais são os instrumentos dispostos na Lei 

estadual e trazer considerações para a sua utilização prática, com vistas a otimizar o seu alcance 

e os resultados positivos esperados. 

 Para tanto, mostra-se relevante descrever e analisar juridicamente os instrumentos 

tipificados na Lei Complementar nº 10.261/68, quais sejam: medidas autocompositivas (art. 

267-B), termo de ajustamento de conduta (art. 267-E) e suspensão condicional da sindicância 

(art. 267-N).  

 

4.1 Medidas autocompositivas (art. 267-B da Lei 10.261/68) 

 

A inserção de medidas autocompositivas dentre os modelos consensuais de resolução 

dos conflitos juntamente com os demais instrumentos de política consensual introduzidos pela 

Lei Complementar 1.361/2021, teve por escopo permitir uma forma mais adequada para o 

endereçamento das questões envolvendo conflitos interpessoais ou a deterioração dos 
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relacionamentos em determinada repartição pública, situações tais que representam parcela 

significativa das sindicâncias instauradas no âmbito da Procuradoria de Procedimentos 

Disciplinares. 

Cabe destacar que o instrumento especificamente é o acordo celebrado em sessão 

autocompositiva, que pode ser celebrado por meio de uma prática de mediação, conciliação, 

processos circulares ou outras técnicas de justiça restaurativa, prevalecendo, na prática, a 

designação de medidas autocompositivas. 

O Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo passou a prever em seu 

artigo 267-D53 o acordo para práticas autocompositivas, abarcando a mediação, a conciliação, 

os processos circulares e outras técnicas de justiça restaurativa. 

  Conforme o art. 267-B da Lei 10.261/68 são aplicáveis às práticas autocompositivas os 

princípios da voluntariedade, corresponsabilidade, reparação do dano, confidencialidade, 

informalidade, consensualidade e celeridade. 

 No que diz respeito ao princípio da voluntariedade é certo que um procedimento que 

pressupõe o diálogo e o engajamento dos interessados, somente possui viabilidade de ser bem-

sucedido se as partes anuírem espontânea e expressamente ao programa, não podendo ser 

considerada a não aceitação de maneira negativa ao servidor no curso do ulterior processo 

disciplinar. 

Há que estar presente também a compreensão de que a construção da solução do conflito 

será realizada em conjunto com os participantes, cientes que estarão de todas as questões que 

envolvem a participação no círculo restaurativo, o que inclui direitos, mas também obrigações, 

devendo fazer parte de todo o processo de formação do ajuste um adequado espaço de consenso 

e a noção de corresponsabilidade. 

Nem todos os casos envolvendo conflitos interpessoais e que permitem a adoção das 

práticas autocompositivas abarcam algum dano ao erário, mas caso haja prejuízo 

experimentado pelo Estado, o ressarcimento do dano causado deverá ser objeto do ajuste nas 

práticas autocompositivas.   

 
53 Artigo 267-D - O acordo celebrado na sessão autocompositiva será homologado pela autoridade administrativa 
competente para determinar a instauração da sindicância ou pelo Procurador do Estado responsável por sua 
condução.  
§ 1º - O cumprimento do acordo celebrado na sessão autocompositiva extingue a punibilidade nos casos em 
que, cumulativamente: 
1. a conduta do funcionário não gerou prejuízo ao Erário ou este foi integralmente reparado; 
2. forem cabíveis, em tese, as penas de repreensão, suspensão e multa. 
§ 2º - Nos casos em que o cumprimento do acordo restaurativo não ensejar a extinção da punibilidade, tal acordo 
deverá ser considerado pela autoridade competente para mitigação da sanção, objetivando sempre a melhor solução 
para o serviço público. 
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  No que diz respeito aos princípios aplicáveis às medidas autocompositivas, importante 

a observância do princípio da confidencialidade, notadamente nos processos circulares onde os 

envolvidos nos conflitos acabam trazendo à tona sentimentos e emoções de caráter íntimo, bem 

como relatando fatos que podem representar verdadeira confissão de condutas que não estão 

sequer em análise na sessão autocompositiva54. A não observância do princípio da 

confidencialidade mostrar-se-ia prejudicial, podendo afastar o interesse dos servidores, na 

hipótese de os relatos das questões discutidas nos círculos restaurativos poderem ser utilizados 

em futura sindicância ou processo administrativo disciplinar em desfavor do servidor em caso 

de não ser frutífera a resolução do caso pelas práticas autocompositivas. 

 A implementação das práticas autocompositivas ainda depende de decreto 

regulamentar, conforme se verifica da expressa exigência da Lei55. Essa exigência de 

regulamentação de fato tinha razão de ser, uma vez que a efetiva aplicação das práticas 

autocompositivas depende da organização de um sistema de competências, processos e 

adequada estrutura, que não foi definido em lei. Também se verifica o imperativo de capacitar 

servidores e/ou realizar convênios com escolas especializadas nas práticas autocompositivas, 

sobretudo para estabelecer uma rede de facilitadores que possa fazer frente aos casos 

encaminhados para a solução das práticas restaurativas. 

 Considerando o grande número de secretarias e autarquias que serão impactadas com a 

regulamentação das práticas autocompositivas, haverá necessidade de ampla coordenação entre 

a Procuradoria Geral do Estado e as demais entidades da Administração Direta e Indireta 

interessadas, para que seja possível apresentar uma minuta de Decreto estadual56 capaz de 

alcançar os resultados esperados.  

 
54 Não se pode descartar, ainda, que durante o processo circular o servidor venha a reconhecer uma conduta que 
represente uma outra falta funcional mais grave, como o cometimento de uma falsidade ideológica para justificar 
uma falta ao trabalho. Se acaso não houvesse a inserção de maneira expressa do princípio da confidencialidade na 
legislação, o servidor poderia responder a outro processo mais grave podendo dar ensejo a demissão a bem do 
serviço público, nos termos do inciso II do artigo 257, da Lei 10.261/68, para além de responder na esfera criminal 
por uso de documento falso, nos termos do artigo 304, c.c. art. 297, ambos do Código Penal. Seria ilógico e 
contraditório com a previsão Constitucional de não autoincriminação (art. 5º, inciso LXIII). Se o acusado não é 
obrigado a produzir prova contra si mesmo e possui inclusive o direito assegurado de estar acompanhado no ato 
do interrogatório para lhe defender, não haveria sentido de que um servidor fosse estimulado para compartilhar 
suas aflições no exercício funcional e ser punido, após acreditar estar em um ambiente de segurança e sigilo. 
55 Artigo 267-B - As práticas autocompositivas, a serem regulamentadas por decreto, serão orientadas pelos 
princípios da voluntariedade, corresponsabilidade, reparação do dano, confidencialidade, informalidade, 
consensualidade e celeridade, observado o seguinte: (grifo nosso) (...) 
56 A Procuradoria de Procedimentos Disciplinares já apresentou uma proposta para a Subprocuradoria Geral da 
Consultoria para a criação de um grupo de trabalho intersecretarial, envolvendo as maiores Secretarias em volume 
de processos disciplinares (Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde  e Secretaria da Administração 
Penitenciária) para estudar e propor uma minuta de regulamentação da Lei n. 1.361/2021 no que toca às práticas 
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 A criação do Grupo de Trabalho Intersecretarial por meio da Resolução Conjunta 

PGE/SE/SS/SAP nº 1, de 27 de julho de 2022, com escopo de apresentação de uma minuta de 

do decreto regulamentar, veio em boa hora, considerando a expectativa por parte das Secretarias 

e Autarquias que aguardam a possibilidade de utilização dessas medidas.  

Regulamentação tardia poderia minar o engajamento das Secretarias que já faziam parte 

do projeto piloto implementado pela Resolução Conjunta PGE/SE/SS/SAP n. 1, de 20 de julho 

de 2018.  

 

4.1.1 Justiça restaurativa  

 

 A justiça restaurativa foi prevista como um dos mecanismos das práticas 

autocompositivas, encontrando sua previsão no §1º do art. 267-B.  

A Justiça restaurativa nasce com a missão de buscar trazer uma nova forma de resposta 

aos conflitos que o sistema tradicional, baseado no paradigma punitivista, não mais conseguia 

solucionar de maneira satisfatória, com utilização de um conjunto de instrumentos que abarcam 

a mediação entre o ofensor e o ofendido, a escuta das pessoas envolvidas nos conflitos por meio 

de processos circulares, procurando encontrar os motivos que ensejaram o surgimento do 

conflito e pensar em formas de superação para que as partes atingidas possam seguir em frente. 

O Poder Judiciário do Estado de São Paulo foi precursor57 da normatização da Justiça 

Restaurativa, inspirando a adoção desse modelo pelo Conselho Nacional de Justiça e tantos 

outros Tribunais Estaduais e Federais.  

Com relação à introdução da Justiça Restaurativa no âmbito disciplinar paulista, faz-se 

necessário frisar que sua previsão legal surge de experiência na Procuradoria de Procedimentos 

Disciplinares, em que se evidenciou que, ao longo dos anos, muitos casos envolvendo conflitos 

interpessoais tinham origem em um ambiente de trabalho problemático e que a instauração do 

procedimento disciplinar acabava, por vezes, agravando ainda mais os conflitos já existentes.  

Esses conflitos, inclusive, muitas vezes transbordavam dos contendores para outras 

pessoas não envolvidas no problema, formando-se “grupos de apoio” dos envolvidos na 

 
autocompositivas, tendo sido o criado o Grupo de Trabalho por meio da Resolução Conjunta PGE/SE/SS/SAP nº 
1, de 27 de julho de 2022, publicada no Diário Oficial do dia 29.07.2022 (Anexo G). 
57 Conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “A Resolução nº 225/16, 
do Conselho Nacional de Justiça, bem como a definição de Justiça Restaurativa, ganharam inspiração no 
Provimento nº 35, de 11 de dezembro de 2014, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, primeira 
normativa sobre o tema em todo o país”. (...), Disponível em: 
https://www.tjsp.jus.br/InfanciaJuventude/JusticaRestaurativa. Acesso em: 14 fev. 2022.   
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sindicância administrativa, o que acabava por degradar o ambiente de trabalho como um todo 

na repartição e, por consequência, a qualidade da prestação do serviço público aos 

administrados. 

Logo, a busca por caminhos outros que pudessem resolver melhor esses conflitos58 

demandava o estudo para a introdução das práticas autocompositivas no sistema disciplinar do 

Estado de São Paulo. 

Com efeito, conforme bem pontuou Ana Sofia Schimidt no relatório do Grupo de 

Trabalho (anexo A): “conceber um procedimento disciplinar restaurativo59 é olhar para os 

conflitos que surgem nos mais diversos cenários da Administração como oportunidades de 

transformação positiva, colocando o foco nas pessoas e não nos processos; nos danos causados 

(e sofridos) e nas formas de repará-los e preveni-los e não na sanção”. 

Nesse sentido, foi desenvolvido um projeto piloto a partir das discussões e propostas 

oriundas da 4ª Subcomissão do Grupo de Trabalho instituído na Procuradoria-Geral do 

Estado60, coordenada pela Dra. Ana Sofia Schmidt, então Presidente da 2ª Unidade Processante 

 
58 Cabe transcrever uma passagem do artigo publicado na Revista da PGE sobre procedimentos disciplinares, onde 
a Procuradora Ana Sofia Schimidt relata um caso concreto que tramitou perante a 2ª Unidade Processante 
envolvendo discussão no ambiente de trabalho entre dois servidores, que ilustra bem a aplicação da justiça 
restaurativa como solução ótima do conflito: “Baixada a Portaria que instaurou a Sindicância, os acusados foram 
citados. Por ocasião do interrogatório, Carlos, o chefe acusado de omissão, disse que deixou de elaborar um 
Comunicado de Evento em face de João e Ana porque olhou para a situação e viu uma ''falta de educação”; 
considerou que uma conversa poderia resolver a questão. Ana e João deram as suas versões, cada qual atribuindo 
ao outro a responsabilidade pelo ocorrido. Ambos se mostraram ainda bastante impactados pelo que havia 
acontecido. Ao término dos interrogatórios, foi-lhes perguntado se gostariam de uma oportunidade para expressar, 
um ao outro, os respectivos pontos de vista. Ambos disseram que sim. Foram estabelecidas algumas regras para a 
conversa, ressaltando-se a importância (i) de ouvir sem interromper de ouvir fazendo um esforço para entender o 
ponto de vista do outro em vez de ouvir apenas para contra-argumentar; (ii) de expressar os próprios sentimentos 
em vez de simplesmente apontar o dedo para o outro (com utilização das técnicas da mediação e da CNV – 
Comunicação Não Violenta que estimulam os participantes a falar em primeira pessoa). Assim foi feito. Ambos, 
bastante emocionados, se desculparam, reconheceram que se expressaram de forma inadequada, reconheceram o 
valor um do outro. Ao final, trocaram um caloroso aperto de mão, enquanto sorriam aliviados desfazendo a tensão 
que os acompanhava desde a data do fato. Um deles havia vindo de carro, o outro de ônibus. Combinaram de 
voltar juntos. Ambos estavam agradecidos pela oportunidade e cientes de que, embora tivessem vivenciado ali 
algo muito importante, isso não necessariamente teria um impacto na decisão do processo. Um resumo do que 
ocorreu ficou registrado em documento que foi juntado aos autos”. Ao final do processo foi proposta a absolvição 
dos três acusados, afastando-se a omissão do chefe e quanto aos servidores que teriam faltado com o dever de 
urbanidade um com o outro, houve o entendimento de que os tipos das infrações são abertos e que no caso dos 
autos não ocorreu a subsunção dos fatos à norma legal, com base na discricionariedade da Administração Pública 
para avaliação da conduta. In (Superando o paradigma punitivo. Por um procedimento disciplinar restaurativo, 
Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo – Procedimentos Disciplinares, n. 85, janeiro/junho 2017, 
p. 88-89).    
59 “As práticas restaurativas se desenvolvem a partir de três pilares, como indica um dos mais influentes autores 
da JR, Howard Zehr: (i) o foco no dano cometido, o que dá a vítima e às suas necessidades especial relevância; 
(ii) a constatação de que males ou danos resultam em obrigações – a responsabilização do autor do dano é 
enfatizada e (iii) a justiça restaurativa promove engajamento e/ou participação – as partes envolvidas no dano 
participam ativamente da decisão. Op. cit., p. página 99.  
60 O grupo de trabalho foi criado pela Resolução PGE nº 19/2017, conforme já mencionado anteriormente. 
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da Procuradoria Geral do Estado, que procurou incorporar para o âmbito disciplinar a 

experiência exitosa do Poder Judiciário que implementou a Justiça Restaurativa para a solução 

de conflitos já no ano de 201461.  

 O Projeto Piloto contou com a participação das três maiores Secretarias Estaduais em 

termos de número de processos disciplinares em tramitação na PPD (Secretaria da 

Administração Penitenciária, Secretaria da Educação e Secretaria da Saúde), além da 

Procuradoria Geral do Estado, as quais assinaram uma Resolução Conjunta62 que disciplinou a 

forma de implementação e as diretrizes gerais do projeto piloto63. 

 
61 Nas palavras de Ana Sofia Schimidt no relatório final do Grupo de Trabalho constante do anexo A: “A justiça 
restaurativa conta já com uma história de sucesso em nosso país, da qual a edição da Resolução 225 de 31 de maio 
de 2016 do Conselho Nacional de Justiça é um capítulo recente de enorme relevância. Mencionada expressamente 
nos “considerando” do ato do Procurador Geral do Estado que criou o Grupo de Trabalho, a Resolução expressa 
não apenas o compromisso do Poder Judiciário com os princípios da Justiça Restaurativa, como estabelece 
parâmetros e procedimentos para sua efetiva implantação. É um caminho trilhado desde o início dos anos 2000. 
Em 2005, foram implantados três projetos-piloto financiados e apoiados pela Secretaria de Reforma do Judiciário 
e pelo PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (em Brasília-DF, Porto Alegre-RS e São 
Caetano do Sul-SP). A partir daí, uma verdadeira “cultura restaurativa” vem se disseminando. Com o apoio da 
Escola Superior da Magistratura, em São Paulo, foram e estão sendo capacitados centenas de facilitadores 
restaurativos. Há inúmeras experiências concretas de aplicação da justiça restaurativa, especialmente nas Varas da 
Infância e da Juventude, mas também fora do Poder Judiciário. A partir de 2005, uma parceria com a Secretaria 
da Educação deu origem a diversos projetos e ações, com capacitação em práticas restaurativas de educadores e 
integrantes da comunidade escolar. Em Santos, foi editada a Lei n. 3371/2017 instituindo a justiça restaurativa 
como política pública municipal; igualmente em São Vicente, a Lei 3658-A “institui as Práticas Restaurativas 
como Política Pública no Município”; Barueri, Marapoama, Laranjal Paulista são outros municípios paulistas que 
contam com leis no mesmo sentido. No Rio Grande do Sul, foi celebrado em 2016 um ‘Protocolo de Cooperação 
Interpoderes para uma Política de Estado de Justiça Restaurativa e de Construção de Paz’. Tramita no Congresso 
Nacional um projeto de alteração do Código de Processo Penal para a inclusão de práticas restaurativas que, não 
obstante, já vem sendo experimentadas na prática em relação aos crimes de menor potencial ofensivo. O Tribunal 
de Justiça de São Paulo conta com um muito ativo Grupo Gestor da Justiça Restaurativa e a Resolução 225 do 
CNJ foi em grande parte inspirada no Provimento da Corregedoria Geral TJSP n. 35/2014.” 
62 Resolução Conjunta PGE/SE/SS/SAP –n. 1, de 20 de julho de 2018. 
63 Por ocasião do projeto piloto foram realizadas as seguintes atividades, conforme relatório apresentado pela 
Coordenadoria do projeto da Justiça Restaurativa (PRAC), para a Assessoria Jurídica do Gabinete (AJG) em 15 
de junho de 2021: 
a) Quantas intervenções já foram realizadas e quais os resultados alcançados; 
Foram realizadas 8 intervenções sob a modalidade enfrentamento de conflitos e mais de 100 intervenções sob a 
modalidade sensibilização (encontros de prevenção a conflitos gravosos). 
Como resultados e, ainda, colhendo trechos de falas dos participantes, exemplifica-se os resultados obtidos: 
i) restauração de relações e manutenção dos servidores antes em conflito no mesmo setor, após a realização do 
processo circular; 
ii) licenças saúde deixaram de ser solicitadas, conforme relato de servidores participantes dos processos; 
iii) são solicitadas reiteradamente ampliações e formações na metodologia. 
b) Como está o desenvolvimento do projeto piloto atualmente. 
O Projeto hoje vem buscando alterar a sua estratégia de implementação, migrando da celebração de parcerias com 
entidades facilitadoras para a formação de quadro próprio de servidores facilitadores. 
Na SAP há curso de formação já avançado, suspenso em razão da crise pandêmica; na SEDUC, está sendo 
elaborado curso de formação para ser ofertado a servidores da Pasta; na SES, está se realizando mapeamento de 
servidores já formados para atuarem junto ao Programa. 
Além do foco na formação, o Projeto encontra-se em estágio de sensibilização de servidores em diversos contextos, 
buscando aumentar o grau de informação acerca das metodologias autocompositivas na seara da cultura da 
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  As propostas contidas no relatório final apresentado pelo Grupo de trabalho, seguiram 

na forma de minuta de anteprojeto de alteração legislativa, com as justificativas pertinentes64, 

culminando na aprovação da Lei Complementar nº 1.361/2021, que dentre outros tantos temas, 

autorizou expressamente a realização das práticas autocompositivas pelo Estado de São Paulo, 

exigindo, por sua vez, regulamentação da matéria por norma infralegal (Decreto). 

 

4.1.2 Mediação e conciliação 

  

 A mediação e a conciliação são instrumentos de resolução consensual de conflitos já há 

muito utilizados no direito brasileiro, compondo ao lado dos círculos restaurativos e da justiça 

restaurativa, um conjunto de mecanismos para solucionar os diversos conflitos, que venham a 

exsurgir entre a Administração Pública e os seus servidores. 

O Legislador Paulista não definiu os institutos que fazem parte das práticas 

autocompositivas, o que caberá ao Decreto Regulamentar fazê-lo para que seja possível bem 

delinear as hipóteses indicativas de cada um dos instrumentos, balizando, para tanto, os 

contornos de cada procedimento e os profissionais que poderão atuar na conciliação, na 

mediação e nas práticas restaurativas. 

De qualquer forma, a tendência é aplicar a mediação e a conciliação para os casos de 

conflitos interpessoais mais simples, que não derivem de um ambiente já conturbado de 

trabalho ou de problemas de relacionamento que se arrastem no tempo, pois nesses casos seria 

melhor indicada a justiça restaurativa que demanda um maior número de círculos para que os 

 
Administração Pública para aumentar a receptividade dos servidores às referidas metodologias, vez que muitas 
resistências foram sendo mapeadas no transcurso da concretização do Projeto. 
64 Conceber um procedimento disciplinar restaurativo é olhar para os conflitos que surgem nos mais diversos 
cenários da Administração como oportunidades de transformação positiva, colocando o foco nas pessoas e não 
nos processos; nos danos causados (e sofridos) e nas formas de repará-los e preveni-los e não na sanção. É 
compreender as circunstâncias que ensejaram a ocorrência da infração e dar aos envolvidos a oportunidade de 
avaliar, com responsabilidade, suas condutas. Como diz Marcelo Salmaso, ‘(...) para além de remediar o ato de 
transgressão, a Justiça Restaurativa busca, também, prevenir e evitar que a violência nasça ou se repita.’ (Marcelo 
N. Salmaso “Uma mudança de paradigma e o ideal voltado à construção de uma cultura de paz”. In “Justiça 
Restaurativa – Horizontes a partir da Resolução CNJ 225”. A gestão ótima dos conflitos - que começam ou 
culminam em infrações disciplinares - por intermédio da metodologia da justiça restaurativa atende, em última 
análise, aos princípios mais caros à Administração. A partir de tal premissa, os trabalhos da Subcomissão tiveram 
por escopo conhecer melhor as potencialidades da justiça restaurativa com vistas à implantação de um 
procedimento disciplinar restaurativo. Os mecanismos necessários à introdução das práticas restaurativas no 
procedimento disciplinar. No entanto, é preciso ter em mente que os benefícios advindos dessas inovações poderão 
ser limitados e até sufocados se não for estimulada, no ambiente institucional em que inseridos, uma abertura para 
um novo paradigma. Assim, para além de criar mecanismos concretos, é preciso cuidar do ambiente institucional, 
conscientizando e sensibilizando gestores e servidores (mesmo aqueles que não vierem a participar diretamente 
das práticas) de modo que os valores e princípios estruturantes desse novo paradigma não se choquem com a 
cultura vigente na instituição.  
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facilitadores possam buscar uma solução construída por todos os envolvidos no conflito, o que 

pode abranger os servidores diretamente ligados ao conflito, mas também os demais integrantes 

da repartição, como colegas de trabalho, chefias e subordinados.  

 

4.1.3 Requisitos para a celebração e a questão do direito subjetivo à celebração de acordo 

 

O primeiro ponto a ser analisado é se o encaminhamento para práticas restaurativas seria 

um direito público subjetivo do servidor ou se o encaminhamento para as práticas 

autocompositivas passaria por um juízo de conveniência e oportunidade da autoridade 

competente para a instauração da apuração ou do procedimento disciplinar ou, ainda, do 

Procurador do Estado responsável por sua condução. 

Aliás, essa dúvida jurídica também se repete quanto aos demais instrumentos consensuais 

(termo de ajustamento de conduta e suspensão condicional da sindicância), razão pela qual será 

feita nesta ocasião uma análise mais aprofundada sobre o tema aplicável para todas as hipóteses 

de resolução consensual dos conflitos. 

A dicção do dispositivo não deixa dúvidas no sentido de que se trata de uma decisão 

discricionária, pois o artigo 267-C, diz expressamente que a autoridade competente para a 

instauração do procedimento disciplinar e o Procurador do Estado responsável por sua 

condução, poderão encaminhar o caso para as práticas restaurativas. 

O mesmo se deu na previsão do TAC, no parágrafo único do artigo 267-E, onde o 

legislador se vale da expressão “poderá” e na estipulação da SUSCONSIND, onde se verifica 

no artigo 267-N a utilização da expressão “poderá propor”. 

O direito sancionador possui características próprias que não se confundem com o direito 

penal, havendo merecidas críticas feitas por Alice Voronoff acerca do discurso teórico da 

transposição de garantias do direito penal ao direito administrativo sancionador, alertando para 

a necessidade de construção de uma identidade própria para o direito administrativo 

sancionador65.  

 
65 O discurso de transposição de garantias de um campo a outro se espraiou. Para o Chile, por exemplo. Raul 
Letelier explica que, entre 1970 e 1990, aquele país experimentou uma onda de intensificação do controle dos atos 
da Administração Pública que levou à necessidade de se importarem ou criarem explicações jurídicas voltadas a 
respaldar o exercício desse controle. Para o sucesso dessa tarefa, era fundamental que as construções adotadas não 
fossem complexas nem enveredadas por raciocínios mais sofisticados em torno de suas consequências práticas. A 
tese das nulidades imprescritíveis é exemplo desse esforço teórico. Ao lado dela (e de outras), o jurista destaca a 
disseminação do discurso de transposição das garantias do direito penal ao direito administrativo sancionador, 
respaldado em formulações ainda mais genéricas – e de fácil compreensão -, como a alusão à dignidade da pessoa 
humana e ao Estado de Direito. Sempre contra a arbitrariedade. (VORONOFF, Alice, “Direito Administrativo 
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Com efeito, há muito a Procuradoria Administrativa66 vem se posicionando no âmbito do 

Estado de São Paulo, no sentido de que não se aplicam automaticamente ao direito sancionador 

as garantias do direito penal67, sob o argumento da autonomia do direito sancionador em face 

do direito penal.  

Nesse mesmo sentido, os articulistas68 José Roberto Pimenta Oliveira e Dinorá Adelaide 

Musetti Grotti.  

A título de reforço interpretativo, vale mencionar a mudança de paradigma a partir da 

inserção do parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 8.429/92, pela Lei 14.230/2021 que expressamente 

afirma que se aplicam ao sistema de improbidade disciplinado nesta lei os princípios 

constitucionais do direito administrativo sancionador. 

Trata-se de uma importante sinalização no sentido de que as infrações concebidas pela 

Lei de Improbidade Administrativa fazem parte do direito sancionador, o que demanda, 

evidentemente a incidência dos princípios inerentes ao direito sancionador como o devido 

processo legal e demais princípios que dele decorrem, uma vez que as sanções por improbidade 

derivam eminentemente do poder extroverso punitivo estatal.  

A hermenêutica não poderia mesmo ser em outro sentido, sob pena de se chegar a uma 

interpretação absurda, havendo a necessidade de que a Administração encaminhe para a 

conciliação ou para as práticas restaurativas verbi gratia um caso envolvendo um professor que 

praticou no interior de um estabelecimento de ensino um crime de estupro com violência 

 
Sancionador no Brasil: Justificação, Interpretação e Aplicação”, 2ª reimpressão, Belo Horizonte, Ed. Fórum, 2018, 
página 207-208) 
66 Nesse sentido, cabe transcrever a ementa do Parecer PA nº 257/2003: “PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR. Alterações na Lei Orgânica da Polícia Civil introduzidas pela LCE n. 922, de 2 de julho de 2002. 
Ampliação do prazo de prescrição para apuração da falta punida com pena de advertência. Questão de direito 
intertemporal. Autonomia do direito administrativo disciplinar que não autoriza a importação incondicionada dos 
princípios de direito penal. Não aplicação à espécie do princípio da retroação da lei mais benéfica. Aplicação 
imediata do texto legal”. 
67 Na mesma linha o Parecer PA nº 306/2003 conforme se verifica da ementa que segue: PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Alterações na Lei estadual n. 10.261, de 2 de outubro de 1968 – Estatuto 
dos Funcionários Públicos do Estado - introduzidas pela LCE n. 942, de 6 de junho de 2003. Termo inicial para 
cômputo do prazo de prescrição. Questão de direito intertemporal. Autonomia do Direito Administrativo 
Disciplinar que não autoriza a importação incondicionada dos princípios de Direito Penal. Não aplicação à espécie 
do princípio da retroação da lei mais benéfica. Aplicação imediata do texto legal. Precedentes Pareceres PA n. 
191/2002 e 257/2003. 
68 “A identidade do Direito Administrativo Sancionador deve ser construída no próprio Direito Administrativo, 
como ordem jurídica vocacionada à tutela e realização de interesses públicos. Este componente nuclear de qualquer 
legislação de DAS não afasta a necessidade de exame rigoroso do conteúdo dos direitos e garantias fundamentais, 
expressa ou implicitamente, previstos na Constituição, na tutela das situações jurídicas afetadas por potestades 
sancionadoras”. (OLIVEIRA, José Roberto Pimenta; GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Direito administrativo 
sancionador brasileiro: breve evolução, identidade, abrangência e funcionalidades. Interesse Público, Belo 
Horizonte, ano 22, n.120, página 121, mar./abr. 2020). 
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presumida em face de uma estudante menor de 14 (quatorze) anos ou de um agente de segurança 

penitenciária que realizou comércio de entorpecentes no interior do presídio. 

Não foi e nem mesmo poderia ter sido essa a intenção do legislador de criar direitos 

subjetivos à celebração de acordos na seara disciplinar de maneira indiscriminada, retirando da 

autoridade competente para determinar a instauração ou do Procurador do Estado responsável 

pela condução do processo qualquer juízo de conveniência e oportunidade.  

Para ilustrar melhor o argumento, o art. 267-A assevera expressamente que a autoridade 

competente para determinar a apuração de irregularidade e a instauração da sindicância ou 

processo administrativo e o Procurador do Estado responsável por sua condução ficam 

autorizados, mediante despacho fundamentado, a propor práticas autocompositivas, o que 

deixa claro a discricionariedade na escolha da medida. A mesma diretriz está traçada no art. 

267-C que reproduz parcialmente o artigo antes mencionado, asseverando que a autoridade 

competente para determinar a apuração da irregularidade ou o Procurador responsável por sua 

condução poderá encaminhar o caso para as práticas autocompositivas. 

Cumpre destacar, que os elementos para a tomada da decisão pela autoridade competente 

somente serão efetivamente conhecidos, quando da edição do decreto regulamentar que trará 

os pressupostos e condicionantes da aplicação das práticas autocompositivas. 

         Como é cediço não há dúvidas de que eventual indeferimento de pedido formulado pelo 

investigado ou acusado deve ser devidamente motivado, elencando as razões de fato e de direito 

que levaram ao indeferimento do pleito de encaminhamento do caso para as práticas 

autocompositivas, ou na negativa do termo de ajustamento de conduta ou da suspensão 

condicional da sindicância. 

E a partir da fundamentação das razões de eventual indeferimento é que poderá o Poder 

Judiciário69 aferir se no caso concreto houve ou não lesão ou ameaça de lesão ao direito do 

servidor, podendo, inclusive, anular a decisão administrativa inválida. 

Nesse mesmo sentido é a previsão constante da Instrução Normativa CGU n. 4/2020, 

que prevê em seu artigo 1º a expressão “poderão” celebrar o Termo de Ajustamento de Conduta, 

constando, ainda, no §2º do artigo 5º70, que o pedido de celebração do acordo poderá ser 

motivadamente indeferido. 

 
69 Nesse sentido, o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário insculpido no inciso XXXV do artigo 5º da 
Constituição Federal: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”  
70 No mesmo sentido, reproduzindo os termos da IN n. 4/2020, o Decreto n. 4729-R, de 16 de setembro de 2020 
que previu o termo de ajustamento de conduta no Estado do Espírito Santo também admite o indeferimento 
motivado do pedido de celebração do acordo substitutivo. 
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No caso da Portaria AGU n. 156/2020 houve reconhecimento expresso de que o servidor 

não possui direito subjetivo à celebração do acordo (TAC), conforme se verifica do §3º do 

artigo 1º que assim se encontra redigido:  

 

 “A celebração de TAC não se constitui direito subjetivo do interessado, devendo 
sujeitar-se aos termos da presente Portaria e ao acatamento expresso das condições 
estabelecidas para o caso”.  

 

Cabe ainda trazer um exemplo de norma atinente à regulação estatal, mencionando o 

quanto estabelecido na Portaria ANTT n. 24/2021, instituída no âmbito da ANTT para a 

celebração de termo de ajustamento de conduta, na qual há também a expressa menção da 

expressão “poderá” e ainda a ressalva de que a manifestação do interessado em celebrar o 

acordo não gera qualquer direito à celebração71 do instrumento72. 

 

4.1.4 Momento da celebração 

 

 Em primeiro lugar, cumpre destacar que as práticas autocompositivas possuem o mais 

amplo campo de aplicação dentre todos os mecanismos consensuais previstos pela Lei 

Complementar nº 1.361/2021. Conforme o artigo 267-C, a autoridade com competência para 

determinar a instauração da sindicância ou PAD, bem como o Procurador responsável pela 

condução do processo perante a Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, podem 

encaminhar o conflito para solução consensual com utilização das medidas autocompositivas.  

 No entanto, essa competência não é concorrente, pois cada legitimado poderá 

encaminhar o caso para as práticas autocompositivas, na fase procedimental própria, isto é, a 

autoridade com atribuição para determinar a instauração da sindicância, pode se valer desse 

mecanismo desde a instauração da apuração preliminar até o momento do ato de instauração do 

processo. Após a instauração do processo por portaria exarada pelo Procurador do Estado, 

 
71 Art. 4º A demonstração de interesse por parte da concessionária ou da ANTT na celebração do termo de 
ajustamento de conduta, enquanto este não for celebrado, não gera qualquer direito à celebração do instrumento, 
tampouco afasta o dever de dar integral cumprimento às obrigações contratuais, legais ou regulamentares pelas 
partes. 
72 No campo do Acordo de Não Persecução Civil, vale destacar a passagem da Nota Técnica n. 02/2020 da 
Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público Paulista, onde há a assertiva de que dada a natureza consensual 
bilateral do instituto, não estão os legitimados obrigados a propor acordo, assim como não se pode obrigar o agente 
ímprobo a firmá-lo, com indicação em nota de rodapé de entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: 
“Registre-se que para o STJ o Termo de Ajustamento de Conduta é destituído de caráter obrigatório, razão pela 
qual sua não proposição não induz à carência da ação. Esse mesmo entendimento, por analogia, deverá ser adotado 
para o acordo de não persecução cível (REsp 1.252.869/DF, 2 T., Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 15.08.2013.  
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somente este poderá encaminhar o caso para a solução alternativa de que trata o art. 267-C, 

mediante despacho fundamentado.  

Logo, se verifica que as práticas autocompositivas podem ocorrer durante a fase da 

apuração preliminar, bem como após a instauração da sindicância ou do processo administrativo 

disciplinar, portanto durante o contraditório. 

Desse modo, o encaminhamento do caso para as práticas autocompositivas pode se dar 

já no início da apuração preliminar nas Secretarias e Autarquias, cabendo esta decisão à 

autoridade competente para determinar a apuração da irregularidade ou da instauração do 

procedimento disciplinar ou, ainda, ocorrer durante o curso da apuração preliminar.  

O mesmo ocorre após a edição da portaria de instauração pelo Procurador do Estado 

responsável pela condução do feito, que poderá encaminhar as partes para as práticas 

autocompositivas ou fazê-lo como um desvio do procedimento contraditório, desde que as 

circunstâncias específicas do caso concreto o recomendem.  

 

4.1.5 Âmbito de aplicação – Infrações aplicáveis  

 

   

 Não houve delimitação legal acerca das infrações que permitem a realização de acordo 

em sessão autocompositiva, nos termos do art. 267-D, notadamente pela redação do §§1º e 2º, 

que estabelecem, respectivamente, que o cumprimento do acordo nos casos apenados com 

sanção de repreensão e suspensão extingue a punibilidade, enquanto o seu cumprimento nos 

casos em que não gerar a extinção da punibilidade deverá ser considerado pela autoridade 

competente para mitigação da sanção. 

 Desse modo, pela redação constante do §2º do artigo 267-D, podem em tese, permitir o 

encaminhamento para solução autocompositiva as infrações sujeitas à pena de demissão (art. 

251, inc. IV), bem como as infrações passíveis de demissão a bem do serviço público (art. 251, 

inc. V), ambos da Lei 10.261/68, o que demandaria a mitigação da sanção cabível para 

penalidade mais branda, seja a aplicação da pena de demissão simples, suspensão ou até mesmo 

a repreensão. 

 Entendo que caberá ao Decreto Regulamentar trazer as condicionantes para a aplicação 

das práticas autocompositivas, para se evitar que situações de extrema gravidade sejam objeto 

de encaminhamento para solução alternativa.   
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 Embora não tenha havido uma delimitação específica por parte do legislador, o escopo 

da norma foi possibilitar que situações envolvendo conflitos interpessoais e outros desvios 

funcionais ligados a problemas comportamentais pudessem ser enviados para uma solução mais 

adequada, por meio de sessões de mediação, conciliação ou prática restaurativas, de modo que 

a própria lei delegou ao Decreto o estabelecimento de balizas que cumpram esta finalidade. 

 Trata-se de previsão inovadora no direito disciplinar que não encontra paralelo nos 

estatutos federais, estaduais e municipais, notadamente, em relação às práticas 

autocompositivas, como é o caso da justiça restaurativa. 

 O município de Belo Horizonte em sua recente alteração legislativa, até previu o 

instituto do SUSPAD73 (suspensão condicional do processo administrativo disciplinar), 

todavia, para situações bem delimitadas e que não dizem respeito às práticas restaurativas. 

 Essa previsão mais abrangente para abarcar as infrações mais graves teve inequívoca 

inspiração na experiência exitosa da justiça restaurativa no âmbito do Poder Judiciário, 

notadamente, sua incidência na seara criminal, o que justifica a opção do legislador estadual de 

ampliar o espaço de aplicação do novel mecanismo consensual de resolução de conflitos. 

 

4.1.6 Consequências do cumprimento e do descumprimento do acordo 

 

A consequência para o servidor que cumprir integralmente o acordo celebrado é diversa 

quando se tratar de infrações sujeitas à sindicância (condutas de mera violação de dever ou que 

se consubstanciem em falta grave) e aquelas sujeitas à processo administrativo disciplinar 

(condutas passíveis de demissão ou de demissão a bem do serviço público). Em relação às 

primeiras, a celebração e o cumprimento do acordo extingue a punibilidade. Em relação aos 

casos sujeitos às penas expulsivas, somente pode levar à mitigação da sanção, com aplicação 

da penalidade de mais branda, como a demissão simples, a suspensão e a repreensão, a depender 

do caso concreto. 

Com relação às hipóteses mais graves74, o cumprimento do acordo deverá ser analisado 

no momento da dosimetria da pena, podendo levar a três consequências: (i) mitigação da pena, 

 
73 Conforme artigo 194-C da Lei n. 7.169/96, com redação dada pela Lei n. 11.300, de 5 de agosto de 2021. 
74 Artigo 267-D - O acordo celebrado na sessão autocompositiva será homologado pela autoridade administrativa 
competente para determinar a instauração da sindicância ou pelo Procurador do Estado responsável por sua 
condução. § 1º - O cumprimento do acordo celebrado na sessão autocompositiva extingue a punibilidade nos casos 
em que, cumulativamente: 1. a conduta do funcionário não gerou prejuízo ao Erário ou este foi integralmente 
reparado; 2. forem cabíveis, em tese, as penas de repreensão, suspensão e multa. § 2º - Nos casos em que o 
cumprimento do acordo restaurativo não ensejar a extinção da punibilidade, tal acordo deverá ser considerado pela 
autoridade competente para mitigação da sanção, objetivando sempre a melhor solução para o serviço público. 
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afastando-se a penalidade expulsória qualificada (demissão a bem do serviço público) para 

possibilitar a aplicação da penalidade de demissão simples75; (ii) aplicação da penalidade de 

suspensão; ou, excepcionalmente, (iii) dupla mitigação76 com aplicação da penalidade de 

repreensão, conforme se verifica do §2º do artigo 267-D. 

 

4.1.7 Mediadores e facilitadores 

 

O papel dos mediadores ou facilitadores nos processos restaurativos é fundamental para 

que o desenvolvimento dos trabalhos possa alcançar os resultados esperados por todos os 

envolvidos no conflito. 

 Os facilitadores e mediadores vão conduzir o círculo com rodadas de perguntas 

orientadas por técnicas próprias que possuem como objetivo auxiliar os participantes a melhor 

superar o conflito e conseguir refazer os laços sociais que haviam sido rompidos. 

  Para atuar como facilitador nos diversos órgãos do Poder Judiciário é exigido que o 

interessado tenha concluído curso de formação77 de facilitador em Justiça Restaurativa por 

entidade reconhecida perante o órgão do qual pretende atuar. 

 Em relação às exigências de qualificação dos mediadores e facilitadores para atuação 

nos processos disciplinares, estas deverão constar do decreto regulamentar, nos termos do art. 

267-B, da Lei 10.261/68. 

   

4.2 Termo de Ajustamento de Conduta (artigo 267-E da Lei 10.261/68) 

 

O termo de ajustamento de conduta previsto pela Lei Complementar 1.361/2021 buscou 

dar um endereçamento mais adequado para as condutas culposas praticadas por servidores, 

como forma de possibilitar uma célere resolução do conflito e a pronta reparação do dano 

experimentado pela Administração Pública. 

 
75 A vantagem para o servidor de receber a penalidade de demissão simples em substituição da demissão agravada 
é o tempo menor de incompatibilização para nova investidura, pois a demissão agravada acarreta o prazo de 10 
(dez) anos de incompatibilização, enquanto a demissão simples impõe o interstício de 5 (cinco) anos para que o 
servidor possa novamente prestar um concurso público no Estado de São Paulo, nos termos do parágrafo único do 
artigo 307, da Lei 10.261/68. 
76 Seria dupla mitigação na hipótese de mitigação da sanção de demissão para suspensão e uma segunda mitigação 
para aplicação da pena de repreensão. 
77 Atualmente são muitos os centros formadores de facilitadores e mediadores em Justiça Restaurativa, com 
capacitação fornecida por diversos órgãos do Poder Judiciário e também por centros particulares de formação que 
encontram-se espalhados por todo o território nacional.. 
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São muitos os casos de danos culposos que são cometidos pelos agentes públicos no 

exercício da função, como danos aos veículos e equipamentos públicos, perda ou extravio 

culposo de bens públicos, dentre outras situações corriqueiras que acabavam gerando a 

instauração de sindicâncias custosas e demoradas e com baixa efetividade para a melhoria do 

serviço público. 

Outra preocupação foi criar uma ferramenta consensual que pudesse ser utilizada já na 

origem pelas secretarias e autarquias, evitando-se a deflagração de inúmeras sindicâncias, o que 

representa um grande avanço em termos de gestão e política pública dos recursos humanos do 

Estado. 

A proposição de uma minuta normativa contemplando o termo de ajustamento de 

conduta foi concebida inicialmente no âmbito da 3ª Subcomissão do Grupo de Trabalho 

instituído em 2017 no âmbito da PGE, como uma medida consensual de resolução dos conflitos 

para ser utilizada no âmbito das Autarquias, constante da minuta de Decreto do Regulamento 

Único das Autarquias, com escopo de ter aplicação para os empregados públicos. 

A ideia foi tão bem recebida pelos integrantes das demais subcomissões de trabalho que 

acabou sendo proposta também para ser inserida no âmbito das alterações do Estatuto dos 

Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo, sendo o presente mecanismo consensual 

incorporado ao ordenamento disciplinar paulista pela Lei Complementar n. 1.361/68, fruto da 

minuta de anteprojeto de alteração legislativa apresentada pelo Grupo de Trabalho. 

Até a introdução do TAC na Lei 10.261/68 não havia previsão específica que autorizasse 

a celebração do acordo com os servidores, não obstante esse instituto já se encontrasse previsto 

no Estatutos dos Servidores do Estado de Tocantins desde o ano de 200778, assim como 

encontrou previsão nos anos seguintes em diversos diplomas municipais, estaduais e federais, 

como já mencionado. 

Com efeito, era sentido esse descompasso no Estado de São Paulo, uma vez que sua 

legislação já promulgada há mais de cinquenta anos, não tinha sido ainda ajustada para 

contemplar esta ou outras figuras de resolução consensual dos conflitos. 

Embora a disciplina do Termo de Ajustamento de Conduta esteja bem discriminada nos 

artigos 267-E até 267-M, o que permitiria sua imediata adoção por parte das Secretarias e 

Autarquias (que possuam em seus quadros servidores estatutários) o instituto ainda não foi bem 

 
78 O Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins, Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, previu em 
seu artigo 147 o termo de compromisso de ajuste: Art. 147. “Pode ser elaborado termo de compromisso de ajuste 
de conduta quando a infração administrativa disciplinar, no seu conjunto, apontar ausência de efetiva lesividade 
ao erário, ao serviço ou a princípios que regem a Administração Pública” 



50 

   

 

 

assimilado pelos gestores, com baixa ou nenhuma adesão por ora pelos órgãos e entes 

competentes. 

A Procuradoria de Procedimentos Disciplinares vem divulgando o TAC em palestras e 

eventos junto às Secretarias Estaduais, o que renova as esperanças acerca da implementação 

desse importante mecanismo pelo Poder Público. 

Esse atraso na efetiva implementação do instituto, o qual, diga-se de passagem, não 

depende de qualquer regulamentação para a sua utilização, evidencia as dificuldades de 

mudança da cultura adversarial da Administração Pública para uma postura mais próxima da 

consensualidade e os desafios que pesam sobre todos os operadores do sistema disciplinar 

estadual para que essa modalidade de acordos substitutivos seja incorporada na práxis 

administrativa. 

Cabe fazer um apontamento neste tópico, pois o estatuto dos servidores públicos do 

Estado de São Paulo somente se aplica aos servidores estatutários79, o que afasta a aplicação do 

TAC para os empregados celetistas contratados pelas autarquias e fundações públicas. 

Conforme se verifica no anexo B, foi contemplado no Regulamento Único das 

Autarquias a previsão do Termo de Ajustamento de Conduta, para que fosse possível a 

celebração do TAC em relação aos empregados públicos, todavia, a minuta encaminhada pelo 

Grupo de Trabalho para o Palácio dos Bandeirantes ainda não foi convertida em ato 

normativo80.  

 

4.2.1 Requisitos para celebração do TAC (ilícitos funcionais que podem ser objeto da avença) 

 

Conforme se verifica da redação do artigo 267-E, o termo de ajustamento de conduta 

pode ser celebrado nos casos envolvendo irregularidade culposa praticadas por servidor 

público, desde que o servidor assuma a responsabilidade pelo dano a que deu causa e 

comprometa-se a ajustar a sua conduta, reparando o dano, se houver.  

 

 
79 Artigo 2º - As disposições desta lei não se aplicam aos empregados das autarquias, entidades paraestatais e 
serviços públicos de natureza industrial, ressalvada a situação daqueles que, por lei anterior, já tenham a qualidade 
de funcionário público. 
80 Essa ausência de previsão do termo de ajustamento de conduta para os empregados públicos, pode trazer 
consequências críticas no curso de um processo, quando o dano tiver sido praticado por dois agentes, um estatutário 
e outro celetista, pois ao primeiro poderá ser ofertada a celebração de termo de ajustamento de conduta e ao 
segundo deverá o processo ser desmembrado para ter continuidade, uma vez que não há previsão normativa no 
ordenamento paulista prevendo o TAC ou outro meio consensual de solução dos conflitos, o que certamente 
acarreta em discrímen não justificado. 
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Artigo 267-E - O Termo de Ajustamento de Conduta é o instrumento mediante o qual 
o funcionário assume a responsabilidade pela irregularidade a que deu causa e 
compromete-se a ajustar sua conduta, bem como a observar os deveres e proibições 
previstos nas leis e regulamentos que regem suas atividades e reparar o dano, se 
houver. 

 
O termo de ajustamento de conduta acabou recebendo um campo de aplicação mais 

restrito, uma vez que somente abarca condutas culposas, o que demanda a instauração de 

sindicância por não aplicabilidade do TAC para condutas de pequeno potencial ofensivo que 

tenham como móvel anímico o elemento doloso, como é o caso da infração de falta de 

urbanidade, prevista no inciso VI do artigo 241, da Lei n. 10.261/68, que poderá ser objeto de 

proposta de suspensão condicional da sindicância como será visto adiante. 

  
 
Parágrafo único - O Termo de Ajustamento de Conduta poderá ser adotado nos casos 
de extravio ou danos a bem público que não tenham decorrido de conduta dolosa 
praticada pelo funcionário, e terá como requisito obrigatório o integral ressarcimento 
do prejuízo. (NR) (grifo nosso) 
 

O termo de ajustamento de conduta também poderá ser utilizado nos casos de extravio 

ou dano culposo a bem público, demandando, neste caso, para a celebração do acordo o integral 

ressarcimento do erário. 

Não obstante, o TAC pode ser celebrado tanto para as infrações de pequeno e médio 

potencial (sujeitas à penalidade de repreensão e suspensão), quanto, também, para as infrações 

mais gravosas que podem levar a demissão do servidor por procedimento irregular de natureza 

grave, desde que a conduta perpetrada pelo infrator seja culposa, conforme estabelece o inciso 

I do artigo 267-F.  

Muitas sindicâncias e processos administrativos disciplinares antes instaurados no 

âmbito da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares poderão agora ser evitados, com a 

celebração de um acordo entre o servidor público e a Administração, com maior eficiência na 

resolução dos conflitos. 

Os requisitos para a celebração do TAC se encontram descritos no artigo 267-F81, 

devendo ser atendidos todos eles cumulativamente pelo servidor para que o mesmo seja elegível 

para a celebração do acordo. 

 
81 Artigo 267-F - A celebração do Termo de Ajustamento de Conduta poderá ser proposta pela autoridade 
competente para a instauração da apuração preliminar quando atendidos os seguintes requisitos relativos ao 
funcionário interessado: I - não ter agido com dolo ou má-fé; II - ter mais de 5 (cinco) anos de efetivo exercício 
no cargo ou função; III - não ter sofrido punição de natureza disciplinar nos últimos 5 (cinco) anos; IV - não ter 
sindicância ou processo disciplinar em curso; V - não ter celebrado Termo de Ajustamento de Conduta nos últimos 
3 (três) anos. 
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Para fazer jus ao benefício o servidor não pode ter agido com dolo ou má-fé, isto é, não 

pode ter praticado dolosamente a conduta, nem ter agido com intenção de lesar ou ludibriar o 

Estado. 

O servidor deverá ocupar o cargo ou função pública há mais de 5 (cinco) anos, o que 

evidencia que o instrumento consensual do TAC, foi dirigido para servidores com alguma 

experiência junto ao Estado, o que permitirá a readequação do seu comportamento funcional, 

ficando vedado o benefício para os servidores em estágio probatório, bem como para aqueles 

que, embora de provimento efetivo, possuem pouco tempo de serviços prestados ao Poder 

Público. 

O celebrante também não pode ter sindicância ou processo disciplinar em curso, 

exigência que destaca que o legislador buscou estender a medida para os bons servidores que 

tiveram um deslize pontual na curva funcional, permitindo a correção de rota ao servidor 

faltoso. 

Em relação ao preenchimento dos requisitos objetivos previstos em lei como suficientes 

para a celebração do termo de ajustamento de conduta, reiteram-se todos os argumentos já 

apresentados por ocasião da análise das práticas autocompositivas, de modo que não haveria 

por parte do servidor um direito subjetivo à celebração do acordo. Em primeiro lugar porque o 

parágrafo único do artigo 267-E, define apenas a possibilidade de propositura do TAC. 

Ademais, há previsão expressa no parágrafo único do artigo 267-H82 de que o pedido de 

celebração poderá ser indeferido com base em juízo de admissibilidade.  

 

4.2.2 Momento da celebração do termo de ajustamento de conduta 

  

O termo de ajustamento de conduta foi desenhado para ser aplicado na origem, isto é, 

diretamente pelas Secretarias e Autarquias onde ocorreu a conduta culposa, o dano ou o extravio 

culposo de bem público. Desse modo, o TAC pode ser proposto ao servidor estatutário logo 

após a prática da infração funcional, antes mesmo da abertura de apuração preliminar. 

Para tanto, a Chefia da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares já encaminhou para 

a Subprocuradora-Geral do Estado um modelo83 de Termo Circunstanciado de Conduta e um 

 
82 Parágrafo único - O pedido de celebração de termo de ajustamento de conduta feito pelo funcionário interessado 
poderá ser indeferido com base em juízo de admissibilidade que conclua pelo não cabimento da medida em relação 
à irregularidade a ser apurada. 
83 Os modelos do Termo Circunstanciado de Conduta e do TAC encontram-se no anexo E. 
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modelo de TAC para ser analisado e enviado para as Chefias de Gabinete das Secretarias e 

Autarquias para adoção dos modelos, caso queiram.  

É bem verdade que a celebração de TAC sem a instauração de apuração preliminar 

somente será possível nas hipóteses de autoria conhecida, para que seja possível ao servidor em 

cláusula de confissão assumir a responsabilidade pela irregularidade e se comprometer a reparar 

o dano, se houver. Quando não for possível identificar qual servidor é o responsável pela prática 

da conduta culposa irregular, a instauração da apuração será imprescindível. Neste caso, o 

acordo poderá ser proposto no curso do procedimento apuratório, assim que identificado o 

suposto autor da infração funcional e/ou definido o valor do dano. 

O termo de ajustamento de conduta pode ser proposto até o momento anterior ao ato de 

determinação de instauração da sindicância ou do processo administrativo disciplinar, podendo 

ser ofertado pela Administração Pública ao servidor ou haver pedido deste para que o acordo 

seja celebrado. 

  

4.2.3 Obrigações a serem assumidas pelo celebrante  

 

O servidor deverá assumir o compromisso de ajustar sua conduta, reparar o dano 

causado ao patrimônio público, bem como atender às demais obrigações fixadas pela autoridade 

responsável pela assinatura do acordo, nos termos dos incisos III e IV do art. 267-I da Lei 

10.261/68. 

É certo que as obrigações estabelecidas devem guardar relação com a falta praticada84 

ou estar ligadas ao aprimoramento das funções desempenhadas pelo servidor público, não 

podendo conter cláusulas ilícitas, impossíveis ou indetermináveis (art. 104, Código Civil). 

No que diz respeito ao dever de reparar o dano, uma interessante questão que se coloca 

diz com a possibilidade de que o celebrante do TAC realize o ressarcimento in natura85 ou se 

a reparação deverá ocorrer, necessariamente, em pecúnia. Considerando, o espaço de consenso 

e a ausência de vedação legal, parece de todo razoável que a obrigação possa ser adimplida com 

a substituição do bem por outro de igual ou maior valor ou, ainda, por meio do conserto do bem 

avariado. 

 
84 Pode ser imposto, por exemplo, ao servidor que dirige veículo de transporte de preso e se envolve em acidente 
de trânsito no exercício da função o dever de frequentar curso de direção defensiva. 
85 Cabe destacar que há um grupo de trabalho formado a partir de um programa de aperfeiçoamento que está 
trabalhando no desenho de uma minuta de Decreto para regulamentar as condições e o procedimento para a 
reparação in natura. 
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Não há previsão na lei autorizando que seja realizada transação acerca do valor atinente 

à reparação do dano, o que poderia ser objeto de resolução específica de cada Secretaria ou 

Autarquia ou ser objeto de regulamentação por decreto governamental. 

Uma vez celebrado o acordo imediatamente após a prática da conduta não haverá 

apuração porque já reconhecida a autoria e a materialidade. Caso já deflagrada, o procedimento 

apuratório será suspenso, suspendendo-se também o prazo prescricional pelo período de 

cumprimento do termo de ajustamento de conduta. Segundo o parágrafo único do art. 267-I da 

Lei 10.261/68 o prazo do cumprimento do acordo não poderá ser inferior a 1 (um), nem superior 

a 2 (dois)86. 

 

4.2.4 Monitoramento e fiscalização do cumprimento do acordo  

 

Conforme se constata do inciso V do art. 267-I, o acordo deverá conter a forma de 

fiscalização das obrigações assumidas. Por sua vez, há previsão no art. 267-L, o dever da 

autoridade encarregada da fiscalização do acordo de providenciar, se necessário, a conclusão 

da apuração preliminar. 

O acordo celebrado com o servidor deverá estabelecer uma série de obrigações que 

deverão ser cumpridas no período previsto na legislação (prazo de 1 a 2 anos). Porém, tão 

importante quanto o estabelecimento de condições para a celebração deverá ser a fiscalização 

pelo servidor designado por acompanhar o acordo acerca do efetivo cumprimento dos termos 

da avença, sob pena de redundar o acordo em verdadeira benesse ao servidor, o que não 

contribuiria, em nada, com a melhoria da atuação do servidor, podendo, ao contrário, gerar 

estímulo ao próprio celebrante e aos demais servidores para o descumprimento das regras 

estatutárias. 

Considerando que a legislação trouxe a previsão da autoridade fiscalizadora, mas não 

estabeleceu quais são as atribuições do servidor fiscalizador, seria importante a edição de ato 

normativo infralegal pelas Secretarias e Autarquias, para melhor regulamentar a matéria. 

  

4.2.5 Repactuação do TAC  

 

 
86 Art. 267 – I (...) 
Parágrafo único - O prazo de cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta não poderá ser inferior a 1 
(um), nem superior a 2 (dois) anos. (NR) 
 



55 

   

 

 

Em princípio não haveria óbice para a repactuação dos termos constantes do acordo, 

porém é importante destacar que não há respaldo expresso na lei, nem tampouco possibilidade 

de dilação do sobrestamento do prazo prescricional, uma vez que a prescrição somente será 

suspensa durante o cumprimento do acordo, cujos marcos temporais mínimos e máximos já se 

encontram delimitados na lei, não podendo ser inferior a 1 (um) e nem superior a 2 (dois).  

Todavia, se restar demonstrado que a obrigação pactuada, na sua execução, mostrou-se 

excessivamente onerosa ou inócua quanto aos resultados poderá haver repactuação, desde que 

observados os marcos temporais previstos no parágrafo único do art. 267-I. 

 

4.2.6 Consequências jurídicas do cumprimento e do descumprimento do TAC 

 

Conforme se verifica da previsão do artigo 267-J: “o cumprimento das condições do 

Termo de Ajustamento de Conduta implicará na extinção da punibilidade, que será declarada 

pelo Chefe de Gabinete”. Consta, ainda, no parágrafo único deste artigo a previsão acerca da 

possibilidade de delegação dessa atribuição pela Chefia de Gabinete. 

A extinção da punibilidade não somente afasta a penalidade que poderia recair sobre o 

servidor, mas também deixa de gerar consequências negativas ao agente público, como a 

interrupção da contagem para aquisição do bloco de quinquênio, para fins de adicionais e 

aquisição de licença prêmio. Ainda que haja confissão quanto à autoria e à materialidade, a 

celebração do TAC permite que o servidor mantenha a primariedade e os bons antecedentes em 

seu prontuário funcional. Não se trata de sanção. A anotação feita acerca do TAC, somente visa 

impedir que o servidor celebre novamente outro TAC pelo prazo de 3(três) anos. 

Interessante que no caso do termo de ajustamento de conduta não há previsão de que o 

prazo de três anos seja contado da extinção do acordo, como constou expressamente na lei em 

relação à suspensão condicional da sindicância, o que poderá possibilitar um interstício menor 

para o servidor que pretender celebrar um segundo TAC em relação àquele que desejar celebrar 

uma segunda SUSCONSIND. 

Caso o servidor descumpra as condições impostas no TAC, o mesmo poderá ser 

revogado, na hipótese de não ser vislumbrada a possibilidade de manutenção do acordo ou sua 

renegociação, dando sequência a apuração preliminar, se o caso.  

Tendo em vista que o descumprimento terá como efeito o processamento na via 

disciplinar do servidor público por meio de sindicância, a expressão contida no caput do artigo 

267-E consistente no dever do celebrante de “assumir a responsabilidade a que deu causa” não 
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poderá ser interpretada como assunção da responsabilidade pela infração funcional, mas 

meramente como um reconhecimento que da ação ou omissão do servidor, decorrente de uma 

conduta culposa, sobreveio um dano ao patrimônio público. 

Nesse caso, o servidor poderá exercer em sua plenitude o direito ao contraditório e à 

ampla defesa visando demonstrar alguma causa excludente da ilicitude, como o estado de 

necessidade ou a força maior, ou ainda, demonstrar que a conduta, embora causadora de um 

dano que deverá ser reparado por ele na esfera cível, não tem o condão de configurar ilícito 

funcional por falta de zelo, constituindo-se em mera ilicitude civil. 

O que não pode ser concebido é uma correlação automática entre a assunção da 

responsabilidade nos termos da lei e a aplicação de sanção administrativa, sob pena de 

inviabilizar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, o que poderia acarretar a 

nulidade do procedimento. É certo que a inicial assunção da responsabilidade trará maior ônus 

argumentativo à defesa do acusado, sem, contudo, alijá-lo do direito à ampla defesa. 

 

4.3 Suspensão Condicional da Sindicância (artigo 267-N da Lei 10.261/68) 

 

A suspensão condicional da sindicância integra o conjunto de mecanismos consensuais 

instituídos pela Lei Complementar nº 1.361, de 22 de outubro de 2021, para aplicação no 

sistema disciplinar paulista. Introduzido no artigo 267-N, a Suspensão Condicional da 

Sindicância (SUSCONSIND) viabiliza a suspensão da sindicância instaurada em face do 

servidor que tiver praticado falta funcional de pequeno ou médio potencial ofensivo87. Trata-se 

de uma medida de caráter consensual, na qual o curso de uma sindicância já instaurada é 

sobrestado pelo prazo de um a dois anos, período em que o celebrante deverá cumprir 

determinadas condições estabelecidas pelo Procurador do Estado responsável pela condução do 

feito.   

Conforme previsto expressamente no artigo 267-N, a suspensão poderá ser proposta 

pelo Procurador do Estado responsável pela condução da sindicância, logo após a elaboração 

da portaria inicial, desde que o acusado preencha os requisitos estabelecidos pela Lei. 

Tal qual o TAC, a SUSCONSIND possui seus parâmetros definidos no Estatuto dos 

Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo, não sendo prevista para sua efetiva 

 
87 Para os efeitos da suspensão condicional da sindicância (SUSCONSIND), são passíveis de celebração do acordo 
aquelas infrações punidas com a sanção de repreensão e suspensão até 90 (noventa) dias, o que abrange as infrações 
de mera violação dos deveres previstos no artigo 241 e também as faltas graves, nos termos do artigo 254, ambos 
da Lei 10.261/68. 
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implementação88 a necessidade de regulamentação por Decreto do Chefe do Poder Executivo 

Estadual. 

Desde a promulgação da Lei Complementar n. 1.361/2021 já foram celebrados no 

âmbito da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares mais de 200 (duzentos) acordos de 

suspensão condicional da sindicância, evidenciando o sucesso do novel instituto que teve 

significativa receptividade por parte dos sindicatos89. 

As Secretarias, as Autarquias, a Procuradoria Geral do Estado e a Controladoria Geral 

do Estado, poderão editar regulamento90 para estabelecer condições próprias de acordo com as 

peculiaridades de cada órgão, previsão esta que não retira a possibilidade de imediata aplicação 

do instituto da maneira como foi previsto pelo legislador paulista, até que sobrevenha ato 

normativo ulterior estabelecendo as condições especiais. 

Caso sobrevenha a regulamentação específica pelas Autoridades acima mencionadas, 

eventuais condições mais gravosas não poderão ser aplicadas em relação às suspensões em 

curso ou cumpridas, sob pena de violação do princípio da confiança legítima e da segurança 

jurídica, os quais devem nortear a atuação da Administração Pública, notadamente no campo 

da consensualidade. Importante, ressaltar que no caso de estabelecimento de condicionantes 

específicas, pelas autoridades competentes, nos termos do artigo 267-P, não haveria 

propriamente nova interpretação da norma já existente, mas sim novos condicionamentos 

decorrentes do exercício do poder regulamentar, os quais não podem ser aplicados para 

situações jurídicas já consolidadas. 

Não obstante o termo de ajustamento de conduta e a suspensão condicional da 

sindicância tenham alguma similitude, os institutos possuem nuances próprias que permitem 

asseverar que essa dualidade de mecanismos encontra razão de ser, o que será melhor 

 
88 Cabe registrar que a primeira Suspensão Condicional da Sindicância foi celebrada no mesmo dia da publicação 
da Lei Complementar n. 1.361 em 22 de outubro de 2021 pelo Procurador Presidente da 2ª Unidade Processante 
da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, responsável pelos processos oriundos da Secretaria da Educação. 
O processo em questão era o SEDUC 21256/2020 envolvendo dois agentes de organização escolar que haviam se 
envolvido em discussão, com ofensas recíprocas, consistentes em falta de urbanidade prevista no inciso VI do 
artigo 241, da Lei 10.261/68, tendo sido celebrada a suspensão condicional da sindicância pelo prazo de 1 (um) 
ano, conforme se verifica do anexo C.  
89 Os dados foram extraídos da planilha unificada de sindicâncias constante na área restrita da Procuradoria de 
Procedimentos Disciplinares, na data de 29/06/2022, quando se verificou a existência de 209 suspensões 
condicionais das sindicâncias. Da totalidade dos servidores que preenchiam as condições para a celebração da 
Susconsind e o mecanismo foi proposto, somente 8% deles não aceitaram celebrar o acordo, dados estes que 
indicam o sucesso da medida consensual. Só há notícia de cinco rompimentos de SUSCONSIND. 
90 Artigo 267-P - As Secretarias de Estado, a Procuradoria Geral do Estado, a Controladoria Geral do Estado e as 
Autarquias poderão estabelecer condições para a suspensão da sindicância, observadas as especificidades de sua 
estrutura ou de sua atividade. (NR) 
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explicitado, com destaque nos itens subsequentes para os pontos de contato e as diferenças entre 

os instrumentos consensuais estabelecidos, respectivamente pelo artigo 267-E e 267-N da Lei 

10.261/68. 

A Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado (Lei Complementar n. 1.270/2015), já 

previa a possibilidade de se realizar a suspensão condicional da sindicância. Assim, a referida 

medida consensual somente possuía aplicação para os Procuradores do Estado de São Paulo, 

faltando previsão equivalente no Estatuto dos Servidores Públicos. 

Essa situação evidencia como havia e ainda há uma lacuna na legislação disciplinar do 

Estado de São Paulo, pois a diferenciação de previsão normativa entre carreiras estaduais (PGE 

e servidores regidos pela Lei 10.261/68) operava um verdadeiro discrímen não justificados 

entre agentes públicos, permitindo para uns a celebração da suspensão condicional da 

sindicância (Procuradores do Estado) e silenciando em relação aos demais servidores estaduais, 

sejam os regidos pelo Estatuto, sejam aqueles regidos por leis especiais. 

  Cumpre pontuar, ainda, que enquanto a SUSCONSIND prevista na Lei Orgânica da 

Procuradoria Geral do Estado somente pode ser utilizada nos casos de infrações mais leves, 

cometidas por Procuradores do Estado, puníveis com a pena de repreensão (infrações de 

pequeno potencial ofensivo),a SUSCONSIND introduzida na Lei n. 10.261/68 abarca também 

as infrações que se consubstanciam em falta grave apenadas com suspensão de até 90 (noventa) 

dias.  

  Atualmente essa assimetria de tratamento foi reduzida, com a previsão na Lei 

Complementar n. 10.261/68 do instituto da suspensão condicional da sindicância, pois também 

aplicável aos servidores estatutários.  

Todavia, considerando que o Estatuto dos Servidores Civis do Estado de São Paulo não 

se aplica automaticamente para as demais carreiras regidas por leis especiais, como a dos 

agentes fiscais de renda, dos policiais militares, dentre outras, eventual interpretação de que o 

Estatuto não tem caráter de norma geral com aplicação subsidiária, poderá perpetuar essa 

diferença injustificada de tratamento. 

Entendo que o Estatuto dos Servidores possui natureza de norma geral aos servidores 

estatutários do Estado de São Paulo, podendo ser aplicado de maneira subsidiária na ausência 

de norma específica nas leis de regência das carreiras estaduais com regime próprio disciplinar, 

conforme previsão legal abaixo transcrita: 
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Artigo 1º - Esta lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos 
civis do Estado.  
Parágrafo único - As suas disposições, exceto no que colidirem com a 
legislação especial, aplicam-se aos funcionários dos 3 Poderes do 
Estado e aos do Tribunal de Contas do Estado.   
 

   
 

4.3.1 Requisitos para celebração da SUSCONSIND (ilícitos funcionais que podem ser objeto 

da avença) 

 

Estatui o artigo 267-N os requisitos constantes da lei para que determinada situação 

possa ser elegível para a suspensão condicional da sindicância: 

 

Artigo 267-N - Após a edição da portaria de instauração da sindicância, o Procurador 
do Estado que a presidir poderá propor sua suspensão pelo prazo de 1 (um) a 2 (dois) 
anos, desde que o funcionário tenha mais de 5 (cinco) anos de exercício no cargo ou 
função e não registre punição de natureza disciplinar nos últimos 5 (cinco) anos. 
 

O primeiro requisito de natureza objetiva previsto no “caput” do artigo 267- N exige 

que o servidor público esteja em exercício por mais de 5 (cinco) anos, o que evidencia a 

preocupação de que o mecanismo consensual não seja utilizado para aqueles funcionários que 

estejam há pouco tempo no cargo ou na função de confiança. Há, então, o estabelecimento de 

um lustro mínimo de exercício no cargo ou função para que seja possível pleitear o acordo, 

prazo esse que vai bem além do período previsto em lei para o estágio probatório. 

O objetivo foi justamente possibilitar ao Procurador do Estado uma análise acerca da 

conduta profissional do servidor ao longo dos anos para formar seu juízo de conveniência e 

oportunidade para o oferecimento da suspensão condicional da sindicância, o que não seria 

viável se o instituto pudesse ser aplicado para um servidor que estivesse no cargo a poucos dias 

quando da prática da infração funcional. 

O segundo requisito de natureza objetiva é a ausência de penalidade aplicada nos 

últimos cinco anos, contados da data do cometimento da conduta objeto da análise acerca da 

incidência da Susconsind retroagindo até a data da publicação da última condenação. 

Antes de adentrar na análise do requisito subjetivo constante do caput do artigo 267-N, 

vale destacar que o §5º deste mesmo artigo, prevê como efeito da celebração do acordo a 

necessidade de solicitar a exoneração do cargo ou função de confiança, traduzindo-se por uma 

interpretação, a contrário sensu, como uma outra exigência para a sequência do acordo a 

desincompatibilização do cargo ou função de confiança: “durante o período da suspensão não 
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correrá prazo prescricional, ficando vedado ao beneficiário ocupar cargo em comissão ou 

exercer função de confiança” (grifo nosso). 

Assim, se determinado servidor satisfizer os demais requisitos objetivos e também houver 

indicação de que a conduta profissional do acusado e seu histórico funcional estão a recomendar 

a possibilidade de celebração da Susconsind, também deverá demonstrar que não ocupa cargo91 

ou função de confiança ao tempo da celebração do acordo ou se comprometer a solicitar a 

exoneração do cargo ou função de confiança, obrigação esta que deverá constar como uma das 

condições da avença.  

Se acaso o servidor vier a assumir cargo ou função de confiança durante o prazo de 

cumprimento da SUSCONSIND o Procurador do Estado deverá revogar o benefício, 

prosseguindo-se na condução da sindicância. 

Em razão dessa restrição de não poder ocupar cargo ou função de confiança durante a 

suspensão condicional da sindicância, não há possibilidade de concessão do benefício a 

ocupante de cargo comissionado de livre nomeação e exoneração, também conhecido como 

comissionado “puro” por não ter um vínculo anterior com a Administração Pública, uma vez 

que a exoneração do cargo seria condição para a celebração do acordo da SUSCONSIND e este 

instrumento exige que o servidor esteja em exercício para apresentar relatórios de atividade.  

Para além dos requisitos objetivos, cabe ao Procurador do Estado responsável pela 

condução da sindicância avaliar se as circunstâncias que permeiam o caso concreto, como o seu 

histórico funcional, a extensão do dano, se a conduta foi praticada com dolo ou culpa, o grau 

de desvalor da conduta, dentre outros elementos, estão a indicar ou não que a SUSCONSIND 

seja oferecida para o acusado ou se o seu pedido deva ser indeferido por meio de decisão 

fundamentada. 

Como já analisado no item 4.1.3, que se aplica integralmente à SUSCONSIND, não há 

que se falar em direito público subjetivo do acusado em celebrar a suspensão condicional da 

 
91 Conforme se verifica do anexo D houve inicial entendimento por parte de alguns Procuradores do Estado 
Presidentes de Unidade Processante de que o exercício de cargo ou função de confiança não seriam impeditivos 
da celebração da SUSCONSIND, havendo alguns acordos celebrados com acusados que ocupavam cargo 
comissionado. O entendimento se baseava na interpretação de que a expressão “ficando vedado ao beneficiário 
ocupar cargo em comissão ou exercer função de confiança” somente vedava que o servidor, durante o prazo de 
cumprimento do acordo viesse a assumir novo cargo ou função de confiança. Com todo o respeito ao 
posicionamento acima esposado, a literalidade da lei não deixa espaço para dúvidas, pois a expressão ocupar se 
aplica tanto antes da celebração como depois. Para fixar uniformidade de entendimento foi encaminhada 
orientação por meio da mensagem eletrônica pela Chefia da PPD para os Procuradores, conforme se verifica 
também no anexo D. Os acordos celebrados em desacordo com a lei deverão ser anulados, prosseguindo-se nos 
demais trâmites do processo, salvo a hipótese na qual o servidor manifeste a intenção de solicitar a exoneração do 
cargo ou função de confiança como condição para a hígida celebração do acordo.  



61 

   

 

 

sindicância uma vez preenchidos os requisitos objetivos previstos no artigo 267-N, pois a 

redação do dispositivo é clara ao dispor que o Procurador do Estado, leia-se “desde que 

preenchidos os requisitos objetivos” poderá propor o acordo ao sindicato. 

Importante consignar que a aceitação das condições impostas pelo Procurador do Estado 

para fins de suspensão condicional da sindicância, não implicará, por parte do celebrante do 

acordo, na assunção da responsabilidade funcional, mesmo porque o curso da sindicância 

poderá prosseguir nas hipóteses de descumprimento das condições impostas, sendo assegurado 

ao acusado exercer, em sua plenitude, o direito à ampla defesa e ao contraditório.  

Um ponto de contato com o termo de ajustamento de conduta é o prazo de sobrestamento 

do feito, que também é de 1(um) a 2(dois) anos. Porém, no que tange às infrações que admitem 

a incidência desse instrumento, cumpre salientar que somente as violações de deveres puníveis 

com a sanção de repreensão e as faltas graves passíveis de aplicação da penalidade de suspensão 

até 90 (noventa) dias é que permitem a celebração de SUSCONSIND, enquanto no TAC 

eventual procedimento irregular de natureza grave que possui como sanção correlata a demissão 

pode levar a aplicação do instituto, desde que a conduta não seja perpetrada com dolo. 

Assim, a principal diferença entre os institutos reside no elemento subjetivo, pois 

enquanto o TAC somente é aplicável a condutas culposas, a SUSCONSIND pode incidir em 

relação a condutas culposas e dolosas92. 

   

4.3.2 Desmembramento da sindicância 

 

Quando no mesmo procedimento de sindicância responder dois ou mais acusados e 

ocorrer a celebração somente em relação à parcela destes, o feito deverá ser desmembrado93, 

formando-se novo processo que restará sobrestado para fins de acompanhamento do 

cumprimento das obrigações assumidas pelos celebrantes do acordo, prosseguindo-se os autos 

originais em relação aos sindicatos que não celebraram a SUSCONSIND. 

Nesse caso a não celebração do acordo por parte dos acusados pode decorrer do não 

preenchimento dos requisitos legais ou da não aceitação do acordo em audiência especialmente 

designada para esse fim. 

 
92 A título de exemplo, se dois servidores faltarem com o dever de urbanidade (inciso VI do artigo 241), praticando 
ofensas recíprocas, não há a possibilidade de submetê-los ao TAC, posto que a ofensa verbal demanda 
intencionalidade, incompatível com a conduta culposa. Porém, o caso poderá ser objeto de proposta de suspensão 
condicional da sindicância após a elaboração da portaria inaugural. 
93 Nos termos da previsão constante do artigo 3º da Ordem de Serviço PPD nº 01, de 14 de janeiro de 2022. 
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4.3.3 Momento da celebração da Suspensão Condicional da Sindicância 

 

Enquanto o TAC é utilizado na origem, isto é, na Secretaria ou Autarquia onde a conduta 

foi praticada e antes da elaboração do ato de determinação de instauração do processo, a 

SUSCONSIND somente pode ser proposta pelo Procurador do Estado responsável pela 

condução da sindicância, após a formal instauração do processo por meio da expedição da 

portaria inaugural, portanto logo no início94 do procedimento, quando da formação da relação 

jurídica processual. 

  Na hipótese de servidor revel citado por edital, o acusado poderá pleitear a concessão 

da SUSCONSIND desde que o seu ingresso nos autos ocorra antes da elaboração do relatório 

final, situação na qual o Procurador do Estado responsável pelo feito irá verificar a conveniência 

e a oportunidade da concessão, bem como a presença dos requisitos objetivos constantes da 

Lei. 

  

4.3.4 Obrigações a serem assumidas pelo celebrante  

 

Não houve previsão na legislação, de todas as condições que podem ser impostas aos 

sindicatos, constando tão somente que o acusado deverá apresentar um relatório trimestral de 

atividades e manter o dever de assiduidade, não incidindo em faltas injustificadas. 95  

Também não poderá o servidor, no período de suspensão da sindicância, descumprir as 

condições assumidas ou perpetrar nova infração de caráter funcional, nem tampouco ter contra 

si instaurado processo administrativo disciplinar ou sindicância, sob pena de revogação do 

benefício, nos termos do §2º do artigo 267-N, da Lei 10.261/68. 

Consta expressamente do parágrafo primeiro do artigo 267 que o Procurador do Estado 

especificará as condições da suspensão, em especial, a apresentação de relatórios trimestrais e 

a frequência regular, o que impende asseverar que a dicção “em especial” aponta justamente na 

direção interpretativa de que o Procurador poderá fixar outras condições que se mostrem 

pertinentes com a situação do caso concreto, como por exemplo a obrigação de que o servidor 

 
94 Considerando que no momento da entrada em vigor das alterações que modificaram a Lei 10.261/68, muitas 
sindicâncias já estavam em andamento, sendo que algumas já estavam em estágio avançado da instrução, os 
sindicatos foram intimados para comparecerem para uma audiência com a finalidade específica de proposição do 
acordo. 
95 Art. 267-N (...) § 1º - O Procurador do Estado especificará as condições da suspensão, em especial, a 
apresentação de relatórios trimestrais de atividades e a frequência regular sem faltas injustificadas. 
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promova o ressarcimento do dano, participe de curso de capacitação, faça tratamento 

psicológico, dentre outras.   

Na hipótese de ser exigido o ressarcimento do dano, assim como destacado em relação 

ao TAC, eventual transação em relação ao montante da recomposição do dano ao erário, 

dependerá de resolução da Secretaria ou da Autarquia que experimentou o dano ou de 

regulamentação da matéria por meio de decreto governamental. 

O legislador deixou um espaço discricionário para que o Procurador estabeleça outros 

requisitos que sejam pertinentes com a infração funcional praticada ou tenha correlação com as 

atribuições exercidas pelo servidor, devendo ser devidamente motivada a escolha da condição 

não prevista em lei, que precisa apresentar os contornos de adequação e necessidade da medida 

proposta.  

Como é cediço, a atuação da Administração em matéria de discricionariedade deve ser 

motivada e se encontrar dentro dos contornos delimitados pelo legislador, sob pena de 

caracterizar um ato arbitrário ou praticado com desvio de finalidade e, portanto, passível de 

invalidação.  

 É justamente durante o período de provas que o servidor contemplado com a suspensão 

condicional da sindicância deverá demonstrar que reúne os atributos para o exercício do cargo, 

com conduta responsável e proativa, a revelar que os fatos que levaram a celebração do acordo 

substitutivo se tratou de evento isolado em sua trajetória funcional, estando mesmo a merecer, 

ao final, do prazo, o reconhecimento da extinção da punibilidade e a mantença da higidez de 

seu histórico profissional. 

 

4.3.5 Repactuação da SUSCONSIND  

  

Na mesma esteira do que foi ponderado em relação ao termo de ajustamento de conduta, 

não se verifica empecilho para a realização da repactuação dos termos constantes do acordo, 

não obstante não haja autorização legislativa específica nesse sentido. Eventual repactuação 

deverá observar o prazo de suspensão do prazo prescricional. Poder-se-ia pensar na 

possibilidade de repactuação quando houver um evento extraordinário que impeça o 

cumprimento da obrigação ou torne o seu adimplemento excessivamente oneroso para o 

servidor.  
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Nessa situação, a proposta deve observar o prazo máximo de 24 meses, contando com 

o prazo já transcorrido inicialmente para que não haja, por via reflexa, extensão do prazo de 

suspensão prescricional. 

 

4.3.6 Consequências jurídicas do descumprimento e do cumprimento da Suspensão 

Condicional da Sindicância 

 

Se o servidor vier a descumprir uma das condições impostas no acordo substitutivo, a 

consequência será a revogação do acordo e o prosseguimento da sindicância em seus ulteriores 

termos. Também pode redundar na revogação da SUSCONSIND a prática de nova falta 

funcional ou a assunção de cargo ou função de confiança.  

O parágrafo segundo do artigo 267 – N, traz comando imperativo no sentido que a 

suspensão “será revogada” em caso de descumprimento, não deixando margem discricionária 

para o Procurador do Estado deixar de assim proceder.  

Evidentemente, que uma vez instado a se manifestar o servidor poderá demonstrar as 

razões que levaram ao atraso na apresentação do relatório trimestral ou outra condição imposta, 

apresentando, verbi gratia, o atestado de internação no hospital por problemas decorrentes da 

COVID-19. Nesta situação, poderá o Procurador aceitar as justificativas apresentadas, pelo não 

cumprimento das condições ao tempo e modo previstos no acordo. 

Nesta hipótese, o servidor poderá buscar comprovar que não agiu contrariamente à lei, 

com vistas a afastar a sua responsabilidade funcional, sendo para tanto, assegurado o exercício 

do contraditório e da ampla defesa. 

 Por outro lado, caso o servidor cumpra fielmente os termos do acordo, ao final do prazo 

fixado na SUSCONSIND, o Procurador irá propor a extinção da punibilidade, encaminhando 

para a autoridade competente (Chefia de Gabinete da Secretaria da qual o servidor detiver sua 

classificação), que irá declarar a extinção da punibilidade. 

 Nesta hipótese, a anotação no prontuário do servidor será mantida somente pelo tempo 

fixado em lei como impeditivo de celebração de nova suspensão condicional da sindicância, 

não acarretando qualquer mácula no histórico funcional, nem tampouco podendo ser 

considerado como má conduta para fins de fixação da pena em futuro procedimento 

administrativo sancionador. 
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5 ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PAULISTA À 

CONSENSUALIDADE. GARGALOS ATUAIS E O VEÍCULO NORMATIVO 

ADEQUADO PARA A CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTOS 

CONSENSUAIS 

 

 Considerando o escopo de apresentar ao final do Capítulo VII uma minuta de Acordo 

de Não Persecução Disciplinar, verifica-se a importância de realizar, neste tópico, uma análise 

acerca da juridicidade da instituição e alteração de instrumento consensuais na esfera disciplinar 

por meio de ato infralegal ou se há necessidade de que os acordos na seara disciplinar sejam 

criados sempre por meio de lei formal, bem como perscrutar se instrumentos consensuais já 

positivados em normas gerais (como o art. 26 da LINDB) podem ser aproveitados no sistema 

disciplinar. 

Para tanto, será verificado como a questão se colocava no ordenamento jurídico pátrio 

antes da opção realizada pelo Estado de São Paulo de inserir por meio de lei em sentido estrito 

(Lei Complementar) os mecanismos consensuais no Estatuto dos Servidores, bem como será 

analisado como o debate se desenvolveu no direito administrativo e inclusive serviu de 

fundamento para que outros entes federados adotassem mecanismos consensuais por atos 

infralegais, analisando o alcance dos permissivos genéricos existentes no ordenamento jurídico 

e como eles podem ser manejados para o desenho de um adequado programa sancionatório. 

A Lei Complementar 1.361/2021 trouxe inúmeros avanços ao introduzir a 

consensualidade no Estatuto dos Servidores, mas acabou deixando de fora os empregados 

públicos, não prevendo, também, de forma expressa a aplicabilidade dos institutos consensuais 

para as carreiras reguladas por leis especiais, pontos esses que demandam reflexão para que 

seja possível encontrar caminhos para a superação dessas lacunas, inclusive para fundamentar 

e justificar a celebração de acordos com os empregados públicos celetistas, enquanto não for 

editado o Decreto estabelecendo o Regime Único das Autarquias. 

  Por fim, será também objeto de análise a nova redação trazida no artigo 264 do Estatuto 

dos Servidores, com as alterações da Lei Complementar n. 1.361/2021, com vistas a eventual 

reconhecimento de um novo permissivo genérico para a adoção de práticas consensuais no 

âmbito do Estado de São Paulo.  

   

5.1 A legalidade no direito administrativo sancionador e o campo de atuação 

regulamentar  
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A legalidade no direito administrativo vista sob um olhar da doutrina clássica, sempre 

se apresentou como um fator limitante da atuação do administrador público, justamente pela 

intenção de proteção dos administrados face aos arbítrios do Poder Estatal, indicando que ao 

gestor só é lícito fazer ou deixar de fazer alguma coisa se esse comportamento encontrar uma 

autorização expressa na lei. Diversamente, ao particular é lícito fazer, para além de tudo o que 

a lei permite, também tudo o que a lei não proíbe, havendo maior liberdade deste em sua 

atividade privada em relação às limitações do Poder Público. 

Porém, no direito administrativo contemporâneo esse racional não pode ser aceito 

cegamente, pois há necessidade de compreensão de que o administrador público está adstrito 

ao ordenamento jurídico como um todo, não sendo correto afirmar que só pode agir o gestor 

quando estiver autorizado por lei em sentido estrito96, sob pena de engessar a atividade Estatal, 

impedir a eficiência e cerrar o experimentalismo jurídico na Administração Pública. 

Nesse sentido também Gustavo Binenbojm97 aduz que: “A vinculação da Administração 

não se circunscreve, portanto, à lei formal, mas a esse bloco de legalidade (o ordenamento 

jurídico como um todo sistêmico), a que aludia Hauriou, que encontra melhor enunciação, para 

os dias de hoje, no que Merkl chamou de princípio da juridicidade administrativa”.  

A criação de novos tipos de infrações disciplinares, bem como o estabelecimento das 

respectivas sanções é matéria de reserva legal, exigindo o respeito às prerrogativas básicas que 

tragam proteção ao vínculo estatutário do agente público com a Administração, ainda que não 

seja aplicável o mesmo rol protetivo previsto na seara criminal, notadamente ao que diz respeito 

à reserva absoluta de lei98 para a previsão de infrações penais e suas respectivas penas99. 

 
96 Como preleciona Alice Voronoff, “A concepção contemporânea do princípio da legalidade administrativa, 
previsto na cláusula geral do art. 37, caput, da Constituição, está descolada da ideia tradicional de vinculação 
positiva à lei em sentido estrito. Hoje se reconhece que essa exigência é não apenas destituída de fundamento 
jurídico, mas distante da realidade. Isto é, nem é correto afirmar-se que a Administração Pública só está autorizada 
a agir, pelo ordenamento jurídico, mediante autorização expressa em lei sentido estrito, e apenas para dar 
concretude ao comando legal, sem inovar; nem é possível defender no mundo real padrão tão rigoroso de 
legalidade, diante da complexidade e do dinamismo inerentes às sociedades modernas. (Interpretação e Aplicação 
do direito administrativo sancionador no Brasil, Belo Horizonte, Ed. Fórum, 2018, pág. 221) 
97 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização. 3. ed., revisada e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 147.  
98 Para maior aprofundamento acerca do tema da reserva de lei no direito sancionador ver em Alice Voronoff, 
“Interpretação e Aplicação do direito administrativo sancionador no Brasil, Belo Horizonte, Ed. Fórum, 2018, pág. 
213-265”. 
99 Também é possível encontrar no âmbito penal, tipos que se consubstanciam em normas penais em branco, ou 
seja, normas que extraem seu complemento em ato normativo de competência distinta, podendo ter a mesma 
hierarquia normativa (lei em sentido formal) ou estar escorado em norma infralegal (Decreto ou Portaria do Poder 
executivo). Nesse sentido, um exemplo sempre mencionado pela doutrina é a Lei n. 13.436/2006 (Lei Antidrogas), 
pois não há no bojo da norma a definição do que vem a ser substância entorpecente, descrição, aliás, que deve ser 
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Também no campo penal, existem casos que permitem a previsão de delegação válida. É 

justamente o caso das chamadas normas penais em branco heterogêneas100. 

Com efeito, um servidor estadual que deixar de atender ao quanto disposto em uma 

ordem de serviço, portaria ou qualquer outro ato normativo que tenha sido validamente editado, 

pode responder por processo administrativo disciplinar e ficar sujeito à pena de demissão, uma 

vez que o inciso XIII do artigo 241, da Lei 10.261/68 estabelece como dever do servidor público 

“estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam 

respeito às suas funções”.  

Em situações como a mencionada acima, verifica-se a ocorrência de remissão legal à 

atos normativos infralegais que complementarão o sentido e o alcance do tipo disciplinar, com 

construção do ilícito infracional de maneira semelhante à realizada no direito penal.  

Todavia, a viabilidade de que o Poder Público se utilize do seu poder regulamentar para 

prever situações contrárias ao ordenamento jurídico e que criem proibições aos servidores 

públicos, não se traduz em arbitrariedade, pois é indispensável que o ato normativo busque na 

lei uma remissão suficiente ou uma habilitação formal, que importe na existência de contornos 

mínimos para lastrear a edição do ato infralegal criador de responsabilização no campo 

sancionatório101.   

A Administração Pública guardando observância à reserva de lei, estará diante de 

normas com variável densidade normativa, seja porque a lei trouxe em sua descrição conceitos 

jurídicos indeterminados, seja porque delegou de maneira expressa ou implícita a 

complementação do conteúdo da norma para o Administrador no exercício de seu poder 

regulamentar. 

Nesse sentido, a Administração Pública pode, inclusive, prever condutas defesas por 

meio de regulamentos, portarias e ordens de serviço, o que permite também a conclusão de que 

a criação e regulamentação de mecanismos consensuais possa decorrer de ato infralegal, 

 
buscada em portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A norma penal em branco quando 
busca a complementação do dispositivo penal em outra lei é conhecida como norma penal em branco homogênea 
e quando encontra seu complemento em ato normativo infralegal é chamada de norma penal em branco 
heterogênea.  
100 Conforme ensina Cezar Roberto Bitencourt: A lei penal em branco indica a tipificação de crime que depende 
de norma posterior que lhe dê conteúdo. Trata-se de hipótese em que a lei penal é imperfeita e exige a 
complementação de outra norma jurídica, que irá integrar o próprio tipo penal. Em outras palavras, são normas de 
conteúdo incompleto, vago, lacunoso, as quais necessitam de complementação que, no geral, tem caráter 
extrapenal”.  (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte geral. Vol. 1. 15. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 192). 
101 Para maior aprofundamento acerca do princípio da legalidade e a reserva de lei, v. VORONOFF, Alice. Op. 
cit., p. 213-265 
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sobretudo ante o reconhecimento da existência de permissivos genéricos, como o artigo 26 da 

LINDB, o Decreto n. 52.201/2007 e também o artigo 264 da Lei estadual n. 10.261/68. 

 Assim, não é possível negar a existência de autorização genérica para o estabelecimento 

de mecanismos consensuais por atos infralegais, aliás opção esta que foi adotada pelo Estado 

de Espírito Santo102, pela Advocacia Geral da União103, pela Corregedoria Geral da União104, 

dentre tantos outros entes federados. 

Verifica-se dos considerandos dos atos normativos editados, que os fundamentos 

jurídicos para a criação dos mecanismos consensuais foram, em síntese, os princípios que 

norteiam a Administração Pública, com fulcro na Constituição Federal e na Lei de Processo 

Administrativo Federal Lei n. 9.784/99, sem menção expressa ao art. 26 da LINDB, o que 

poderia trazer maior legitimidade para os instrumentos criados. 

Faz-se necessário pontuar, também, que em pesquisa jurisprudencial realizada nos 

diversos Tribunais competentes para analisar os atos normativos dos diversos entes federados 

que veicularam o TAC por decreto ou outro ato normativo infralegal, não foi localizado nenhum 

julgado considerando esses atos como contrários à lei, o que também reforça a juridicidade de 

previsão de mecanismos consensuais por normas infralegais. 

 

 
102 O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 91, V, alínea "a" da Constituição do Estado do Espírito Santo, tendo em vista as informações constantes do 
processo nº 2020-J6G2M, e; Considerando a necessidade de aperfeiçoamento da atividade correicional, dotando-
a de maior racionalidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, nos moldes preconizados pelo art. 37 da 
Constituição Federal, art. 14 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, bem como pelo art. 2º da Lei 
Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, DECRETA: Art. 1º Os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual 
poderão celebrar, nos casos de infração disciplinar de menor potencial ofensivo, Termo de Ajustamento de 
Conduta - TAC, desde que atendidos os requisitos previstos neste Decreto. 
103 PORTARIA Nº 156, DE 29 DE ABRIL DE 2020 Disciplina a celebração do Termo de Ajustamento de 
Conduta, nos casos de infração disciplinar de menor potencial ofensivo. O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
SUBSTITUTO, no exercício das competências e atribuições estabelecidas no art. 4º, incisos I, X, XI e XVIII, da 
Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, considerando o disposto no art. 14 do Decreto-Lei nº 200, 
de 25 de fevereiro de 1967, e no art. 2º, caput e parágrafo único, incisos VI e IX, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 
de 1999, resolve: Art. 1º Disciplinar o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), nos casos de infração disciplinar 
de menor potencial ofensivo. 
104 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020 O CORREGEDOR-GERAL DA 
UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 13, incisos I, e V do Anexo I do Decreto nº 9.681, de 3 de 
janeiro de 2019, o art. 4º, incisos I e II, do Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005 e o art. 45, incisos I e XI, do 
Anexo I, da Portaria nº 3553, de 13 de novembro de 2019, e tendo em vista o disposto no art. 14 do Decreto-lei nº 
200, de 25 de fevereiro de 1967, e no art. 2º, caput, e parágrafo único, incisos VI, VIII e IX, da Lei nº 9.784, de 29 
de janeiro de 1999, resolve: Art. 1º Os órgãos do Poder Executivo Federal, pertencentes à Administração Pública 
direta, as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, compreendidas na 
Administração Pública indireta, ainda que se trate de empresa estatal que explore atividade econômica de produção 
ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, poderão celebrar, nos casos de infração disciplinar de 
menor potencial ofensivo, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, desde que atendidos os requisitos previstos 
nesta instrução normativa. 
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5.2 Introdução da consensualidade por atos infralegais e por lei em sentido formal no 

direito disciplinar 

 

No campo do direito disciplinar a inserção automática de acordos substitutivos por 

norma infralegal no ordenamento jurídico encontra alguns entraves, pois, como será analisado 

na sequência, em relação aos diversos entes federados que previam mecanismos consensuais 

de resolução de conflitos entre o Poder Público e os seus servidores em matéria de infração de 

caráter disciplinar, não houve uniformidade do veículo normativo utilizado. 

  Por outro lado, não se pode perder de vista que o próprio artigo 26 da LINDB ressalta a 

necessidade de observar a “legislação aplicável” e muitos estatutos dos servidores públicos 

possuem previsão específica sobre o “jus puniendi” estatal, como era o caso do Estado de São 

Paulo, que trazia a exigência de imediata apuração e providências diante do cometimento de 

uma falta funcional, sem qualquer abertura para a via consensual. 

De fato, há que ser analisada a questão relativa à incidência ou não de reserva específica 

de lei para a previsão de instrumentos consensuais de resolução de conflitos, o que pode ser 

confirmado diante da opção pela via legislativa (reserva de lei) para a implementação de 

institutos consensuais na seara disciplinar por diversos entes, como o Estado de Tocantins por 

meio da Lei n.º 1.818, de 23 de agosto de 2007 e o Estado de Santa Catarina por meio da Lei 

Complementar n.º 491, de 20 de janeiro de 2010.  

Por esse mesmo caminho também se enveredou o Estado de São Paulo, com a 

promulgação da Lei Complementar n. 1.361/2021 que criou os mecanismos de resolução 

consensual de conflitos por lei formal com “quórum” especial de votação na Assembleia 

Legislativa.  

 

5.3 A consensualidade construída na esfera disciplinar a partir das experiências de outros 

entes federativos 

 

Um dos primeiros entes a incluir no seu ordenamento jurídico meio consensual de 

solução dos conflitos disciplinares foi o Estado de Tocantins, que previu no Estatuto dos 

Servidores Civis, já no ano de 2007, um termo de compromisso de ajuste de conduta (art. 147, 

da Lei n. 1.818/2007), condicionando sua celebração, evidentemente, ao preenchimento dos 

requisitos previstos pelo legislador.  
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Outros Estados e Municípios também previram em lei formal a possibilidade de 

celebração de um termo de ajustamento de conduta entre o servidor e a Administração, como o 

Estado de Santa Catarina (Art. 9º da Lei Complementar nº 491/2010) e o Município de Belo 

Horizonte (art. 194 da Lei 7.169/1996).  

A recente novidade trazida pela Lei n. 11.300/2021 do município de Belo Horizonte que 

alterou o Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n. 7.169/1996), estabeleceu em 

seu artigo 194 diversos mecanismos consensuais: a) mediação; b) o termo de ajustamento 

disciplinar (TDA); c) a suspensão condicional do processo disciplinar (SUSPAD) e d) o acordo 

substitutivo disciplinar. 

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso, instituiu por meio do Decreto 2.328, de 29 de 

abril de 2014, o termo de ajustamento de conduta no âmbito disciplinar estadual. 

Desse modo, pode ser verificado que diversamente do que ocorreu no Estado de 

Tocantins e em outros entes federativos que criaram o TAC por meio de lei, houve adoção do 

instituto pelo Estado de Mato Grosso por meio de Decreto, o que evidencia que o Administrador 

Público optou claramente pela via consensual, mesmo diante de ausência de autorização legal 

específica. 

Nesse mesmo sentido pode ser mencionado o TAC recém-criado pela Controladoria-

Geral da União, por meio da Instrução Normativa nº 4, de 21 de fevereiro de 2020105, que 

também estabeleceu por norma infralegal o termo de ajustamento de conduta como forma de 

resolução consensual de conflitos, prevendo os requisitos para a sua celebração e condições 

para o cumprimento da avença entre o servidor e a Administração Pública.  

Por fim, cabe ainda mencionar a Portaria AGU n. 156, de 29 de ABRIL de 2020 que 

previu o termo de ajustamento de conduta como meio alternativo à deflagração de processo 

disciplinar nos casos de infrações de menor potencial ofensivo, assim consideradas aquelas 

 
105 “O CORREGEDOR-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 13, incisos I, e V do 
anexo A do Decreto nº 9.681, de 3 de janeiro de 2019, o art. 4º, incisos I e II, do Decreto nº 5.480, de 30 de junho 
de 2005 e o art. 45, incisos I e XI, do anexo A, da Portaria nº 3553, de 13 de novembro de 2019, e tendo em vista 
o disposto no art. 14 do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no art. 2º, caput, e parágrafo único, 
incisos VI, VIII e IX, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, resolve: Art. 1º Os órgãos do Poder Executivo 
Federal, pertencentes à Administração Pública direta, as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista, compreendidas na Administração Pública indireta, ainda que se trate de empresa 
estatal que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, 
poderão celebrar, nos casos de infração disciplinar de menor potencial ofensivo, Termo de Ajustamento de 
Conduta - TAC, desde que atendidos os requisitos previstos nesta instrução normativa. §1º O TAC consiste em 
procedimento administrativo voltado à resolução consensual de conflitos. § 2º Considera-se infração disciplinar 
de menor potencial ofensivo a conduta punível com advertência ou suspensão de até 30 dias, nos termos do artigo 
129 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou com penalidade similar, prevista em lei ou regulamento 
interno.” (...) 
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punidas com a pena de advertência, nos termos do artigo 116 e 117, incisos I a VIII e XIX, e 

129 da Lei n. 8.112/90. 

Verifica-se a inexistência de uniformidade entre os normativos supra relacionados para 

a previsão e criação de mecanismos consensuais de resolução de conflitos na seara disciplinar, 

havendo múltiplas opções escolhidas pelos entes federativos, que vão desde a introdução desses 

institutos por normas infralegais como portarias e instruções normativas até a previsão dos 

instrumentos em lei em sentido formal. 

A assimetria de previsão dos instrumentos consensuais pelos entes federados não se 

limita a diferentes nomenclaturas dos instrumentos, mas também importa na disposição de 

regimes jurídicos variados106. 

No âmbito do Estado de São Paulo a maior dificuldade que se verificava no que diz 

respeito à implantação de formas consensuais de resolução de conflitos na esfera disciplinar 

repousava na ausência de autorização legislativa específica que concedesse maior conforto para 

que as autoridades competentes seguissem por esse caminho. 

Conforme redação original do artigo 264 da Lei 10.261/68: “A autoridade, que por 

qualquer meio, tiver conhecimento de irregularidade praticada por servidor é obrigada a 

adotar providências visando à sua imediata apuração, sem prejuízo das medidas urgentes que 

o caso exigir” (grifo nosso), o comando legal parecia não deixar margens para interpretação 

mais abrangente, o que no mais das vezes levava ao entendimento de se tratar de ato vinculado. 

Porém, resta destacar que mesmo diante da redação anterior do artigo 264, da Lei 

10.261/68 a resolução consensual de conflito disciplinar não deveria ser vista como contrária à 

lei, pois haveria um processo e uma solução, contudo, o mesmo não seria terminado de modo 

punitivo e sim com um acordo celebrado entre o Poder Público e o servidor, com cumprimento 

de todas as obrigações assumidas para que pudesse ter reconhecida a extinção da punibilidade 

no âmbito disciplinar. 

 
106 Nesse sentido, de acordo com Juliana Bonacorsi de Palma (2014): “Esta questão mostra-se particularmente 
difícil no panorama brasileiro tendo em vista que a consensualidade nasce no campo prático, a partir da 
experimentação de instrumentos consensuais criados por regulamentos editados por órgãos e entes administrativos. 
Praticamente todas as Agências Reguladoras, por exemplo, dispõem de atos normativos que disciplinam o 
funcionamento de suas próprias técnicas de atuação administrativa consensual, como as audiências públicas e os 
acordos substitutivos de sanção. Consequentemente, tanto a listagem dos instrumentos quanto o regime jurídico a 
eles aplicados não é uniforme na Administração Pública brasileira. Tomando o exemplo dos acordos substitutivos 
de sanção, a nomenclatura diversa aponta para a fragmentação da disciplina jurídica do instituto: “termo de 
compromisso” no âmbito da CVM; “termo de ajustamento de conduta” na ANAC; e “termo de compromisso de 
ajustamento de conduta” na ANATEL”. 
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Como já ponderado, existia o receio de o Administrador Público de ter que responder 

pela ausência de providências, tendo em vista que o agir omissivo nesse caso, poderia 

configurar os tipos penais de prevaricação ou de condescendência criminosa, para além de 

também poder sujeitá-lo à responsabilização no âmbito disciplinar por infração de caráter 

funcional. 

Contudo, considerando as mudanças que vem ocorrendo nos mais variados campos de 

atuação administrativa, com ressignificação dos princípios da indisponibilidade do interesse 

público e da legalidade, com apelo cada vez mais intenso dos acordos consensuais, faz-se 

necessário refletir sobre alguns dogmas enraizados na estruturação da prática administrativa na 

seara disciplinar, como fizeram outros estados da federação com instituição e implementação 

de modelos consensuais por normas infralegais. 

Com efeito, a máxima de que o princípio da legalidade exige que o Administrador 

somente faça aquilo que a lei expressamente o autoriza, nos dizeres de Miguel Seabra 

Fagundes107 “administrar é aplicar a lei de ofício”, não pode ser mantida desconsiderando a 

finalidade maior da atuação estatal, que está hoje mais adstrita ao princípio da eficiência e de 

uma boa política de governança, do que seguir uma vetusta atuação burocrática. 

O entendimento do Estado de São Paulo foi de que, a previsão de um necessário 

conjunto de mecanismos alternativos de solução dos conflitos, neste incluído as práticas 

autocompositivas, o termo de ajustamento de conduta, a suspensão condicional da sindicância, 

demandava alteração do Estatuto dos Servidores Públicos, que tem natureza de lei 

complementar.  

Ressalte-se que a modificação de direitos e prerrogativas no estatuto dos servidores, por 

envolver uma decisão política em torno de tema sobre o funcionalismo público, sempre se 

apresenta como um ponto sensível que gera muitas discussões e divergências na Assembleia 

Legislativa.  

Desse modo, verifica-se que a aprovação do PLC n. 26/2021 pelo parlamento estadual 

representou importante avanço no sistema disciplinar paulista por trazer no seu bojo medidas 

mais eficientes de gestão e governança pública, com importante caráter pedagógico para os 

celebrantes, podendo trazer impacto na progressão da carreira, manter a higidez do histórico 

profissional do servidor, dentre outros benefícios já detalhados no Capítulo IV.   

 
107 Seabra Fagundes, Miguel. In “O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário”, 7ª ed., Rio de 
Janeiro, Forense, 2005, p. 03. 
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Ademais, a utilização desses mecanismos poderá garantir maior proteção aos agentes 

públicos na medida que irá possibilitar, em muitos casos, a adequada solução dos conflitos por 

vias consensuais sem que a Administração tenha que impor unilateralmente uma sanção, com 

especial afastamento de sua tradicional postura adversarial para entrar em cena uma posição 

dialógica.  

 Com efeito, embora haja seguros fundamentos a sustentar que as medidas introduzidas 

pela Lei Complementar n. 1.361/2021 pudessem ter sido incluídas por meio de ato infralegal, 

o Estado de São Paulo optou por trilhar o caminho da instituição dos mecanismos consensuais 

por meio de lei complementar. 

 

5.4 A Lei Complementar n. 1.361/2021 

 

 A Administração Pública do Estado de São Paulo optou por realizar a introdução dos 

mecanismos consensuais por meio de alteração no Estatuto dos Servidores, portanto a alteração 

precisou ser realizada por meio de lei complementar (LC n. 1.381/2021), por expressa exigência 

da Constituição Estadual que prevê em seu artigo 23 que as normas para disciplinar as regras 

dos servidores estatutários devem ser dispostas por meio de lei com “quórum” especial de 

votação. 

  Todavia, a decisão de realizar a abertura para a consensualidade no bojo da Lei 

10.261/68 embora possa ter trazido maior conforto para o gestor e para os aplicadores do 

sistema disciplinar, para além de não ser indispensável, posto haver no ordenamento jurídico a 

previsão do artigo 26 da LINDB, também gerou uma série de inconvenientes por deixar sem 

abrangência os empregados públicos contratados pelo regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho e também deixar dúvidas sobre a extensão desses instrumentos para as carreiras 

regidas por leis especiais.  

  Nesse sentido, a aplicação do Estatuto dos Servidores, na parte dos mecanismos 

consensuais, para as carreiras de Estado que possuem normas próprias não é de aceitação 

tranquila. Essa problemática poderia ter sido evitada com a previsão dos instrumentos 

consensuais por meio de Decreto Regulamentar do Governador do Estado, o que poderia, em 

um único ato normativo, trazer a incidência para todos os agentes públicos estaduais. 

  Logo, imprescindível realizar uma reflexão mais aprofundada sobre a necessidade de 

previsão de instrumentos consensuais por meio de lei em sentido formal ou se, ao contrário, 
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existem no ordenamento jurídico normas que importem em autorização genérica para a 

instituição de mecanismos consensuais no campo disciplinar por atos infralegais.  

 Essa discussão se mostra relevante mesmo diante da criação dos instrumentos 

consensuais por lei complementar no Estado de São Paulo, uma vez que pode haver a 

necessidade de alteração dos mecanismos já existentes, assim como a previsão de novas 

modalidades de acordos.  

 

5.5 Há possibilidade de aplicação destes mecanismos consensuais criados pela Lei 

Complementar n. 1.361/2021 para as carreiras regidas por lei especial? 

 

Conforme já mencionado neste trabalho, o artigo 2º da Lei 10.261/68 assevera 

expressamente que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo somente 

se aplica aos servidores estatutários da Administração Pública Direta e Indireta, não regidos por 

lei especial, o que, numa primeira leitura, poderia levar à interpretação de que os mecanismos 

consensuais (práticas autocompositivas, termo de ajustamento de conduta e suspensão 

condicional da sindicância) não poderiam ser estendidos para as carreiras que possuem 

legislação específica no que tange ao direito disciplinar, como os casos dos Procuradores do 

Estado (LC n. 1.270/2015), Agentes Fiscais de Renda (LC n. 1.059/2008), Polícias Civil e 

Militar (LC n. 207/1979 e LC n. 893/2001). 

Ocorre que, o Estatuto dos servidores públicos do Estado de São Paulo possui natureza 

jurídica de norma geral, tanto é assim que há expressa previsão no parágrafo único do artigo 1º 

do Estatuto dos Servidores no sentido de que o mesmo se aplica aos funcionários dos 3 Poderes 

e aos do Tribunal de Contas do Estado, senão vejamos: 

Artigo 1º - Esta lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis do 
Estado. 

Parágrafo único - As suas disposições, exceto no que colidirem com a legislação 
especial, aplicam-se aos funcionários dos 3 Poderes do Estado e aos do Tribunal de 
Contas do Estado. 

 
 
 

Ademais, pode também ser mencionada, a título de reforço da assertiva acima realizada, 

que a legislação que regulamenta a Corregedoria da Fiscalização Tributária (CORFISP), Lei 

Complementar n. 1.281 108, de 14 de janeiro de 2016, com atribuição para processar e punir 

disciplinarmente os Agentes Fiscais de Rendas, prevê, expressamente, a aplicação da Lei 

 
108 Artigo 14 - Os casos omissos reger-se-ão pela Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, pela Lei nº 10.177, de 
30 de dezembro de 1998, e pela Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, e respectivas alterações. 
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10.261/68 nos casos omissos, isto é, de maneira subsidiária, o que corrobora a sua aplicação 

suplementar em relação às leis especiais. 

A possibilidade de aplicação dos novos institutos para os servidores que possuem 

legislação disciplinar própria também atende a um critério de isonomia109, pois uma exegese 

em sentido contrário acabaria por criar duas classes de servidores públicos, sendo que alguns 

poderiam se valer de uma forma de resolução consensual e outros não teriam o mesmo 

benefício.  

  Assim, não obstante a aplicação dos mecanismos consensuais pelas demais carreiras 

estaduais disciplinadas por leis especiais possa ser levada a efeito, por aplicação subsidiária do 

Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, verifica-se que mesmo diante da 

vigência das alterações introduzidas pela Lei Complementar n. 1.361, de 21 de outubro de 2021, 

não se tem notícia de que alguma carreira tenha celebrado acordo com fulcro no Estatuto dos 

Servidores.  

 Somente em relação aos empregados públicos regidos pela CLT é que esse racional não 

poderia ser aplicado, uma vez que o Estatuto dos Servidores não incide na relação de trabalho, 

o que recomenda seja a matéria disciplinada pelo Decreto Regulamentar a ser expedido pelo 

Governador, acerca do regime único das autarquias públicas110. 

  

5.6 A consensualidade em matéria disciplinar poderia vir prevista na lei de processo? 

 

Cabe mencionar que o Estado do Paraná em recente edição do Código de Processo 

Administrativo do Estado do Paraná (Lei n. 20.656/2021), tratou de maneira expressa sobre o 

termo de ajustamento de conduta como mecanismo de resolução consensual de conflitos entre 

a Administração Pública e os seus servidores.  

 
109 Poderíamos pensar numa situação hipotética na qual dois servidores públicos que estavam numa diligência de 
transferência de presos se envolvessem em um acidente de veículo, sendo constatada a culpa concorrente dos 
motoristas. Se por hipótese o primeiro servidor pertencente ao quadro da Secretaria da Administração Penitenciária 
pudesse, validamente, celebrar o termo de ajustamento de conduta e o policial militar que conduzia a outra viatura 
não pudesse se valer do mesmo mecanismo consensual. Ao final do cumprimento dos termos do acordo, o servidor 
da Secretaria de Administração Penitenciária teria em seu favor reconhecida a extinção da punibilidade de sua 
infração funcional e o policial militar pela mesma conduta poderia ser condenado na esfera disciplinar, recebendo 
uma penalidade de suspensão de até 90 (noventa) dias e ser ainda responsabilizado na esfera cível a ressarcir os 
danos causados aos cofres públicos. Essa solução no caso concreto levaria a um verdadeiro absurdo, não havendo 
um pressuposto lógico a sustentar o discrímen jurídico. 
110 A minuta do Decreto já foi elaborada pela 3ª Subcomissão, coordenada por este subscritor e encaminhada para 
análise do Governo, não havendo, por ora, previsão para a sua edição. 
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Trata-se de interessante alocação do dispositivo consensual em diploma administrativo 

geral que não se limita a determinada classe de servidores estaduais, uma vez que o instrumento 

vem previsto no Código de Processo Administrativo Estadual, portanto aplicável a todos os 

servidores estaduais.  

No âmbito federal não existe previsão da consensualidade na Lei de Processo 

Administrativo Federal (Lei n. 9.784/99), nem tampouco na Lei dos Servidores Públicos da 

União (Lei n. 8.112/90), havendo previsão de mecanismos consensuais na esfera disciplinar 

somente em atos normativos infralegais esparsos, como exemplos a Instrução Normativa CGU 

n. 4/2020 e a Portaria AGU n. 156/2020. 

No campo do direito comparado, já se encontra esse modelo de alocação da 

consensualidade em lei própria de Processo Administrativo há muito tempo, podendo ser 

destacada a previsão do art. 11-bis111 da Legge 241/90 (Lei de Processo Administrativo 

Italiana), o artigo 88 da Ley 30/92 ou LryARyPAc (Lei de Processo Administrativo Espanhola) 

e o artigo 54 da Lei de Processo Administrativo Alemã de 1976 (Verwaltungsverfahrensgesetz-

VwVfG). 

É certo que o sistema federativo no qual foi estruturado a nossa República impede que 

haja maior uniformidade na previsão da consensualidade em um único diploma de processo 

administrativo federal, uma vez que a Constituição prevê a competência concorrente de cada 

ente federativo para editar leis em matéria administrativa. 

Na Itália, considerando sua formação como República Unitária, a irradiação de normas 

jurídicas de modo centralizado permite maior concentração dos atos administrativos em um 

único diploma legal, como é o caso da Legge n. 241/90 (Código de Processo Administrativo 

Italiano) com incidência em todo o território do país, sem prejuízo de edição pelas regiões, 

províncias e comunas de normas específicas para atender o interesse local.  

Todavia, é certo que a previsão de um modelo consensual em lei de processo 

administrativo, como fez a Lei de Processo Administrativo do Estado do Paraná, poderia trazer 

maior segurança jurídica para a aplicação dos instrumentos consensuais pelos órgãos da União 

 
111 Na linha exposta por Juliana Bonacorsi de Palma, no caso italiano os acordos administrativos são previstos na 
Lei 241/1990, que disciplina o processo administrativo e o direito de acesso a documentos públicos. A previsão 
expressa encontra-se no artigo 11 da mencionada lei, o qual autoriza a Administração Pública a celebrar acordos 
com os interessados com a finalidade de determine o conteúdo discricionário do ato final ou substituí-lo, desde 
que a prática consensual não cause prejuízo a terceiros e nem afaste a Administração do dever de satisfazer o 
interesse público: Art. 11. Em aceitação das observações e propostas relativas à norma do art. 10, a Administração 
competente pode concluir, sem prejuízo dos direitos de terceiros, e em cada caso na consecução do interesse 
público, acordos com os interessados a fim de determinar o conteúdo discricionário do ato final que seja em 
substituição daquele. [Tradução livre], (Juliana Bonacorsi de Palma, Sanção e Acordo na Administração Pública, 
1ª edição, São Paulo, Malheiros Editores, 2015, p. 100) 
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e, ao mesmo tempo, inspirar os demais entes públicos a adotarem similar previsão, criando uma 

cultura de maior previsibilidade e harmonia na construção da consensualidade na gestão 

pública. 

  No caso do Estado de São Paulo, a previsão de modelos consensuais no bojo da Lei 

Paulista de Processo Administrativo (Lei n. 10.177/98) poderia resolver o problema apontado 

no item 5.5 por ela incidir sobre todas as carreiras da Administração Pública Estadual, seja na 

Administração Direta ou Indireta. 

 Cabe pontuar, todavia, que em razão da recente alteração do Estatuto dos Servidores 

Públicos por meio da Lei Complementar n. 1.361/2021, não parece haver espaço para que essa 

mudança se aperfeiçoe em um curto espaço de tempo. Ademais, mesmo que fosse possível 

pensar nessa modelagem, manter-se-ia, ainda, alguns obstáculos para o acolhimento dessa 

previsão, uma vez que as Leis que disciplinam o regime jurídico dos servidores públicos 

estaduais possuem natureza complementar por força da exigência contida no artigo 23, itens 1 

ao 10, da Constituição Estadual, o que poderia levar a interpretação de incompatibilidade 

normativa em razão da hierarquia de normas.  

 Desse modo, embora viável do ponto de vista do direito que a Lei 10.177/98 previsse 

os instrumentos consensuais para os agentes públicos estaduais, como o fez a Lei de Processo 

Administrativo do Paraná, assim como outros normativos do direito comparado, a questão é 

que existe sólido embasamento jurídico para que as alterações e inovações nesta seara se faça 

por meio de ato normativo infralegal.  

 

5.7 Permissivos Genéricos  

 

A Administração Pública no exercício de suas funções necessita, a todo o momento, de 

soluções jurídicas para enfrentar seus desafios, sendo de suma importância a possibilidade de 

se valer de permissivos genéricos para lastrear a decisão do gestor público, seja no campo do 

experimentalismo, seja na implementação de políticas públicas nas diversas áreas sociais.  

O Estado está sujeito ao regime jurídico administrativo que lhe impõe um conjunto de 

prerrogativas e sujeições, não encontrado no direito privado. Segundo esse regime derrogatório 

e exorbitante do direito privado, a Administração deve observância aos limites estabelecidos 

pela lei, o que não significa que a atuação Estatal deva servir como uma camisa de força e 

impedir a eficiência e os avanços necessários para acompanhar as mudanças sociais. 
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Por isso que o direito, como um todo, é um mosaico que segue sendo diuturnamente 

construído, em um movimento vivo que lhe confere dinamismo e maleabilidade para novas 

interpretações para resolver os problemas que se apresentam. 

E nesse contexto é que se revela a importância de prever no ordenamento jurídico 

normas que permitam ao gestor público um maior campo de atuação legal, completando o 

alcance e o sentido da norma legal por meio do poder regulamentar, editando atos normativos 

infralegais, com esteio nos permissivos legais criados pelo legislador, como será melhor 

analisado abaixo.  

 

5.7.1 Artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

 

 É certo que podem ser encontrados no ordenamento jurídico outros permissivos 

genéricos para a Administração celebrar acordos, anteriores112 mesmo às alterações da Lei de 

Introdução às Normas de Direito Brasileiro, mas a inserção do artigo 26 na LINDB, ao lado das 

demais normas voltadas para nortear o Poder Público na tomada de decisões, representou um 

grande avanço para o direito público, permitindo um novo olhar para o direito administrativo. 

 Não era sem tempo, que a lei de introdução ao código civil passasse por uma profunda 

atualização, como ocorreu com a edição da Lei 13.655, de 25 de abril de 2018, considerando a 

complexidade das relações travadas pelo Poder Público com os particulares, no campo dos 

contratos administrativos, no campo regulatório e também em outras searas, o que demandava 

novos vetores interpretativos para essas atividades estatais, bem como novos instrumentos que 

possibilitam ao gestor maior grau de experimentalismo jurídico e também a autorização 

expressa para a celebração de acordos com os particulares, para assim atuar com melhores 

técnicas de governança pública e maior eficiência.  

Para fins deste trabalho, importa destacar a diretriz trazida pelo artigo 26 da LINDB, 

que se revela como verdadeiro permissivo genérico para a Administração poder celebrar 

acordos substitutivos113, incidente nas diversas áreas de atuação do Poder Público, com possível 

 
112 Nesse sentido, cabe mencionar o art. 5, §6º da LACP, que já era utilizado como fundamento para a celebração 
de acordos sob o regime jurídico de direito público: Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação 
cautelar: (...) § 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento 
de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. 
113Nesse sentido, segundo Palma e Guerra (2018): “A Lei nº 13.655/2018 consagra a dinâmica de atuação 
consensual ao estabelecer permissivo genérico para que toda a Administração Pública, independentemente de lei 
ou regulamento específico, celebre compromissos. Também confere importantes diretrizes para uma prática 
consensual com negociação mais pública e paritária, visando ao efetivo atendimento de interesses gerais. Assim, 
trabalha para o desenvolvimento da consensualidade administrativa com maior efetividade e segurança jurídica.”.  
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aplicação aos contratos administrativos, na atividade regulatória, nas indenizações a serem 

pagas ou recebidas dos particulares, como também nos processos administrativos disciplinares. 

 Como observam Juliana Palma e Sérgio Guerra114, o artigo 26 da LINDB possui o 

grande mérito de representar para o sistema normativo brasileiro um permissivo genérico para 

a celebração de acordos no âmbito da Administração Pública, trazendo os requisitos mínimos 

a serem observados para que um acordo substitutivo fosse implementado, diversamente do que 

consta na previsão do §6º do artigo 5º da Lei 7.387/85 com a redação dada pela legislação 

consumerista. Essa última previsão embora fosse invocada como permissivo genérico para 

acordos pelo Poder Público demandava regulamentação para a sua efetiva incidência.  

É inegável a importância da previsão contida no artigo 26 da LINDB115 justamente por 

trazer maior segurança jurídica aos gestores públicos e também para todos aqueles que vierem 

a celebrar acordos com a Administração Pública.  

Considerando a natureza do artigo 26 da LINDB que funciona para o direito público, 

como um todo, com natureza de norma geral, a fundamentar a realização de acordos nas 

diversas áreas de atuação do Poder Público, entendo que também no campo disciplinar, esse 

permissivo genérico pode embasar juridicamente a criação de instrumentos consensuais novos, 

 
114 O grande mérito do compromisso previsto no art. 26 da LINDB é superar a dúvida jurídica sobre o permissivo 
genérico para a Administração Pública transacionar. De modo claro e contundente, a autoridade administrativa 
poderá firmar compromisso, ou seja, celebrar acordos. Para tanto, a LINDB criou uma nova espécie de acordo – 
o compromisso do seu art. 26 – e trouxe o mínimo regulamentar desta figura, com os requisitos de validade 
imprescindíveis à efetividade e à garantia dos interesses gerais. O permissivo da Lei da Ação Civil Pública pecava 
pela ausência de disciplina regulamentar mínima, o que resultou em um cenário atentatório ao Estado de Direito: 
O Ministério Público, parte e operacionalizador da Lei, terminou por dar os contornos regulamentares do TAC na 
ação civil pública.  Op. Cit., p. 147. 
115 Em decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi exarado o Acórdão n. 2021.0000089655, de 
Relatoria do Desembargador Paulo Alcides Amaral Salles, nos autos da Apelação Cível n. 1028747-
80.2020.8.26.0053, no qual houve o reconhecimento da juridicidade de acordo celebrado entre a CEETESB e 
sindicatos representantes das usinas produtoras de álcool, com fulcro nos artigos 3º, §§ 2º e 3º do Novo Código de 
Processo Civil (NCPC) e artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito  Brasileiro. No acordo celebrado 
entre a CETESB e os Sindicatos Representantes das Usinas Produtoras de Álcool, houve celebração de acordo, no 
qual a Sociedade de Economia Mista aquiesceu em reduzir em até 90% das multas previstas no artigo 7º da 
Resolução SMA n. 51/2016. As multas tinham sido lavradas em razão de incêndio em áreas de cultivo de cana-
de-açúcar. Conforme consta do v. Acórdão: "Todas as partes envolvidas, na presença de testemunhas, realizaram 
a assinatura eletrônica do referido acordo no Portal e-Ambiente sob nº CETESB.029942/2020-53”. (...) O objetivo 
da celebração do acordo seria, justamente, a “eliminar a incerteza jurídica e situações contenciosas na aplicação 
do direito público, mediante a liquidação dos débitos em aberto decorrentes da ação fiscalizatória na ocorrência 
de incêndios em área de cultivo de cana-de-açúcar, seja no âmbito dos processos administrativos, seja naqueles já 
judicializados”. No caso, a ação foi proposta com pedido de homologação judicial do acordo celebrado entre as 
partes. Trata-se de relevante decisão prolatada pelo Poder Judiciário que conseguiu captar com singular 
sensibilidade o espírito das alterações introduzidas pela Lei n. 13.655/2018 no Decreto-Lei n. 4.657/1942 
(LINDB), notadamente em relação ao espaço de atuação consensual pelo Poder Público, como forma de superação 
de conflitos por meio de acordos substitutivos, prestigiando à eficiência e uma melhor conformidade do interesse 
público. 
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aplicando-se, subsidiariamente, nos casos omissos e mesmo servindo como o próprio 

fundamento legal de acordo a ser realizado em um determinado caso concreto. 

  Nesse sentido, entendo que o artigo 26 da LINDB possa ser utilizado como fundamento 

para a celebração de acordos para os empregados públicos, até que sobrevenha a edição do 

Decreto sobre o Regulamento Único das Autarquias que ainda está pendente de análise pelo 

Governo. 

 Não há na Lei 10.177/98 que é utilizada para o processamento dos empregados públicos 

qualquer vedação para a celebração de acordos, nem tampouco há vedação na Consolidação 

das Leis do Trabalho óbice para que o empregador possa resolver uma situação conflituosa por 

meio de instrumentos consensuais, o que sinaliza para a plena possibilidade de celebração de 

acordos com esteio no artigo 26 da LINDB para melhor endereçar os conflitos existentes entre 

o Poder Público e o empregado público.  

 

 

5.7.2 O Decreto 52.201/2007 é o permissivo genérico à celebração de acordos no processo 

administrativo disciplinar? 

 

No Estado de São Paulo, mesmo antes da previsão do artigo 26 da LINDB, já se poderia 

defender a existência de norma permissiva para celebração de acordos na esfera estadual, 

conforme se dessume da autorização estabelecida pelo Decreto 52.201/2007, que dispõe sobre 

a celebração de termos de ajustamento de conduta no âmbito da Administração Direta e Indireta 

do Estado: 

 

Artigo 1º – Os Termos de Ajustamento de Conduta - TAC´s passam a ser celebrados 
com observância no disposto neste decreto. 
Artigo 2º – Os termos de que trata o artigo anterior poderão ser celebrados: 
I - pelas Secretarias de Estado; 
II - pelas autarquias, inclusive de regime especial, exceto as Universidades Públicas 
estaduais; 
III - pelas empresas públicas e sociedades de economia mista, sob o controle do Estado 
pela sua Administração centralizada ou descentralizada; 
IV - pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Estado. 
Artigo 3º – A celebração dos termos de ajustamento de conduta pelos órgãos e 
entidades de que trata o artigo 2º deste decreto dependerá necessariamente de prévia 
manifestação da Procuradoria Geral do Estado. (...) 

 

 A previsão contida no decreto paulista prevendo o termo de ajustamento de conduta no 

Estado de São Paulo permite que Secretarias, Autarquias e demais entidades da Administração 

Indireta celebrem acordos, não havendo qualquer limitação no que tange ao campo de aplicação 
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dos acordos, o que permite afirmar que os TAC’s tanto podem ser celebrados para resolver 

conflitos no âmbito contratual, como também na esfera disciplinar. 

A exigência que se verifica no artigo 3º diz com a necessária e prévia manifestação da 

Procuradoria Geral do Estado, por meio das Consultorias Jurídicas de cada Secretaria ou, no 

caso das Autarquias e demais entidades da Administração Pública Indireta, por meio de 

manifestação do Gabinete do Procurador Geral a partir do envio do caso pelo Secretário 

Estadual da Pasta à qual a entidade estiver vinculada. 

Embora o ato normativo em questão pareça conter suficiência jurídica para aplicação, 

inclusive na seara disciplinar, o fato é que não houve utilização nesse sentido, até o advento da 

Lei Complementar n. 1.361/2021 que trouxe disciplina própria para a aplicação da 

consensualidade na esfera disciplinar estadual. 

 

5.7.3 O artigo 264 da Lei 10.261/68 

 

A nova redação do artigo 264 da Lei 10.261/68, pode ser vislumbrado como um 

verdadeiro permissivo genérico estabelecido no bojo do Estatuto dos Servidores, o qual aponta 

para a abertura à consensualidade, estabelecendo um arcabouço normativo para viabilizar a 

alteração dos instrumentos já criados, assim como a previsão de novos mecanismos por ato 

infralegal.  

 

Nesse sentido:  

 

Artigo 264 – A autoridade que, por qualquer meio, tiver conhecimento de 
irregularidade praticada por funcionário adotará providências visando à sua imediata 
apuração, sem prejuízo das medidas urgentes que o interesse da Administração exigir, 
podendo submeter o caso às práticas autocompositivas ou propor celebração de termo 
de ajustamento de conduta. (NR) 
 
Artigo 264 com redação dada pela Lei Complementar nº 1.361, de 21/10/2021: 
 
Parágrafo único – A autoridade poderá, desde logo, submeter o caso às práticas 
autocompositivas, especialmente nas situações em que evidenciada a ocorrência de 
conflitos interpessoais, objetivando sempre a melhor solução para resguardar o 
interesse público.  

 
Como se depreende da redação do artigo 264 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis 

do Estado de São Paulo, que pode ser lido como um novo permissivo genérico específico para 

o sistema disciplinar paulista, o legislador definiu de maneira expressa a possibilidade de 

realização de um endereçamento para a aplicação de mecanismos consensuais. 
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É bem verdade que há menção expressa às práticas restaurativas e ao termo de 

ajustamento de conduta, o que poderia em um primeiro momento indicar que as únicas opções 

outorgadas pela lei à autoridade competente seriam essas. Porém, considerando que o próprio 

desenho da autocomposição é atípico (práticas autocompositivas), parece ser de todo razoável 

concluir que no artigo 264 se encontra a chave para a consensualidade, não se limitando à 

instrumentos predefinidos ou estanques.  

A parte final do parágrafo único do artigo 264, evidencia que o encaminhamento do 

caso para a resolução consensual dos conflitos encontra justificação na melhor solução para 

resguardar o interesse público. 

Os argumentos para a não aceitação da criação de acordos substitutivos por ato 

infralegal quase sempre se escoram nos princípios da legalidade e da indisponibilidade do 

interesse público, que atualmente soam mais como repetição de um mantra do que 

verdadeiramente uma preocupação em realizar uma análise mais aprofundada da juridicidade 

da introdução dos instrumentos consensuais por ato infralegal e da eficiência dessa 

metodologia. 

  O certo é que a utilização de formas consensuais para a resolução de controvérsias já é 

uma realidade em diversas áreas do direito público, como no campo dos contratos 

administrativos, por meio do compromisso arbitral e mesmo da novel previsão do instituto do 

“dispute board” pela Lei 14.133/2021, no âmbito das agências reguladoras, como a ANTT116, 

na seara concorrencial pela Autoridade Antitruste, nos Tribunais de Contas, para além das 

previsões em diversos normativos na área disciplinar. 

 
116 Conforme apontado por Juliana Bonacorsi de Palma, a Resolução ANTT n.º 5.083/2016 trouxe nova disciplina 
sobre o processo administrativo sancionador no âmbito da Agência, tendo sido a disciplina da consensualidade 
desafiada pelo controle externo do TCU, a partir de duas provocações ocorridas em 2016, uma formulada por 
auditor que questionou a regularidade dos TAC’s celebrados pela ANTT e outra solicitação do Congresso 
Nacional. O TCU, por unanimidade, reconheceu a viabilidade jurídica de a ANTT definir em normativa própria 
acordos administrativos voltados à superação de pendências e irregularidades no curso da execução do contrato 
administrativo. Foi então aceita a juridicidade da previsão de acordos pela ANTT como decorrência da 
competência originária em sua lei de criação, bem como por não haver qualquer previsão na Lei impedindo o 
desenho de instrumentos consensuais em sede regulamentar e nem determinação expressa de que a única resposta 
possível frente à infração ou descumprimento contratual seja a via sancionatória. Por fim, também quanto ao 
conteúdo do acordo, o TCU não entendeu ser legítima ou haver exorbitância do poder regulamentar da Agência, 
considerando o disposto no art. 5º, §6º da Lei da Ação Civil Pública. Todavia, destacou a articulista que em relação 
ao limite do controle dos acordos administrativos, o TCU reafirmou a impossibilidade de o controlador analisar a 
discricionariedade do gestor público na escolha da via consensual, mas ressaltou a possibilidade de que seja 
analisado o atendimento do interesse público primário, o que abriu um flanco para análise do mérito da escolha 
pública, como ficou conhecido no leading case Acórdão 2.533/2017. (A experiência dos termos de ajuste de 
conduta na Agência Nacional de Transportes Terrestres: em busca da consensualidade efetiva, in Direito e 
Infraestrutura – Rodovia e Ferrovias, 20 anos da Lei nº 10.233/2001, V.2, Coordenadores Sebastião Botto de 
Barros Tojal, Jorge Henrique de Oliveira Souza, ed. Fórum, Ano 2021) 
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 Por essas considerações, verifica-se a viabilidade jurídica da regulamentação dos 

instrumentos consensuais já existentes para a definição de parâmetros de aplicação, bem como 

a criação de novos mecanismos, por meio de atos infralegais, com fundamento nos permissivos 

genéricos ora analisados, os quais se apresentam como autorizativos ou remissão jurídica 

suficiente para o estabelecimento de mecanismos consensuais.   

 

6 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS MECANISMOS CONSENSUAIS INSTITUÍDOS 

PELA LEI COMPLEMENTAR N. 1.381/2021 E RECOMENDAÇÕES DE CONDUTA 

PARA O APRIMORAMENTO DO SISTEMA DISCIPLINAR ESTADUAL 

 

Os apontamentos feitos nos capítulos anteriores acerca das peculiaridades e 

condicionantes dos instrumentos consensuais, tiveram por objetivo evidenciar o grande 

potencial de aplicação prática no campo disciplinar, bem como lançar luzes para os desafios 

para a efetiva implementação dos mecanismos e os gargalos ainda existentes no sistema 

disciplinar estadual.  

É necessário destacar que as alterações trazidas pela Lei Complementar n. 1.361/2021 

que possibilitou a abertura à consensualidade em matéria disciplinar no Estado de São Paulo, 

representou uma grande conquista para o aprimoramento dos mecanismos legais dispostos pela 

lei ao Administrador Público para a solução dos conflitos com os servidores estaduais. 

Essa mudança de paradigma de uma Administração Pública adversarial para uma 

Administração mais atenta à racionalidade do sistema disciplinar e preocupada em buscar 

melhores resultados a partir da utilização de técnicas mais modernas de resolução consensual 

dos conflitos, demonstra que o Poder Público estadual está na direção correta e alinhado com 

as boas práticas administrativas. 

Cumpre destacar que a “reforma administrativa estadual” de 2021 trouxe três 

importantes instrumentos consensuais que possuem potencial de aplicação em um grande 

número de situações que antes só podiam ser endereçadas com a aplicação de uma sanção, ao 

final de um longo processo disciplinar. 

De se destacar, também, que o alcance das infrações passíveis de serem resolvidas pelo 

TAC e pela SUSCONSIND é bem amplo em cotejo com outras leis e atos normativos 

infralegais previstos por outros entes federados117 que possuem autorização somente para os 

 
117 Nesse sentido a IN - CGU n. 4/2020, prevê no parágrafo 2º do artigo 1º que o TAC somente é aplicável às 
infrações de menor potencial ofensivo, assim consideradas as infrações puníveis com advertência e suspensão até 



84 

   

 

 

casos de advertência e de suspensão de 15 (quinze) ou 30 (trinta) dias, pois no caso do Estado 

de São Paulo, esses mecanismos podem ser aplicados às faltas leves (mera violação de deveres 

– art. 253, da Lei 10.261/68, puníveis com repreensão) e também às faltas de médio potencial 

ofensivo (faltas graves – art. 254, do Estatuto), o que abrange as suspensões até 90 (noventa) 

dias e, no caso do TAC, também para as infrações mais graves puníveis com demissão desde 

que a conduta seja culposa. 

  Não obstante o inegável avanço trazido pelas novas formas consensuais de solução dos 

conflitos no Estatuto dos Servidores do Estado de São Paulo, cabe ponderar que ainda se 

colocam dificuldades para a efetiva implementação de grande parte desses instrumentos, que 

passam, desde a insegurança jurídica do Administrador em aplicar o TAC nas Secretarias e 

Autarquias de origem, até a ausência do Decreto Regulamentar para a efetiva utilização das 

práticas autocompositivas, exigido pela lei formal (complementar) como condição de aplicação 

deste instrumento. 

 Em grande medida as alterações legislativas demandam, por parte dos destinatários da 

norma, um forte esforço para que novos institutos possam ser aplicados. Para além da mudança 

das práticas administrativa e criação de um ambiente adequado para a concreção das inovações, 

é imprescindível a vontade política para a regulamentação da matéria para viabilizar a 

implementação dos novos ferramentais. 

 Em relação aos instrumentos consensuais, pode ser afirmado que somente a suspensão 

condicional da sindicância está sendo aplicada pela Procuradoria de Procedimentos 

Disciplinares de maneira exitosa118, podendo haver aprimoramentos, ainda, no estabelecimento 

de condições específicas, como a exigência de participação em cursos de formação e 

aprimoramento funcional119. 

 
30 dias. (...) § 2º Considera-se infração disciplinar de menor potencial ofensivo a conduta punível com advertência 
ou suspensão de até 30 dias, nos termos do artigo 129 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou com 
penalidade similar, prevista em lei ou regulamento interno. No mesmo sentido, o Decreto n. 4729-R/2020 do 
Estado do Espírito Santo, que prevê no §2º do art. 1º que o TAC é aplicável às infrações de menor potencial 
ofensivo, assim consideradas as infrações puníveis com suspensão até 15 (quinze) dias. (...) §2º Para os fins deste 
Decreto, considera-se infração disciplinar de menor potencial ofensivo a conduta punível com advertência ou 
suspensão de até 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 232 e 233 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994. 
118 No âmbito da PPD já foram celebrados mais 200 (duzentos) acordos com fulcro na SUSCONSIND, o que 
revela a integral adesão dos Procuradores e dos sindicatos ao novo instituto.   
119 Com relação às condições impostas nas SUSCONSIND’s houve reunião realizada na sede da PPD no dia 
08.04.2022 entre a Chefia da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares e os Procuradores Presidentes das 
Unidades Processantes para debater as opções de obrigações a serem fixadas para os sindicatos que não se limitem 
a entrega de relatórios trimestrais e ausência de falta injustificada durante o período de suspensão do processo, 
como a necessidade de participação em cursos de aprimoramento funcional, frequência em grupos de acolhimento 
de dependentes químicos, dentre outros se mostraram aderentes ao caso concreto. 
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Nessa etapa de evolução da implementação da consensualidade no âmbito disciplinar, 

ainda se verificam alguns gargalos que precisam ser enfrentados para que o Estado de São Paulo 

tenha um desenho sancionatório mais abrangente. Um deles recai sobre as medidas que 

precisam ser adotadas para que os instrumentos trazidos pela Lei Complementar sejam 

aplicados em sua totalidade e o outro diz respeito à propositura de um novo mecanismo de 

colaboração. 

Assim, a análise de recomendação de condutas deste capítulo será realizada a partir de 

três frentes: i) a elaboração do Decreto para regulamentar as práticas autocompositivas; ii) a 

atuação da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares para a sensibilização das Secretarias, 

Autarquias e Fundações Públicas para a importância da utilização do termo de ajustamento de 

conduta e; iii) a proposta de uma minuta de Decreto para a instituição no âmbito estadual de 

um acordo colaborativo (Acordo de Não Persecução Disciplinar). 

 

6.1. Decreto Regulamentar das Práticas Autocompositivas 

 

 As práticas autocompositivas previstas no artigo 267-D, possuem grande potencial de 

aplicação prática pois tanto podem incidir sobre as infrações de pequeno e médio potencial 

ofensivo, como também em relação às infrações mais graves que importem na penalidade de 

demissão e demissão a bem do serviço público120. 

 Cabe enfatizar que, passados meses da promulgação da Lei Complementar n. 

1.361/2021, o Decreto Regulamentar exigido no artigo 267-B ainda não foi editado, o que 

impede a aplicação desse instituto enquanto não sobrevier o ato normativo editado pelo 

Governador do Estado121. 

 A criação do Grupo de Trabalho Intersecretarial em 27.07.2022, para estudar e propor 

as balizas para o Decreto Regulamentar, possibilitará o desenho ideal para estruturar os órgãos 

 
120 Como já observado no capítulo 4.1.6 o cumprimento do acordo nestes casos de infração punível com demissão 
ou demissão a bem do serviço público não redunda na extinção de punibilidade, mas no dever de ser considerado 
o cumprimento na dosimetria da pena, o que pode levar a mitigação da sanção inicialmente prevista na Lei. 
121 Após a edição da Lei Complementar 1.361, de 21 de outubro de 2021, foi apresentada proposta no início do 
mês de novembro de 2021, pela Chefia da PPD à Subprocuradora Geral da Consultoria, para a criação de um 
Grupo de Trabalho, com as Secretarias da Educação, Saúde e Administração Penitenciária, as quais possuem o 
maior número de processos disciplinares em andamento, para estudar e apresentar uma minuta de decreto para 
regulamentar as práticas autocompositivas, Grupo de Trabalho que foi criado por meio da Resolução Conjunta 
PGE/SE/SS/SAP nº 01, de 27.07.22. Além de integrantes indicados pelas Secretarias da Educação, Saúde e 
Administração Penitenciária, pela Procuradoria-Geral do Estado, haverá um representante da Assessoria Técnico-
Legislativa (ATL), um representante da Assessoria Jurídica do Gabinete (AJG) e um representante da 
Subprocuradoria Geral da Consultoria.    
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estatais para a aplicação dos mecanismos das práticas autocompositivas: a mediação; a 

conciliação; os processos circulares e outras técnicas de justiça restaurativa. 

 Deverá ser objeto do Decreto aspectos ligados à estrutura física para a absorção dessas 

frentes de acordos, observando as peculiaridades inerentes a cada uma das modalidades 

previstas na lei, com a disponibilização de espaços próprios customizados para a aplicação das 

técnicas restaurativas e demais medidas. 

 Também devem ser inseridos no Decreto os núcleos especializados, com estruturação 

de rotinas e fluxos para que as práticas autocompositivas tenham padronização das etapas que 

passam pela formalização dos acordos, a previsão das balizas para as obrigações que poderão 

ser impostas aos participantes, mecanismos que garantam o sigilo dos assuntos tratados, 

notadamente nos círculos restaurativos. 

 Por fim, deverá ser previsto no Decreto como se dará a capacitação dos servidores para 

atuarem como conciliadores, mediadores e facilitadores, bem como a estipulação de parâmetros 

para a celebração de convênios e termos de cooperação com institutos especializados nas 

práticas restaurativas para o fornecimento de mão de obra especializada na condução dos 

círculos restaurativos (facilitadores), como já ocorre em diversos Tribunais Estaduais. 

 Desse modo, fica endereçada a recomendação de conduta para que o Grupo de Trabalho, 

possa contemplar na minuta a ser apresentada para o Governo, o desenho das competências e 

órgãos de execução das práticas autocompositivas e os fluxos necessários para o bom 

funcionamento das medidas autocompositivas. 

 É importante que haja um efetivo trabalho de engajamento entre as secretarias que 

participam do Grupo de Trabalho, bem como das respectivas Chefias de Gabinete, pois a minuta 

que será apresentada ao final dos trabalhos será enviada ao Governo, demandando nova atuação 

para que o ato normativo sofra as adequações necessárias e possa ser convertido em Decreto 

Estadual. 

 

6.2. Atuação para a sensibilização das Secretarias e Autarquias para a utilização do 

Termo de Ajustamento de Conduta  

 

 O Termo de Ajustamento de Conduta, foi disciplinado nos artigos 267-E ao 276-M da 

Lei 10.261/68, havendo descrição minuciosa dos requisitos necessários para a celebração dos 

acordos, a definição da competência para a celebração, dentre outros requisitos para a efetiva e 

imediata implementação dessa importante ferramenta pelas Secretarias e Autarquias. 
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  Embora não haja exigência na Lei de regulamentação para a sua implementação por 

parte das Secretarias e Autarquias, as Chefias de Gabinete ainda não estão aplicando o instituto, 

para os casos culposos puníveis com suspensão até 90 (noventa) dias, o que poderia representar 

uma significativa melhoria na gestão dos servidores e redundando em uma melhor resolução de 

casos já na origem no momento em que a infração ocorreu. 

 A Chefia da PPD elaborou um modelo de Termo de Ajustamento de Conduta para ser 

usado como pelas Secretarias e Autarquias para fins de celebração do TAC, conforme se 

verifica do anexo E. Esse documento foi encaminhado à Subprocuradora Geral da Consultoria 

que o aprovou e encaminhou para as Chefias de Gabinete das Secretarias e Autarquias 

estaduais. 

 É possível sentir que há uma certa resistência ou um certo receio para a aplicação do 

TAC pelas Secretarias e Autarquias, o que evidencia a necessidade de realização de um trabalho 

de sensibilização122 por parte da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares junto aos órgãos 

da Administração Pública Direta e Indireta para a demonstração dos benefícios da 

implementação do TAC. 

  Para tanto, se mostra imprescindível em um primeiro momento, a realização de 

seminários e palestras com as Chefias de Gabinetes das Secretarias e Autarquias mostrando a 

importância da implementação dessa ferramenta do TAC, como forma de aprimorar a gestão 

de pessoal e trazer os incentivos corretos para que os servidores públicos aprimorem sua 

atuação funcional para que o desenvolvimento do serviço público possa fluir com maior 

eficiência. 

 Em um segundo momento, também é importante a realização de seminários de 

capacitação com os servidores que forem incumbidos de aplicar o TAC123, o que pode ser feito 

hoje em dia com as plataformas digitais de videoconferência com potencial de atingimento de 

um grande número de servidores.124 

 
122 Houve proposta da Chefia da PPD de realização de um seminário com as Chefias de Gabinete das Secretarias 
e Autarquias para a sensibilização acerca dos benefícios que poderão ser alcançados com a utilização do TAC, 
como forma de resolver os conflitos na seara disciplinar já na origem, sem a instauração de sindicância e, em 
alguns casos, até mesmo sem a necessidade de instauração de apuração preliminar. 
123 A primeira orientação técnica foi realizada pelo Chefe da PPD – Dr. Eraldo Ameruso Ottoni e pelo Procurador 
do Estado Assistente da PPD – Dr. Inacio de Loiola Mantovani Fratini ocorreu, de forma presencial, no dia 06 de 
junho de 2022, na sede da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EFAPE), com 
participação de mais de duzentos servidores representantes das 91 Diretorias de Ensino da Secretaria da Educação 
e contou com abertura do atual Chefe de Gabinete da Pasta, o que indica um maior engajamento da Secretaria da 
Educação.. 
124 No ano de 2021, a Procuradoria de Procedimentos Disciplinares ministrou um ciclo de Palestras com as 91 
Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo, capacitando os servidores envolvidos nas apurações preliminares e 
também os servidores que atuam junto à Chefia de Gabinete que também possuem atribuição para dar andamento 
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 Desse modo, esta segunda recomendação de conduta, implica em uma atividade 

diuturna de divulgação dos instrumentos e de capacitação de seus operadores, para que o termo 

de ajustamento de conduta seja acolhido pelas Secretarias e Autarquias, propiciando uma 

melhor solução dos casos envolvendo condutas culposas praticadas pelos servidores públicos, 

sendo significativo o papel da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares nesta tarefa de 

aperfeiçoamento e treinamento dos servidores que irão atuar diretamente no TAC, bem como 

o apoio das respectivas Chefias de Gabinete. 

 

6.3. Proposta de uma minuta de projeto de Decreto para a instituição no âmbito estadual 

de um acordo colaborativo (Acordo de Não Persecução Disciplinar) 

 

 Os instrumentos criados pela Lei Complementar n. 1.361/2021 representam um marco 

histórico no sistema disciplinar do Estado de São Paulo, os quais uma vez efetivamente 

implementados trarão significativa mudança na cultura institucional punitivista que ainda 

imperava nesta seara. 

 Todavia, verifica-se que os mecanismos consensuais previstos na Lei 10.261/68, 

deixaram de fora a previsão de um acordo colaborativo que poderia ser utilizado em situações 

envolvendo a prática de condutas gravosas contra a Administração Pública, consubstanciadas 

em desvios de recursos públicos ou locupletamento ilícito pelos servidores públicos.  

 Não é incomum a formação de conluio entre servidores ou entre estes e particulares no 

interior da Administração Pública para fraudar ou direcionar certames licitatórios, efetuar 

pagamentos indevidos, como diárias, deslocamentos e plantões ou, ainda, para trazer benefícios 

a terceiros em detrimento do erário e da imagem da Administração Pública.  

 Atualmente não existe no sistema disciplinar estadual qualquer mecanismo para buscar 

a colaboração do servidor público e poder fazer cessar práticas infracionais e delitivas e/ou 

efetivar a recomposição do patrimônio público, com identificação dos responsáveis pela prática 

lesiva ao erário, como se verifica no âmbito dos acordos de leniência e acordos de não 

persecução cível e penal. 

 Assim, verifica-se a necessidade de que o Estado de São Paulo avance para a introdução 

de mecanismos de colaboração consensual no PAD e o melhor modelo, na minha avaliação, 

considerando a pesquisa feita no âmbito do mestrado profissional é termos as seguintes 

 
nas apurações e opinarem sobre arquivamento e outras medidas necessárias para o regular andamento do feito. 
Foram 9 ciclos de seminários realizados por sistema de videoconferência, com mais de 1000 participantes. 
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diretrizes para disciplinar o conteúdo do ato normativo, trazendo previsão: quanto às 

obrigações;  quanto ao momento; quanto aos servidores que podem realizar a celebração do 

instrumento e as situações fáticas que recomendariam ao Poder Público optar pelo acordo de 

colaboração, sobre os efeitos do cumprimento do ANPD, o seu regime jurídico, considerando 

as normas estaduais e nacionais, os efeitos do PAD sobre outras esferas , dentre outros pontos 

relevantes para que o instrumento possa ser bem aplicado.  

 Desse modo, como última recomendação de conduta, serão apresentadas as 

justificativas e benefícios da previsão de um acordo colaborativo (Acordo de Não Persecução 

Disciplinar) no Estado de São Paulo, com proposta de uma minuta de Decreto, visando o 

estabelecimento de um desenho sancionatório mais completo e que possa fazer frente aos 

desafios da Administração Pública na busca por melhores resultados. 

 

6.4 Justificativa para a proposta da minuta do ANPD 

 

A ideia de apresentar uma proposta de minuta de Decreto para o acordo de não 

persecução disciplinar se insere justamente na concepção de um programa sancionatório 

adequado para o Estado de São Paulo na seara disciplinar, buscando instrumentalizar o Poder 

Público com mecanismos abrangentes que possibilitem o manejo da via consensual também 

para as infrações mais graves, hoje não abarcadas por nenhuma medida consensual. 

A previsão de um modelo de acordo de não persecução disciplinar tem por objetivo 

possibilitar que os servidores envolvidos em infrações sujeitas às penas de demissão a bem do 

serviço público por atos de corrupção, por improbidade, direcionamento em licitações e outras 

formas de desvios de dinheiro, possam trazer ao conhecimento da Administração Pública esses 

fatos ilícitos, apresentando provas que permitam a imediata cessação das irregularidades e 

identificação de seus autores. 

O Acordo de Não Persecução Disciplinar seria destinado exclusivamente ao(s) 

servidor(es), não se confundindo com a leniência da Lei Anticorrupção, muito embora seja de 

todo recomendável que o Poder Público estabeleça estreito contato com os demais órgãos de 

controle externo para que seja viável, na medida do possível, o estabelecimento de medidas 

harmônicas e não cumulativas. 

  Esses mecanismos de colaboração com o Poder Público, já vem sendo utilizado com 

sucesso em outras searas, como na leniência prevista na Lei Anticorrupção Lei 12.846/2013 
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que possui aplicação nas diversas corregedorias gerais125, no exitoso programa de leniência 

criado no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, no programa criado no âmbito da 

Comissão de Valores Mobiliários, dentre outras previsões em leis e diplomas normativos nas 

diversas esferas de governo.  

Também no âmbito criminal houve avanços significativos com a previsão da delação 

premiada e do acordo de não persecução criminal, possibilitando o descortinamento de 

inúmeras organizações criminosas que operavam em detrimento do Poder Público. 

  Por sua vez, houve também alterações legislativas na Lei de Improbidade 

Administrativa – LIA (Lei n. 8.429/92), operada inicialmente pela Lei 13.964/2019 que 

revogou a disposição que vedava transação em matéria de improbidade administrativa. Essa 

primeira mudança ainda não viabilizou a aplicação de acordos, pois as previsões atinentes ao 

procedimento foram objeto de veto pelo Chefe do Poder Executivo Federal. 

Em outubro de 2021, a Lei 14.230, finalmente trouxe a previsão mais abrangente acerca 

do instituto do acordo de não persecução cível e regras procedimentais para a operacionalização 

do novel mecanismo de acordo substitutivo no âmbito da LIA. 

Embora seja possível verificar a existência de mecanismos consensuais e de colaboração 

na leniência, no acordo de não persecução cível, na delação premiada e até mesmo no acordo 

de não persecução penal, verifica-se a importância da previsão do ANPD uma vez que a 

independência das instâncias penal, cível e administrativa, bem como a atribuição específica 

para os diversos controladores levam a uma delimitação dos efeitos principais dos acordos 

celebrados para as respectivas searas onde foram celebrados. 

  É salutar a implementação de uma política de governança entre os controladores para 

que seja possível maior coordenação entre os diversos atores que celebram os acordos nas 

respectivas instâncias decorrentes dos mesmos ilícitos, para que penalidades não sejam 

impostas cumulativamente, como por exemplo a condenação pela reparação do dano que esteja 

previsto como condição no Acordo de Não Persecução Disciplinar e também no Acordo de Não 

Persecução Cível ou redundar em decisões contraditórias na hipótese de um celebrante de 

acordo na seara disciplinar que venha a receber uma penalidade no curso da ação de 

improbidade que o leve à perda da função pública. 

 
125 No Estado de São Paulo, a Lei Complementar n. 1.361, de 21 de outubro de 2021, que dentre outras matérias 
criou a Controladoria Geral do Estado (CGE), prevendo a atribuição do órgão para celebrar acordos de leniência 
de que trata a Lei Federal nº 12.846/2013, conforme consta do inciso II do artigo 15, da Lei complementar n. 
1.361/2021.  
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 Para evitar essas e outras decisões incoerentes e contraproducentes, os entes legitimados 

devem atuar com maior sinergia e compartilhamento de informações para que as cláusulas já 

dispostas em determinado acordo possam ser consideradas e até mesmo incorporadas nos 

acordos que se seguirão nas demais vias de responsabilização. 

 No que diz respeito às ações de improbidade movidas no Estado de São Paulo em face 

dos servidores públicos que cometem ilícitos funcionais, cabe destacar que esta tarefa vinha 

sendo exercida pelo Grupo Especial de Atuação do Contencioso Geral (GEAC), regulamentada 

pela Resolução PGE nº 20/2020, mesmo porque o Ministério Público nestes casos, de menor 

repercussão, embora possuísse atribuição concorrente vinha se posicionando no sentido de 

realizar somente o acompanhamento, no curso de inquérito civil, acerca da providência adotada 

pela pessoa jurídica lesada colegitimada da ação126.  

 Com as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 que retirou limitou ao Ministério 

Público a titularidade para a propositura da ação de improbidade administrativa, as pessoas 

jurídicas lesadas perderam a legitimidade para a propositura de ação civil pública por 

improbidade administrativa.  

 Todavia, com a decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIS) 7042 e 7043 foi restaurada a legitimidade ativa 

concorrente entre o Ministério Público e os entes públicos lesados para ajuizar ação de 

improbidade administrativa. 

 Desse modo, reacende a importância de haver coordenação entre o setor da Procuradoria 

Geral do Estado responsáveis pela celebração do Acordo de Não Persecução Disciplinar (PPD-

 
126 Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo: 
SÚMULA n.º 28. “Salvo a hipótese prevista no artigo 9º, da Lei 8.429/92, o Conselho Superior homologará 
arquivamento de inquéritos civis ou assemelhados que tenham por objeto a ocorrência de improbidade 
administrativa praticada por servidor que não exerça cargo ou função de confiança e que esteja situado na base da 
hierarquia administrativa. Neste caso, caberá ao Ministério Público apenas verificar se o co-legitimado tomou as 
medidas adequadas à hipótese, já que eventual omissão dolosa constitui ato de improbidade.” 
Fundamento:  O Ministério Público, de uns tempos a esta parte, vem recebendo representação de Municípios 
buscando o ajuizamento de ações de improbidade administrativa em face de servidores.  Contudo, nos termos da 
Lei 8.429/92, é a pessoa jurídica interessada co-legitimada para propositura de tais ações.  É conhecida a 
sobrecarga do Ministério Público na área dos interesses difusos, conceito no qual se insere o da probidade 
administrativa.  O ideal seria que nossa estrutura permitisse a apuração de todo e qualquer ato de improbidade 
administrativa, ainda que cometido por funcionário sem qualquer poder decisório.  Contudo, não mais é dado 
desconhecer que no momento atual a realidade demonstra que isto não é possível.  Urgente a racionalização  do 
serviço, sendo imperioso que sejam traçados os caminhos prioritários na área.  A proposta tem esta finalidade, 
buscando-se maior eficácia na atividade ministerial.  Ressaltou-se acima que as pessoas jurídicas interessadas são 
co-legitimadas para o ajuizamento da ação.  O caminho do Ministério Público deverá ser o de evitar omissões 
dolosas, incentivando-se o co-legitimado a buscar, quando o caso, a responsabilização do servidor ímprobo.  
Assim, a proteção do interesse difuso em questão, além de não sofrer prejuízo com a súmula ora apresentada, 
melhor será defendido, já que a atuação ministerial será voltada contra quem tem o dever de responsabilizar o 
servidor.  Fica excluída a racionalização quando a hipótese encontrar amparo no artigo nono da lei, que trata da 
improbidade administrativa na modalidade enriquecimento ilícito, em face da extrema gravidade de tal conduta. 
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esfera disciplinar), na hipótese de regulamentação do ANPD e o setor responsável pela 

celebração do Acordo de Não Persecução Cível (GEAC-esfera da improbidade administrativa).   

 Interessante destacar que segundo o §1º, item 1. do artigo 2º da Resolução PGE n. 

20/2020, o GEAC somente proporá a ação de improbidade após a conclusão do processo 

administrativo disciplinar, salvo quando houver risco de dano irreparável, dentre outras 

situações excepcionais previstas no artigo 3º da citada resolução que permitem a imediata 

propositura.   

 Assim, a necessidade de coordenação entre os setores da Procuradoria Geral do Estado 

e existência de harmonia entre o Acordo de Não Persecução Disciplinar com o futuro Acordo 

de Não Persecução Cível se mostra imprescindível e será objeto de disciplina específica na 

minuta do Decreto de ANPD que será apresentada adiante para fins de incorporação das 

cláusulas do ANPD em eventual acordo a ser celebrado pelo GEAC no curso da ação de 

improbidade com o mesmo servidor. 

 Também constará da minuta do Decreto, a cientificação do Ministério Público acerca 

da celebração do Acordo de Não Persecução Disciplinar, quando este legitimado estiver 

apurando os mesmos fatos ímprobos em inquérito civil ou tiver manejado a ação de 

improbidade administrativa, para que possa ser avaliado o aproveitamento das cláusulas já 

constantes em eventual Acordo de Não Persecução Cível que venha a ser proposto pelo 

‘parquet”. 

Pode se verificar das normativas acima listadas e das áreas de incidência (criminal, 

matéria de corrupção e de improbidade administrativa), uma tendência de alteração do racional 

dos arranjos normativos em matéria de política punitiva, permitindo a celebração de acordos de 

colaboração em searas sensíveis, o que há algum tempo seria impensável. 

Essa mudança de rota decorreu precisamente do reconhecimento da importância da 

colaboração de pessoas envolvidas em graves irregularidades como forma de desmantelamento 

da organização, cessação das atividades ilícitas e, também, recuperação dos recursos públicos 

desviados, havendo uma superação do principal entrave que era colocado como óbice para a 

realização de acordo na seara de improbidade administrativa, que também vale para as demais 

matérias de incidência de acordos substitutivos, que é justamente a indisponibilidade do 

interesse público. 

  Embora haja previsão da possibilidade de isenção de responsabilização (perdão judicial 

ou extinção da punibilidade) na esfera penal quando da celebração de delação premiada e no 

acordo de não persecução penal, bem como na celebração de acordos de leniência que podem, 
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no caso do CADE, por exemplo, levar a não responsabilização na esfera administrativa de 

violação da concorrência e também de não responsabilização no campo penal no caso de crimes 

relacionados à infração da ordem econômica e à lei de licitações. 

No que toca à nova disposição da Lei de Improbidade Administrativa, também há 

incentivos suficientes para que empresas e pessoas físicas aquiescem com a celebração de 

acordo de não persecução cível, notadamente pelos benefícios que são estendidos por meio da 

lei. 

Todavia, essas previsões acima relacionadas, todas elas visam à colaboração de terceiros 

(pessoas físicas e/ou jurídicas) com a autoridade competente, mas nenhuma delas traz benefício 

concreto para o servidor público envolvido na prática infracional que reverbere em seu vínculo 

funcional, possibilitando a manutenção da sua relação com o Estado.  

Também vale mencionar uma peculiaridade que todas essas previsões legislativas 

iniciaram entre os anos de 2011 em diante, culminando na alteração da Lei de Improbidade 

Administrativa que finalmente viabilizou a realização do ANPC, com as alterações trazidas no 

mês de outubro de 2021, data que também coincide com as alterações da Lei n. 10.261/68, 

ocorridas com a aprovação da Lei complementar n. 1.361, de 21 de outubro de 2021.  

De fato, considerando a autonomia legislativa de cada pessoa jurídica de direito público 

para editar normas em matéria administrativa, notadamente em questões afetas ao regime de 

servidores públicos, não teria espaço para que houvesse previsão nesse sentido. 

  Considerando a multiplicidade institucional sancionadora atualmente existente no 

Brasil e eventuais conflitos decorrentes da aplicação desses institutos, com reflexos nem sempre 

coerentes e uniformes para todas as esferas, verifica-se a importância de haver uma previsão no 

direito disciplinar de acordos que incentivem o servidor envolvido num determinado esquema 

de malversação de dinheiro público ou de fraude à licitação por exemplo, para que possa 

reportar as infrações ao Poder Público e poder trazer provas para que os responsáveis sejam 

punidos e os valores subtraídos dos cofres públicos possam retornar ao erário. 

Até o momento da apresentação deste trabalho não se tem notícias de previsão nos 

estatutos dos servidores públicos de outros entes federativos de norma dispondo sobre Acordo 

de Não Persecução Disciplinar ou outro acordo substitutivo com igual conteúdo do quanto 

pensado para ser apresentado na minuta que se segue.  
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Há previsão de aplicação de Suspensão Condicional do Processo Administrativo 

Disciplinar127 no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belo Horizonte. Este 

mecanismo consensual abarca algumas infrações mais graves que podem ensejar a demissão do 

servidor público, mas é vedada a sua aplicação nos casos envolvendo crimes contra a 

Administração Pública e outras infrações mais gravosas. O instituto foi denominado pela 

municipalidade como “Suspad”. 

Conforme se verifica da disposição do artigo 194-C da Lei municipal n. 7.169/96 de 

Belo Horizonte com a redação dada pela Lei n. 11.300, de 5 de agosto de 2021, não se tem 

como escopo deste instrumento a obtenção de provas relacionadas ao cometimento de 

irregularidades no interior da Administração Pública e sim resolver um conflito surgido entre o 

servidor e o Poder Público. 

Cabe ponderar que a ideia do presente trabalho não abrange, por ora, a proposta de um 

acordo de suspensão condicional do processo administrativo disciplinar, envolvendo ilícitos 

funcionais perpetrados por um ou por mais servidores que não representem um ajuste de 

vontade entre servidores ou entre servidores e particulares para lesar os cofres públicos ou para 

fraudar licitações e contratos, dentre outras formas de práticas corruptivas na Administração 

Pública. 

É certo que essa previsão poderia levar a uma situação de aparente injustiça, 

considerando a existência de mecanismos consensuais já contemplados na legislação paulista, 

instituídos pela Lei Complementar n. 1.361/2021 (práticas autocompositivas, termo de 

ajustamento de conduta e suspensão condicional da sindicância) que em tese seriam aplicáveis 

às infrações de pequeno e médio potencial ofensivo e o Acordo de Não Persecução Disciplinar 

voltado a situações de extrema gravidade onde se constatam ajustes, muitas vezes criminosos, 

para dilapidar o patrimônio público ou redundar em locupletamento de servidores ou 

particulares com eles envolvidos. 

 
127 Art. 194-C - Depois de instaurado o processo administrativo disciplinar, poderá ser proposta a Suspad, 
impondo-se ao processado a obrigação de ajustar sua conduta, observar os deveres e as proibições previstos na 
legislação vigente e cumprir condicionantes proporcionais à gravidade do fato e a sua situação pessoal, incluída a 
reparação de eventual dano, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 186-A desta lei. 
§ 1º - É vedada a adesão à Suspad: 
I - quando o processado houver recusado a celebração de TAD pela mesma conduta; 
II - quando a conduta descrita no ato de instauração for capitulada nos incisos I, II, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XVI e XVII do art. 189 desta lei; 
III - quando o servidor público houver sido condenado em processo administrativo disciplinar nos últimos 5 (cinco) 
anos; 
IV - durante o dobro do prazo de duração da última Suspad gozada pelo processado, limitado a 5 (cinco) anos. 



95 

   

 

 

Logo, os servidores que pratiquem condutas sujeitas a demissão simples poderiam não 

ter nenhum instituto consensual aplicável, posto que os acordos restariam aplicáveis somente 

aos casos de menor ou média gravidade e para os casos de extrema gravidade. 

Todavia, não se pode olvidar que o artigo 267-C128 que prevê as práticas 

autocompositivas permite, em tese, que todas as infrações129 previstas na Lei 10.261/68 sejam 

passíveis de serem submetidas a esse mecanismo de resolução alternativa de conflitos, com a 

peculiaridade de que nas hipóteses de demissão e demissão a bem do serviço público a 

celebração e cumprimento do acordo embora não possa acarretar a extinção da punibilidade 

deverá ser considerada na dosimetria da pena130. 

Nesse sentido, quando houver possibilidade de mitigação da sanção de demissão ou 

demissão a bem do serviço público para aplicação de uma penalidade de suspensão, haveria 

então este espaço de preenchimento dos mecanismos consensuais, o que permite dizer que hoje 

o Estado de São Paulo possui um programa sancionatório bastante abrangente.  

É certo que as medidas autocompositivas não são ainda autoaplicáveis, pois há 

exigência legal no sentido de que os seus instrumentos sejam regulamentados por ato normativo 

infralegal, mas já se mostra como um grande salto de melhoria para a construção de um desenho 

sancionatório mais adequado e em consonância com os dias atuais.  

 
128 Artigo 267-C - A autoridade competente para determinar a apuração de irregularidade e a instauração de 
sindicância ou processo administrativo e o Procurador do Estado responsável por sua condução poderão, em 
qualquer fase, encaminhar o caso para as práticas autocompositivas, mediante despacho fundamentado. § 1º - O 
encaminhamento às práticas autocompositivas poderá ocorrer de forma alternativa ou concorrente à sindicância 
ou ao processo administrativo. 
§ 2º - Se o encaminhamento às práticas autocompositivas se der de forma alternativa ao procedimento disciplinar, 
o despacho fundamentado a que se refere este artigo suspenderá o prazo prescricional, enquanto realizadas. (Grifo 
nosso) 
129 Como exemplo de conduta que enseja a demissão a bem do serviço público pode ser mencionada uma discussão 
no interior da repartição pública entre dois servidores com longos anos de serviço público prestados ao Estado 
com histórico funcional incólume, cujo conflito tenha sofrido uma escalada para atos de agressão física, que 
encontra subsunção no inciso V do artigo 257, da Lei Complementar estadual n. 10.261/68, que prevê as hipóteses 
de demissão a bem do serviço público. Em tese, a autoridade competente para instaurar o processo administrativo 
disciplinar ou o Procurador do Estado competente para conduzir o processo já instaurado podem, cada qual, no 
momento próprio (apuração preliminar e PAD respectivamente) propor o desvio do caso para a solução por meio 
das práticas autocompositivas, como a justiça restaurativa.  
130 Artigo 267-D - O acordo celebrado na sessão autocompositiva será homologado pela autoridade administrativa 
competente para determinar a instauração da sindicância ou pelo Procurador do Estado responsável por sua 
condução. 
§ 1º - O cumprimento do acordo celebrado na sessão autocompositiva extingue a punibilidade nos casos em que, 
cumulativamente: 
1. A conduta do funcionário não gerou prejuízo ao Erário ou este foi integralmente reparado; 
2. Forem cabíveis, em tese, as penas de repreensão, suspensão e multa. 
§ 2º - Nos casos em que o cumprimento do acordo restaurativo não ensejar a extinção da punibilidade, tal acordo 
deverá ser considerado pela autoridade competente para mitigação da sanção, objetivando sempre a melhor solução 
para o serviço público (grifo nosso). 
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Desse modo, passa-se agora a redação da minuta do Acordo de Não Persecução 

Disciplinar, que poderá representar melhorias no desenho do programa disciplinar do Estado 

de São Paulo como medida complementar do enforcement da Administração no combate às 

irregularidades mais graves e reparação dos danos na Administração. 

Para além da colaboração do servidor que poderá obter benefícios ao noticiar graves 

infrações na Administração Pública, a finalidade do instituto é justamente permitir a redução 

do tempo para a identificação rápida das irregularidades, propiciando mais efetiva defesa do 

patrimônio público. Considerando que as irregularidades são praticadas no interior da 

Administração Pública, a utilização desse importante instrumento de colaboração também 

permitirá ao gestor maior capacidade de identificação dos ilícitos, considerando a proximidade 

do sistema disciplinar.  

Portanto, se espera uma melhor tutela do interesse público por possibilitar a 

identificação de irregularidades que envolvam desvios de valores ou fraudes que solapam o 

erário, permitindo a recuperação dos ativos aos cofres do Estado. 

Nessa linha, o programa sancionatório disciplinar sinaliza com mecanismos de 

consensualidade aplicáveis à situações menos gravosas, envolvendo conflitos mais delimitados 

entre o Poder Público e um ou mais servidores, para que seja possível ao celebrante do acordo 

retornar aos trilhos e se manter em dia com os deveres e proibições definidas pelo Estatuto dos 

Servidores e de outro lado trazer o ANPD como um forte instrumento para servir como 

desincentivo às práticas ilícitas de corrupção ou malversação de dinheiro público.   

Nos itens subsequentes serão analisados os requisitos vislumbrados para a celebração 

do ANPD, as peculiaridades de sua aplicação, bem como os elementos de juridicidade do 

instituto, seguindo basicamente a mesma estrutura de análise dos instrumentos criados pela Lei 

Complementar n. 1.361/2021.  

 

6.4.1 Requisitos para a celebração do ANPD (ilícitos funcionais que podem ser objeto do 

acordo) 

 

Considerando a excepcionalidade do acordo de não persecução disciplinar, foram 

inseridos na minuta da proposta de Acordo de Não Persecução Disciplinar, diversos requisitos 

que deverão ser considerados para a formalização da proposta, exigindo um procedimento 

rigoroso de demonstração de parte a parte de que as condições legais foram atendidas, em 

verdadeiro processo de “due diligence”. 
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O ANPD não se presta para resolver conflitos entre o Poder Público e o servidor que 

tiver cometido alguma infração disciplinar de maneira isolada, mas encontra espaço nas 

hipóteses em que forem realizados desvios de dinheiro por servidores públicos, fraudes em 

processos licitatórios ou outros ajustes, com ou sem participação de agentes externos, que 

representem esquemas orquestrados por servidores para desvio de verbas públicas, causando 

lesão ao erário ou, ao menos, potencial de causar severos danos aos cofres públicos, na hipótese 

de continuidade das infrações. 

Por essa razão, foram elegidas as infrações previstas nos incisos II, III, VI, XI, XII ou 

XIII do artigo 257, da Lei 10.261/68, as quais abarcam os casos de danos ao erário, práticas de 

crimes contra a fé pública, dentre outras condutas lesivas ao Estado que tenham sido praticadas 

em conluio entre dois ou mais servidores. 

A previsão desse mecanismo, tem como desiderato reduzir os espaços de corrupção no 

setor público, criando os incentivos corretos para que o servidor público envolvido nos atos de 

locupletamento ou de lesão ao erário, possam trazer ao conhecimento do Poder Público a notícia 

do cometimento das irregularidades, apresentar provas que permitam o desmantelamento do 

grupo ou organização criminosa, permitindo a cessação das atividades ilícitas no âmbito da 

Administração Pública. 

Na proposta de minuta do ANPD não há por parte do servidor-colaborador um direito 

subjetivo ao acordo de colaboração, que passa pela análise de conveniência e oportunidade da 

autoridade competente para conduzir os processos disciplinares no âmbito do Estado de São 

Paulo. 

O servidor que se apresentar para postular a celebração do acordo de não persecução 

disciplinar deverá demonstrar que possui condições de colaborar com o Poder Público, com 

indicação dos fatos ilícitos perpetrados, os servidores e particulares eventualmente envolvidos, 

documentos e testemunhas que poderão dar sustentáculo ao descortinamento do esquema ilícito 

ou na hipótese de já haver notícia da ocorrência das irregularidades, haver a demonstração de 

que a colaboração será determinante para a condenação dos envolvidos. 

 O servidor, deverá assumir, imediatamente, o compromisso de cessar sua participação 

na organização ou no grupo envolvido nos desvios ou fraudes e de bem observar os deveres e 

proibições inerentes à legislação estatutária. 

Também se propõe como condição para a celebração do acordo que haja restituição pelo 

servidor-colaborador dos valores ilicitamente percebidos em razão das irregularidades.  
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Com relação aos danos experimentados pela Administração Pública, a colaboração 

deverá importar na recuperação total ou parcial dos valores desviados do erário, nos limites da 

esfera de responsabilidade do servidor-colaborador, buscando recuperar significativo montante 

do total do prejuízo do Estado. 

Para que o servidor-colaborador possa ser agraciado com a extinção da punibilidade ou 

mitigação da pena de demissão a bem do serviço público ou demissão simples para receber a 

penalidade de suspensão, deverá requerer o benefício noticiando a irregularidade e o esquema 

perpetrado em face da Administração ou na hipótese de já haver investigação sobre o caso, 

apresentar elementos e provas para robustecer a investigação e colaborar com o Poder Público. 

Neste caso, a autoridade competente para a celebração do acordo irá avaliar se já possui 

provas suficientes acerca da autoria e materialidade, caso em que o acordo será indeferido ou 

se é a colaboração é determinante para a identificação de todos os envolvidos e apontamento 

completo da materialidade infracional, situação na qual poderá ser oferecido ao servidor-

colaborador o benefício de ter sua pena mitigada para a sanção de suspensão, o que lhe permitirá 

manter o vínculo funcional com o Poder Público. 

Caso outro(s) servidor(es) também consiga apresentar provas para robustecer a 

investigação e possibilitar a condenação dos demais envolvidos e a recuperação do prejuízo 

experimentado pelo Estado, poderá ser estendido o benefício de mitigação da sanção 

inicialmente proposta.  

   

6.4.2 Momento da celebração do acordo de não persecução disciplinar 

 

Como o objetivo principal do ANPD é justamente o descortinamento de irregularidades 

ainda não identificadas pelo Poder Público, poderá haver o início das tratativas acerca do acordo 

mesmo antes de iniciada a apuração preliminar, hipótese na qual a Procuradoria Geral do Estado 

por meio da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares ou demais autoridades competentes 

para a condução do processo poderão solicitar aprofundamento das investigações pela origem 

para decidir se irá celebrar o acordo de não persecução disciplinar.   

Segundo consta da minuta, o acordo poderá ser celebrado no curso da apuração 

preliminar, hipótese na qual a autoridade competente para instaurar o processo disciplinar, 

encaminhará o caso para a autoridade com atribuição legal para conduzir o processo disciplinar 

para avaliação da conveniência e oportunidade da celebração do ANPD. 
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O acordo também poderá ser celebrado quando o processo administrativo disciplinar 

estiver em curso, hipótese na qual o Procurador do Estado ou a autoridade competente para 

conduzir o PAD irá analisar se a prova existente nos autos é insuficiente para a condenação dos 

envolvidos, podendo ser celebrado o acordo para que o servidor colaborador, apresente provas 

capazes de garantir a condenação dos demais envolvidos e auxiliar na recuperação dos valores 

desviados dos cofres públicos. 

O acordo poderá ser celebrado também após a proposta de condenação ou após a 

condenação quando a decisão estiver em grau de recurso, oportunidade na qual será avaliada a 

efetiva colaboração do servidor na identificação dos demais envolvidos nas irregularidades e 

potencial de recuperação dos recursos desviados do Estado. 

   

6.4.3 Obrigações a serem assumidas pelo celebrante 

 

Para além da necessidade de trazer provas suficientes para a identificação ou 

aprofundamento das investigações acerca do esquema ilícito e de restituir os valores objeto do 

locupletamento ilícito, a principal obrigação que deverá ser assumida pelo servidor interessado 

na celebração do acordo é a de cooperar com a autoridade durante todas as etapas do acordo e 

do processo que estiver em andamento em face dos demais envolvidos ou que vier a ser 

instaurado em face deles. 

Nesse sentido, deverá o celebrante trazer ao conhecimento da autoridade competente 

todas as informações, documentos e provas que possuir, não podendo omitir fatos ou provas de 

maneira intencional, sob pena de representar causa de rompimento do acordo de não persecução 

disciplinar. 

   

6.4.4 Quantificação do dano ou do valor ilicitamente recebido pelos integrantes do esquema 

ilícito 

 

Como é cediço a quantificação do dano nem sempre é uma tarefa fácil, pois demanda 

acurada análise pelas Secretarias e Autarquias onde os ilícitos foram ou estão sendo 

perpetrados, podendo ser necessária a colaboração de órgãos técnicos como a Secretaria da 

Fazenda. 
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O mesmo pode ser asseverado em relação aos valores recebidos ilicitamente pelo 

servidor-colaborador e demais envolvidos no esquema de desvio de verbas públicas ou de 

fraudes a licitações e contratos, por exemplo. 

Porém, para os fins almejados com o ANPD é indispensável que essa tarefa seja bem 

executada, razão pela qual houve a previsão de prazo de até 90 (noventa) dias para que o órgão 

responsável pela quantificação do dano ou do locupletamento ilícito pelos servidores ou 

terceiros possa apresentar os cálculos. 

Como não poderia deixar de ser, o servidor deverá passar a observar todos os deveres e 

proibições constantes no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo ou nas 

respectivas leis especiais que prevejam o regramento disciplinar de determinada carreira. 

 

6.4.5 Monitoramento e fiscalização do cumprimento do ANPD 

 

Como é cediço para o sucesso de qualquer acordo substitutivo, há necessidade de que a 

celebração do ajuste preveja cláusulas que sejam suficientes para viabilizar o ressarcimento do 

erário, possibilitar o ajustamento da conduta do servidor e também servir como um incentivo 

para que o próprio servidor não volte a perpetrar condutas desconforme à lei. Todavia, muito 

pouco efetivo será o acordo, por melhor que sejam os seus arranjos, se não houver a 

preocupação por parte do Poder Público de monitorar e fiscalizar o seu efetivo cumprimento. 

No caso do Acordo de Não Persecução Disciplinar, essa tarefa se revela ainda mais 

importante, pois o acordo demandará uma postura colaborativa constante do servidor, não se 

limitando ao conjunto probatório fornecido para viabilizar a celebração do acordo, protraindo-

se no tempo a necessidade constante de colaboração para que seja possível a identificação de 

todos os envolvidos nas irregularidades e para que seja possível amealhar provas documentais 

e testemunhais robusta para as suas condenações. 

  

6.4.6 Prazo do Acordo e da Suspensão do Processo e o Regime de Acompanhamento 

Diferenciado 

  

Conforme previsto no §8º do artigo 1º da minuta do acordo de não persecução 

disciplinar, o processo administrativo disciplinar ficará suspenso por no mínimo 2 (dois) e no 

máximo 5 (cinco) anos, contados da celebração do acordo. 
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Considerando a gravidade das infrações que podem ser objeto de celebração do acordo, 

o prazo do acordo no qual o servidor deverá demonstrar que adequou sua conduta e se mostra 

apto e merecedor de permanecer nos quadros da Administração Pública deverá ser mais 

alongado, justamente para que seja possível avaliar ao longo do tempo a correção da decisão 

adotada pelo Poder Público de estender o benefício ao servidor colaborador. 

Eventual descumprimento das obrigações assumidas no ANPD, violação de deveres ou 

desempenho insuficiente deverá ser notificada ao servidor-colaborador para que apresente 

defesa e traga documentos no prazo de 10 dias, em igual prazo o servidor que estiver designado 

para acompanhar o cumprimento do ANPD encaminhará o caso com manifestação 

fundamentada para que o Procurador do Estado responsável pelo ANPD ou para a Autoridade 

competente, quando se tratar de outras carreiras com legislação especial para que decida acerca 

da manutenção do acordo ou pelo seu rompimento.  

 

6.4.7 Inviabilidade de postular novo Acordo de Não Persecução Disciplinar pelo mesmo 

servidor 

 

O servidor que tiver sido beneficiado com a celebração do ANPD e for mantido no 

serviço público não poderá requerer novo acordo, conforme previsto no §11 do artigo 2º. A 

presente vedação leva em consideração o caráter excepcionalíssimo do acordo celebrado entre 

o Poder Público e o servidor que se desviou de suas funções para, em conluio com outros 

servidores se locupletar ilicitamente e/ou causar danos à Administração Pública. 

Neste sentido, a possibilidade de permanência no serviço público terá como base de um 

lado o arrependimento ou temor do servidor e de outro os benefícios para o Poder Público e 

para os administrados indiretamente com a cessação das irregularidades e recomposição do 

patrimônio público, o que deve ser objeto de criteriosa análise e fundamentação para o 

deferimento do ANPD. 

Caso venha o servidor a praticar novamente condutas gravosas em detrimento do erário, 

não há como desconsiderar a presença de uma incompatibilidade absoluta131 com o serviço 

público, estando a recomendar a não celebração de novo acordo 

 
131 Sobre os critérios para a mitigação da sanção e a noção de incompatibilidade absoluta no serviço público 
aprofundar em Inacio de Loiola Mantovani Fratini, in “As hipóteses de demissão simples e de demissão agravada 
à luz da Lei nº 10.261/68 e a incompatibilidade com o serviço público. Critérios para a mitigação da pena 
legalmente prevista”. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. Procedimentos Disciplinares. 
Imprensa Oficial, nº 85, janeiro/junho 2017, p. 231-259. 
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O servidor que tenha sido beneficiado com a extinção da punibilidade ou pelo 

reconhecimento do direito à mitigação da sanção de demissão a bem do serviço público por 

uma pena de suspensão e vier a incidir em novo esquema de desvios de valores ou fraudes a 

contratos e licitações revela de maneira inequívoca a quebra da confiança que a Administração 

nele depositou, gerando incompatibilidade intransponível de sua permanência nos quadros de 

servidores Estaduais. 

Como já mencionado, a diferenciação da extensão dos benefícios levará em conta se o 

servidor alertou a Administração, trazendo a notícia sobre a ocorrência das irregularidades ou 

se o Poder Público já tinha conhecimento prévio dos desvios de valores ou de fraudes às 

licitações e contratos.  

  

6.4.8 Medidas de proteção ao servidor-colaborador 

 

Diversamente do que ocorre no campo de outros acordos colaborativos, na seara penal, 

administrativa ou sancionatória no caso da LIA, a celebração do acordo de não persecução 

disciplinar poderá gerar para o servidor uma miríade de situações delicadas, como por exemplo 

a continuidade do exercício de suas atribuições ao lado dos demais envolvidos no ilícito e que 

foram por ele indicados como tal, trazendo o risco de retaliações e perseguições, notadamente 

quando dentre os envolvidos estiverem superiores hierárquicos. 

Por essa razão, a Administração Pública deverá adotar algumas medidas de proteção ao 

colaborador, como a sua não identificação (quando isso for possível), a mudança de setor ou de 

repartição para que o servidor-colaborador possa exercer suas atividades sem os riscos de ser 

prejudicado pelos integrantes do esquema, podendo, ser indicado, em alguns casos, inclusive a 

alteração de sua classificação para outra Secretaria (quando for possível em razão das 

atribuições próprias do cargo) e/ou mudança de cidade de prestação de suas atividades 

funcionais. 

Essas medidas são importantes não somente para a continuidade do exercício funcional 

pelo servidor-colaborador, mas sobretudo para o sucesso do acordo de não persecução 

funcional, que demandará a colaboração constante do servidor que não conseguirá desincumbir-

se desse ônus na hipótese de estar sob coação ou ameaça. 



103 

   

 

 

O Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo prevê no seu artigo 266132, 

a possibilidade de afastamento preventivo do servidor que estiver respondendo a procedimento 

disciplinar, para prestar atividade burocrática em outra localidade ou o afastamento completo 

das atribuições por cento e oitenta dias, situação na qual o objetivo é evitar que o servidor 

prejudique as investigações ou a colheita de provas. 

Nesse caso, a Administração deverá avaliar a necessidade de afastar um ou alguns dos 

envolvidos nas irregularidades em benefício das apurações em andamento e do ANPD. Nesta 

situação a medida não seria aplicada diretamente ao servidor que tenha celebrado o acordo de 

não persecução disciplinar e sim aos demais envolvidos nas irregularidades, porém com 

resultado reflexo de evitar coação ou constrangimento do colaborador no curso da ANPD. 

 

6.4.9 Repactuação do ANPD  

 

 Considerando as peculiaridades do Acordo de Não Persecução Disciplinar, notadamente 

a necessidade de que o servidor celebrante mantenha para com a Administração Pública uma 

postura de constante colaboração pode ser vislumbrada, excepcionalmente, a possibilidade de 

ajustar alguma cláusula, para o cumprimento do acordo ou previsão de medidas protetivas ao 

colaborador, sem que com isso represente nova estipulação de acordo ou alterações em seus 

marcos temporais. 

  

6.4.10 Consequências jurídicas do cumprimento e do descumprimento do ANPD 

 

O acordo de não persecução disciplinar demanda do servidor-colaborador uma postura 

proativa que começa na fase das tratativas iniciais do ajuste e permeia todo o prazo de 

cumprimento do acordo, que nos termos da proposta realizada será de no mínimo 2 (dois) e no 

máximo de 5 (cinco) anos.  

 
132 Artigo 266 - Determinada a instauração de sindicância ou processo administrativo, ou no seu curso, havendo 
conveniência para a instrução ou para o serviço, poderá o Chefe de Gabinete, por despacho fundamentado, ordenar 
as seguintes providências:  
I - afastamento preventivo do servidor, quando o recomendar a moralidade administrativa ou a apuração do fato, 
sem prejuízo de vencimentos ou vantagens, até 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis uma única vez por igual 
período;  
II - designação do servidor acusado para o exercício de atividades exclusivamente burocráticas até decisão final 
do procedimento;  
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O prazo mais dilatado se revela necessário uma vez que as irregularidades objeto da 

celebração no mais das vezes podem ser de alta complexidade, exigindo maior esforço 

investigativo pelas autoridades apuradoras, bem como o correspondente processo 

administrativo disciplinar poderá demandar a realização de perícias contábeis, oitivas de 

testemunhas, juntada de provas e demais meios probatórios, razão pela qual o processo pode se 

estender, o que justifica a possibilidade de que o ANPD seja fixado em até 5(cinco) anos para 

que o celebrante permaneça colaborando por todo o período com a colheita de provas. 

Para além do dever de colaborar que é inato ao acordo de não persecução, cabe ao 

acusado promover o ressarcimento dos danos causados, ao menos da parcela desse dano na 

medida de sua responsabilidade, no qual tenha concorrido direta ou indiretamente, auxiliando, 

ainda, na recuperação dos valores eventualmente desviados dos cofres públicos. 

Considerando a peculiaridade da relação funcional que poderá ser mantida no caso de 

cumprimento integral do acordo, foi proposto na minuta também o dever de obediência das 

normas aplicáveis aos servidores públicos, bem assim a necessidade de que o servidor-

colaborador demonstre durante todo o período do acordo que está atuando com eficiência no 

exercício de suas funções o que será objeto de relatório trimestral por ele apresentado, o qual 

deverá ser acompanhado de manifestação da chefia imediata e do servidor designado para 

acompanhar o ANPD. 

Algumas das medidas protetivas poderão perdurar mesmo após o cumprimento do 

acordo, como a sua manutenção em localidade diversa daquela na qual ocorreu a irregularidade. 

Assim, havendo descumprimento dos termos do acordo ou insuficiência qualitativa no 

exercício das atribuições funcionais o acordo poderá ser rompido, após oitiva do servidor que 

poderá apresentar sua defesa e juntar prova do cumprimento do acordo, redundando na 

retomada do processo administrativo disciplinar, com a possibilidade de haver a demissão a 

bem do serviço público em caso de comprovação da responsabilidade funcional do acusado. 

Importante pontuar que o descumprimento do acordo não redunda na perda das medidas 

de proteção funcional necessárias ao devido processo legal disciplinar e à integridade física do 

servidor e de seus familiares.  

  

7 MEDIDA PROPOSITIVA – MINUTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO 

DISCIPLINAR  
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         Minuta do Acordo de Não Persecução Disciplinar 

   

  Do Acordo de Não Persecução Disciplinar 

 

Decreto nº                    ,  de          de                          de 202 
 
 
 
Com fulcro no artigo 264 da Lei 10.261, de 28 de 

outubro de 1968, que dispõe sobre a consensualidade no 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São 
Paulo e cria providências correlatas e no artigo 26 da 
LINDB, institui o Acordo de Não Persecução Disciplinar. 

 
 

   O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
 
 

 Artigo 1º - A Procuradoria Geral do Estado por intermédio da Procuradoria de Procedimentos 
Disciplinares e as autoridades indicadas nas leis especiais para as carreiras com disciplina 
própria poderão celebrar acordo de não persecução disciplinar com o agente público 
responsável pela prática de ilícitos contra a Administração Pública previstos nos incisos II, III, 
VI, XI, XII ou XIII do artigo 257, com o objetivo de identificar ou obter informações e provas 
sobre prática ilícita envolvendo o servidor e, pelo menos, mais outro agente público ou empresa 
privada em conluio.  
 
 §1º - O acordo de não persecução disciplinar requer efetiva colaboração com as investigações 
e o processo disciplinar, sendo que dessa colaboração resulte ao menos: 
 
I - a identificação do ilícito e dos demais envolvidos na infração; e 
 
II - a obtenção de informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob 
investigação. 
   
§ 2 º - O acordo de que trata o “caput” deste artigo somente poderá ser celebrado se preenchidos, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

 
I – o agente público cesse completamente seu envolvimento na infração noticiada ou sob 
investigação a partir da data de propositura do acordo; 
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II – A Secretaria de Estado, a Autarquia, a Fundação de origem ou a Corregedoria Geral do 
Estado não disponha de provas suficientes para assegurar a condenação do servidor público por 
ocasião da propositura do acordo;  
 
III – o servidor confesse sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as 
investigações e o processo administrativo, comparecendo, sempre que solicitado, a todos os 
atos processuais, até seu encerramento; e 
 
IV - a recuperação total ou parcial dos valores desviados do erário ou objeto do enriquecimento 
ilícito pelo servidor público; 
 
§3º - O acordo de não persecução disciplinar é negócio jurídico processual e meio de obtenção 
de provas e informações, sempre direcionado à eficiência do sistema disciplinar, não se 
reconhecendo direito subjetivo à sua celebração. 
 
 §4º - Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo considerará 
a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do 
ato infracional perpetrado, bem como as vantagens, para o interesse público, da rápida solução 
do caso.      
       
§5º - Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva da 
Secretaria de Estado, da Autarquia ou Fundação de origem, que se manifestará, com indicação 
dos parâmetros utilizados para a realização dos cálculos, no prazo de 90 (noventa) dias.   
 
§6º - O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá ser celebrado no curso da apuração 
preliminar desde que proposto pela autoridade competente para a instauração do processo, com 
encaminhamento para a Procuradoria de Procedimentos Disciplinares ou autoridade 
competente para a condução do processo, no curso do processo administrativo disciplinar ou 
no momento da execução da condenação adotada pela autoridade competente.       
  
§7º - As negociações para a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo ocorrerão 
entre a Procuradoria de Procedimentos Disciplinares ou autoridade competente para o 
processamento do feito disciplinar, de um lado, e, de outro, o averiguado ou acusado e o seu 
defensor.       
 
 §8º - Uma vez celebrado o acordo de não persecução disciplinar, o correspondente processo 
ficará suspenso pelo prazo mínimo de 2 (dois) e no máximo de 5 (cinco) anos, ficando o servidor 
durante todo o período de cumprimento do acordo submetido a regime disciplinar diferenciado 
de acompanhamento das atividades funcionais, devendo manter constante colaboração com o 
Poder Público, bem como prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo servidor 
designado para acompanhar o ANPD. 
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§9º - O regime disciplinar diferenciado de acompanhamento das atividades funcionais implica 
na necessidade de apresentação de relatório trimestral de atividade a ser elaborado pelo 
servidor-colaborador e manifestação da chefia imediata acerca do cumprimento das leis e 
regulamentos disciplinados no ordenamento jurídico, bem como acerca da eficiência do 
servidor no exercício de suas funções. 
 
§10 - Não correrá prescrição durante o prazo de vigência do ANPD.  
 
§11 - O cumprimento integral do acordo poderá redundar na extinção da punibilidade ou na 
mitigação da pena de demissão a bem do serviço público para a aplicação da penalidade de 
suspensão de até 90 (noventa) dias, conforme estipulado no termo da ANDP. 
 
§12 - Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do Poder Público celebrante, 
esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador, 
de boa-fé, para qualquer outra finalidade.    
 
§13 - O descumprimento de qualquer das condições estabelecidas no acordo de não persecução 
disciplinar ou o desempenho insuficiente do servidor no exercício de suas atribuições, poderá 
acarretar no rompimento do acordo, devendo ser notificado o servidor-colaborador no prazo de 
10 dias para apresentar defesa e documentos que comprovem a regularidade do cumprimento 
do acordo ou do seu exercício funcional, com manifestação em igual prazo pelo servidor 
designado para acompanhar o cumprimento do acordo, com subsequente remessa do 
procedimento ao Procurador do Estado ou Autoridade responsável pelo ANPD. 
 
Artigo 2º - O termo de acordo de não persecução disciplinar deverá ser feito por escrito e 
conter: 
 
I - o relato da colaboração e seus possíveis resultados; 
 
II - as condições da proposta da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares ou da Autoridade 
Competente para a condução do processo; 
 
III - a declaração de aceitação do servidor-colaborador; 
 
IV - as assinaturas do Procurador integrante da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
ou da Autoridade competente para a condução do processo administrativo disciplinar, do 
servidor-colaborador e de seu defensor; 
 
V – os compromissos assumidos para ajustamento da conduta, proporcionais à infração e 
aderentes ao problema concreto, cujas obrigações podem ser de dar, fazer ou não fazer; 
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VI - a especificação das medidas de proteção ao colaborador, como a sua não identificação na 
investigação ou no processo, alteração do local de exercício ou transferência do seu cargo ou 
função para outra Secretaria, dentre outras medidas que se fizerem necessárias. 
 
§ 1 º - O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos 
de gravação magnética, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter 
maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao 
servidor-colaborador. 
 
 § 2 º - A Procuradoria de Procedimentos Disciplinares ou a Autoridade competente para a 
celebração do ANPD poderão solicitar para o Contencioso Geral da Procuradoria Geral do 
Estado a adoção de medidas cautelares tendentes a assegurar o ressarcimento do erário, 
podendo ser efetivados bloqueios de bens e ativos suficientes para a recomposição do dano ao 
erário. 
 
§ 3 º - Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o servidor-
colaborador poderá estar assistido por advogado constituído ou credenciado. 
 
§ 4 º - Quando a conduta infracional também constituir crime, a Procuradoria de Procedimentos 
Disciplinares ou a Autoridade competente para a celebração do ANPD comunicará o Ministério 
Público para ciência e avaliação da pertinência e cabimento da delação premiada nos termos da 
Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013. 
 
§ 5 º - Quando a conduta infracional também constituir improbidade administrativa, a 
Procuradoria de Procedimentos Disciplinares ou a Autoridade competente para a celebração do 
ANPD comunicará o setor do Contencioso Geral responsável pela propositura da ação de 
improbidade administrativa acerca do acordo celebrado e/ou o Ministério Público quando este 
colegitimado estiver apurando ou movendo ação de improbidade para ciência e avaliação acerca 
da incorporação das cláusulas do ANPD no eventual Acordo de Não Persecução Cível nos 
termos do artigo 17-B da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. 
 
§6º Quando a ação de improbidade administrativa for proposta pela Procuradoria Geral do 
Estado, as cláusulas do Acordo de Não Persecução Disciplinar deverão ser incorporadas ao 
Acordo de Não Persecução Civil na hipótese de aceitação pelo réu do acordo. 
 
§ 7 º - O acordo homologado poderá ser rescindido pela autoridade administrativa competente 
em caso de omissão ou falseamento da verdade sobre fatos relevantes objeto da colaboração.      
 
§ 8 º - Considera-se sigilosa a proposta de acordo de que trata este artigo, salvo no interesse das 
investigações e do processo administrativo. 
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§ 9 º - Não importará em confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de ilicitude 
da conduta analisada, a proposta de acordo de não persecução disciplinar rejeitada pela 
autoridade administrativa, da qual não se fará qualquer divulgação. 

 § 10 - Em caso de descumprimento do acordo de não persecução disciplinar, o beneficiário 
ficará impedido de celebrar novo ANPD pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da 
celebração do acordo. 

§ 11 - O servidor-colaborador que tiver reconhecida a extinção da punibilidade ou a mitigação 
da sanção de demissão ou demissão a bem do serviço público não poderá solicitar a celebração 
de novo acordo. 

 
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, aos          de                                      de 202. 
 
 

8 CONCLUSÃO 

 

O direito sancionatório disciplinar, como outros ramos do direito público, está passando 

por inúmeras transformações, notadamente pelo reconhecimento de que o clássico sistema de 

comando e controle calcado exclusivamente na aplicação de sanção não mais se mostrava 

suficiente para responder a todos os conflitos ocorridos na Administração Pública com os seus 

servidores, com necessidade de se buscar mecanismos complementares de enforcement que 

pudessem melhor delinear um mais bem elaborado programa sancionatório. 

Nessa linha, muitos entes federativos passaram a disciplinar mecanismos consensuais 

de resolução de conflitos na seara disciplinar, com o desafio de melhor instrumentalizar os 

gestores públicos para atingir uma boa política de governança pública no trato dos recursos 

humanos do estado, o que vem ao encontro do propósito de trazer maior eficiência no serviço 

público.  

No curso do presente trabalho, foi analisada a estruturação do sistema disciplinar 

paulista, com ênfase no longo caminho percorrido para se chegar na aprovação dos institutos 

consensuais que foram introduzidos pela Lei complementar n. 1.361, de 21 de outubro de 2021. 

Esses novos mecanismos consensuais representam importante passo para o 

aprimoramento do programa sancionatório paulista, pois trouxe aos gestores e às autoridades 

responsáveis pelo processamento dos feitos disciplinares, um conjunto instrumental mais 
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abrangente para uma melhor solução dos conflitos que exsurgem entre os servidores e o Poder 

Público.  

 Foram analisados os institutos das práticas autocompositivas, do termo de ajustamento 

de conduta e da suspensão condicional da sindicância, suas peculiaridades e principalmente os 

desafios para que essas ferramentas possam ser efetivamente implementadas e trazer os 

benefícios esperados com a mudança de cultura por parte dos gestores, passando da anterior 

visão de uma Administração Pública Adversarial para uma postura dialógica e aberta à 

consensualidade. 

  Do conjunto dos instrumentos criados, somente a suspensão condicional da sindicância 

está sendo implementada de maneira efetiva pela Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, 

pois as práticas autocompositivas que demandam ato normativo regulamentar ainda pendem 

dessa providência e o termo de ajustamento de conduta ainda não recebeu, por parte das 

Secretarias de Estado a devida atenção, com baixa ou nenhuma aplicação, mesmo após o 

advento das alterações trazidas pela Lei Complementar n. 1.361, em 21 de outubro de 2021. 

Essa constatação, evidencia a necessidade de que esforços continuem a ser 

empreendidos para que os novos arranjos normativos possam ser aplicados pelo Estado de São 

Paulo em todo o seu potencial. 

Com o objetivo de aprimorar os mecanismos de enforcement dispostos pela Lei ao 

Administrador Público estadual é que foi apresentada a medida propositiva para a criação do 

Acordo de Não Persecução Disciplinar, instrumento que poderá dar um correto endereçamento 

aos problemas oriundos de graves infrações perpetradas por servidores públicos que acarretam 

desvios de dinheiro e lesão ao erário, por meio da celebração de um acordo com o servidor-

colaborador que permita a cessação imediata das irregularidades, a identificação dos servidores 

e, eventualmente, dos particulares envolvidos e a recuperação do dinheiro público.  

Com essa proposta pretende-se instrumentalizar o sistema disciplinar paulista com 

ferramentas que abranjam soluções diferenciadas para as mais diversas infrações que venham 

a ocorrer no Estado, redundando num desenho sancionatório mais integrado com o atual 

desenvolvimento do direito sancionador no Brasil. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO INSTITUÍDO PELA 

RESOLUÇÃO PGE nº 19, de 30 de junho de 2017 

 

GDOC n° 1000725-421551/2017  

 

Sra. Subprocuradora da Consultoria 

 

Atendendo representação da Chefia da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, a 

Resolução PGE n° 19, de 30 de junho de 2.017 criou Grupo de Trabalho com a finalidade de 

estudar medidas para o aperfeiçoamento do sistema Disciplinar.  

O Grupo foi integrado pelos Procuradores do Estado Drs. Eraldo Ameruso Ottoni, 

Inacio de Loiola Matovani Fratini, Ana Sofia Schimdt de Oliveira, Messias José Lourenço 

(todos da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares), Patrícia Werneck Lorenzi Adas (da 

AJG - Assessoria Jurídica do Gabinete do Procurador Geral do Estado), Anselmo Prieto 

Alvarez (Chefe da Procuradoria Regional de Campinas), Anna Carla Agazzi (CJ/Saúde), Rafael 

Camargo Trida (CJ/SAP), Luciana Rita Laurenza Saldanha Gasparini (PA - Procuradoria 

Administrativa), Patrícia Ulson Pizarro Werner (CJ/Educação) e Fábio Augusto Daher Montes 

(Gabinete da Subprocuradoria da Consultoria), sob a Coordenação geral do primeiro 

mencionado.  

Criado o Grupo, os trabalhos foram divididos em 04 Subcomissões, por intermédio da 

Portaria PPD n° 1, de 17 de julho de 2.017, às quais foram destinados os seguintes assuntos:  

 

1° Subcomissão: a) simplificação dos procedimentos disciplinares de pequena ofensividade 

para a Administração Pública, inclusive suspensão condicional do processo ou outras soluções 

consensuais, b) medidas para privilegiar a oralidade e o formalismo moderado, de sorte a 

propiciar maior agilidade aos procedimentos, inclusive por intermédio da realização de 

audiências por videoconferência, c) presença do Advogado no processo disciplinar, à luz da 

Súmula Vinculante n° 05, do Supremo Tribunal Federal; d) medidas processuais diante da 

inimputabilidade superveniente do acusado; e) interiorização da Procuradoria de 

Procedimentos Disciplinares. 
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A 1ª Subcomissão esteve sob Coordenação do Dr. Messias José Lourenço, sendo 

integrada pelos Procuradores do Estado Drs. Patrícia Werneck Lorenzi Adas, Anselmo Prieto 

Alvarez e Anna Carla Agazzi. 

 

2ª Subcomissão: a) atuação da Administração diante dos ilícitos de abandono e inassiduidade, 

b) medidas para melhor enfrentamento da violação da proibição constante do art. 187, da Lei 

Estadual n° 10.261/68, sob Coordenação do Dr. Eraldo Ameruso Ottoni e integrada pelo Dr. 

Rafael Camargo Trida. 

 

3ª Subcomissão: uniformização, no que couber, dos regulamentos disciplinares das Autarquias, 

sob Coordenação do Dr. Inacio de Loiola Mantovani Fratini e integrada pela Dra. Luciana Rita 

Laurenza Saldanha Gasparini.  

 

4ª Subcomissão, encarregada de elaborar estudos visando a  criação de um modelo de 

Procedimento Disciplinar Restaurativo que englobe estratégias não exclusivamente punitivas 

para a solução dos conflitos de natureza disciplinar, bem como conceber as estratégias 

necessárias à implantação de um projeto piloto. 

 

A 4ª Subcomissão esteve sob a Coordenação da Dra. Ana Sofia Schimdt de Oliveira, 

sendo integrada pela Dra Patrícia Werneck Lorenzi Adas e Fábio Augusto Daher Montes. 

Foi convidado para participar dos trabalhos o Procurador do Estado Dr. Ricardo Kendy 

Yoshinaga, então afastado junto à Corregedoria Geral da Administração. 

Durante os trabalhos do Grupo, para além das 13 reuniões gerais (entre todo o Grupo) 

documentadas nas atas que integram os autos, houve reuniões com a Diretoria do DPME, 

Diretoria da UCRH, Chefe de Gabinete da Secretaria da Saúde e Chefe de Gabinete da 

Secretaria da Educação, para discussão de propostas e recebimento de sugestões. Houve 

também acompanhamento a uma teleaudiência judicial, realizada entre a Penitenciária 

Feminina da Capital e a Comarca de Araraquara, para conhecimento do sistema utilizado pela 

Secretaria da Administração Judiciária e pelo Poder Judiciário. 

Nos termos da Portaria PPD n° 01/17, cada Subcomissão apresentou, ao término de seus 

trabalhos, um relatório pertinente aos temas que lhe foram direcionados. As conclusões foram 

compiladas e convertidas em dois anteprojetos, um para alterações legislativas e outro para a 
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edição de um Decreto. Os anteprojetos seguem anexos a este relatório, cabendo destacar, por 

revelante, as seguintes propostas: 

1. Alteração da Lei Estadual n° 10.261/68. 

 

Pela ordem em que aparecem no anteprojeto, as alterações propostas são as seguintes. 

 

1.1. Ilícito de inassiduidade:  

 

Atualmente, quando se cuida de faltas ao trabalho injustificadas, podem ensejar a 

demissão do servidor o abandono (faltas ao trabalho por mais de 30 dias consecutivos) ou a 

inassiduidade (mais de 45 faltas intercaladas durante um ano). 

Considerando-se os 06 abonos autorizados pelo art. 110, § 1°, da Lei 10.261/68, as 06 

faltas médicas autorizadas pela Lei Complementar Estadual n° 1.041/08 e a previsão normativa 

de justificação de até 24 faltas por ano (art. 10, do Decreto Estadual n° 52.054/07), a 

continuidade do serviço público está em risco diante da possibilidade de até 36 ausências anuais 

ao serviço, que equivalem a praticamente 02 meses úteis de trabalho. 

A sistemática atual verdadeiramente autoriza o servidor a não trabalhar por até 66 dias 

ao ano, sendo 30 dias deles consecutivos, (26% dos dias úteis de 2.017, considerados 252 dias 

úteis) ou até 81 dias intercalados (32% dos dias úteis, considerados os mesmos 252 dias úteis), 

sem qualquer risco de demissão. 

De tal sorte, em vista das oportunidades legais que o servidor tem para justificar suas 

ausências, o interesse na continuidade do serviço público será melhor tutelado pela redução dos 

prazos para configuração de ilícito passível de demissão. 

E o ilícito deve ser designado simplesmente como inassiduidade, pois é o dever de 

assiduidade que está sendo tutelado. Com efeito, ainda que a lei não aprisione a cultura e nem 

modifique, por si só, hábito arraigados, o vocábulo abandono não é o mais adequado para 

rotular o ilícito do servidor que falta continuamente ao trabalho.  

Tradicionalmente o ilícito de abandono se configura a partir da conjugação de dois 

elementos, um dito objetivo (as faltas ao trabalho) e outro dito subjetivo (o ânimo de 

abandonar). Em vista disso os processos de abandono deixaram de tutelar a continuidade do 

serviço público e se transformaram em instrumento de perquirição do ânimo do servidor que 

não trabalha e nem regulariza sua vida funcional. 
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O regular funcionamento da repartição está hoje em segundo plano. A população que 

espere na fila, olhando para um guichê vazio, ou um consultório médico fechado num Hospital 

público, deixou de ter relevância diante da preponderância de averiguação do ânimo de 

abandonar do faltoso. 

Nesse sentido, para além da mudança do título do ilícito, há proposta de inserção de 

dever no art. 242, inc. I, para que o servidor, assim que possível, e para logo, comunique sua 

Chefia eventual impossibilidade de comparecimento. É verdade que o servidor já conta 

com a exigência estatutária de cooperação e espírito de solidariedade com os colegas, consoante 

disciplina do art. 242, inc. XII, mas ainda assim é importante a existência de disposição expressa 

que permita a responsabilização funcional pelo desleixo e desatenção em não cientificar sua 

repartição dos problemas que impedem o comparecimento ao trabalho, de sorte a que o superior 

possa reorganizar o serviço. 

 

1.2. Exercício de atividade remunerada em gozo de licença saúde. 

 

Ainda há divergência de interpretação do art. 187, da Lei n° 10.261/68. Há quem 

entenda que o ilícito se configura se a licença for cassada e o servidor não retornar ao serviço 

nos dias 30 (trinta) dias seguintes, não vislumbrando no exercício da atividade remunerada 

deslealdade do servidor que subtrai capacidade laborativa da Administração, ou não a recupera 

como deveria, traindo a finalidade do ato concessivo. 

A proposta não deixa dúvida acerca da necessidade de apuração da responsabilidade 

funcional, inclusive porque o Grupo também propõe que exercício de atividade remunerada 

seja expressamente incluído dentre as proibições do art. 242. 

 

1.3. Aperfeiçoamento da redação do art. 190. 

 

A redação atual diz que “será punido com pena de suspensão”. A interpretação, e a 

prática usual, são no sentido de suspender os vencimentos diante do não comparecimento à 

perícia, de modo que a redação proposta é apenas uma atualização de redação. 

 

1.4.  Pena de repreensão e licença prêmio. 
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O Grupo sugere a possibilidade de aplicação de pena de repreensão sem perda da licença 

prêmio, o que permitirá melhor graduação das sanções existentes.  

Vale destacar que, no âmbito estadual, a Lei Orgânica da Polícia Civil prevê a pena de 

advertência, sem qualquer consequência patrimonial (arts. 67, inc. I e 71, Parágrafo Único, da 

Lei Complementar n° 207/79). 

 

1.5. Aperfeiçoamento da redação e inclusão de deveres do art. 241. 

 

Merece aperfeiçoamento, notadamente, a redação do inciso II, relativo ao cumprimento 

de ordens. O servidor não pode ser compelido a cumprir ordens manifestamente ilegais. Nessa 

hipótese, sem cumpri-las, a proposta é no sentido de que o servidor deverá dar ciência da ordem 

ilegal ao superior do emitente. 

A proposta de redação do inciso VII é mais abrangente do que a atual, alcançando dados 

relevantes da vida funcional do servidor que são relevantes para a administração de pessoal e 

para a própria condução dos processos disciplinares. 

O inciso XV, cujo acréscimo fica proposto, fornece à Administração mais um 

instrumento de controle disciplinar sobre o servidor, e complementa, quando necessário, a 

disposição do art. 190. 

 

1.6. Inserção de proibição no art. 242, relativa ao art. 187, conforme mencionado no item 1.2, 

supra. 

 

1.7. Alteração na sistemática de sobrestamento prevista no art. 250. 

 

Pela proposta, o sobrestamento, durante a instrução, fica condicionado à representação 

do Procurador do Estado que preside o processo, evitando tramitação de autos entre a PPD e as 

Secretarias de Estado diante de pedidos dos Advogados, muitas vezes destituídos de 

fundamento ou prematuros. Permite também que o Procurador do Estado represente, apontando 

a necessidade da medida, inclusive diante de  insanidade superveniente. 

 

1.8. Aperfeiçoamento da redação do art. 252, para uniformização da dosimetria da pena, 

incluindo critérios já adotados na prática. 
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1.9.  Alteração da redação do art. 254.  A reincidência deixa de ser falta grave e passa a ser 

critério de dosimetria da pena, em compasso com os valores constitucionais. 

 

1.10.  Inclusão de duas novas hipóteses de demissão. 

 

Dentre as hipóteses de demissão a proposta é de inclusão do exercício de atividade 

remunerada durante licença saúde ou por acidente de trabalho (art. 251, inc. V) e da perda da 

habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício do cargo ou função (art. 265, 

inc. VI), esta em harmonia com o art. 482, “m”, CLT, introduzido pela Lei Federal n° 13.467/17 

(reforma trabalhista). 

 

1.11.  Autorização para celebração de termo de ajustamento de conduta. 

 

Os arts. 264-B a 264-G cuidam da previsão e dos requisitos do termo de ajustamento de 

conduta, instrumento importantíssimo para a rápida resolução de questões envolvendo danos 

culposos (pequenas batidas de automóvel, por exemplo) e extravio não intencional de bens 

(“sumiço” de câmera digital na repartição, p.ex), em que o limite entre a responsabilidade 

disciplinar e a responsabilidade civil não é muito claro, ou, ainda que seja, os interesses da 

Administração estarão plenamente assegurados com o ressarcimento do dano. 

A medida já é adotada pela Controladoria Geral da União (CGU), embora prevista em 

ato administrativo (Instrução Normativa n° 02.de 30.05.17), que não pareceu, ao Grupo, veículo 

adequado para tanto, ante o princípio da legalidade. 

 

1.12. Aperfeiçoamento das disposições sobre Apuração Preliminar. 

 

É necessário que seja conferido poder de requisição ao Apurador (art. 265,§ 1°), para 

melhor condução das investigações a seu encargo. 

A proposta também detalha os requisitos do relatório final da Apuração (art. 265, § 2°), 

melhor orientando o trabalho dos Apuradores, hoje muitas vezes realizado sem os elementos 

que são essenciais para a continuidade das apurações disciplinares. 

Também se propõe que se permita ao Chefe de Gabinete delegar a atribuição de analisar 

pedidos de dilação de prazo para a conclusão das investigações (art. 265, § 4°), o que se faz em 

vista do grande volume de trabalho destes profissionais, que inviabiliza a análise detalhada do 



124 

   

 

 

pedido de dilação, em vista dos elementos de prova já existentes, nem permite que solicite 

alguma providência específica (diligência complementar, por exemplo), ao Apurador.  

 

1.13. Inclusão dos Corregedores entre as autoridades com atribuição para instaurar 

sindicância e processo administrativo disciplinar. 

 

Medida inspirada na Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado (art. 142, inc. da Lei 

Complementar n° 1.270/15), tem o objetivo de fortalecer os órgãos de controle da 

Administração. Não há invasão de atribuição da cadeia hierárquica, ainda que a instauração seja 

deliberada pelo Presidente da Corregedoria Geral da Administração, na medida em que a 

decisão continua a ser das autoridades superiores do servidor suspeito. 

 

1.14.  Previsão da suspensão condicional da sindicância. 

 

Nos arts. 273-A e 273-B. Trata-se de medida inspirada, fundamentalmente, na Lei 

Orgânica da Procuradoria Geral do Estado (art. 145, da Lei Complementar n° 1.270/45), e 

objetiva dar mais uma oportunidade de recuperação do servidor sem a aplicação de sanção de 

natureza disciplinar. 

 

1.15.  Previsão expressa do sistema presidencial de condução de audiências. 

 

Segundo o qual as reperguntas devem ser feitas através do Procurador do Estado (arts. 

281, Parágrafo Único e 284, § 1°), e não diretamente, como é hoje no Processo Civil e no 

Processo Penal. 

 

1.16. Possibilidade de apresentação de manifestações orais em audiência. 

 

Privilegiando a oralidade e a celeridade. Toda e qualquer manifestação, das partes ou 

do Procurador do Estado, podem ser feitas na audiência, oralmente, sendo reduzidas a termo. 

Assim, processos que apurem fatos simples podem ser encerrados na própria audiência, sem 

necessidade de longas manifestações escritas. 
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1.17. Reordenação dos dispositivos pertinentes ao rito do processo administrativo 

disciplinar. 

 

As disposições dos arts. 274 e 307 foram reordenadas pelo texto do anteprojeto, de modo 

a permitir um melhor encadeamento lógico do procedimento. 

 

1.18. Supressão dos dispositivos que tratam do denunciante. 

 

As disposições a respeito do tratamento processual do denunciante são hoje letra morta, 

não havendo qualquer motivo para mantê-las no Estatuto. A oitiva do denunciante deve apenas 

observar as regras gerais de compromisso das testemunhas, de sorte a orientar sua valoração 

por ocasião do relatório final e da decisão. 

 

1.19. Previsão dos casos em que deve ser decretado sigilo. 

 

No art. 268, § 2°. Nos casos em que não se aplica o sigilo o processo será, por orientação 

constitucional, público. 

 

1.20. Manutenção da obrigatoriedade do Advogado. 

   

Em que pesem os termos da Súmula Vinculante n° 05, do c. STF, retirar do Estatuto a 

obrigatoriedade de Advogado seria um retrocesso do sistema disciplinar paulista, tanto que a 

Lei Orgânica da Procuradoria Geral, promulgada após a edição da Súmula, manteve-a (art. 152, 

§ 1°, “4”, da Lei Complementar n° 1.270/15). 

No que toca a regime disciplinar do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado 

de São Paulo, vale fazer um brevíssimo retrospecto: 

 

a. Decreto-Lei n° 12.273, de 28.10.41: Comissão composta de três funcionários, sendo um 

deles nomeado seu presidente (art. 248). Não havia obrigatoriedade de Advogado; 

b. Lei n° 2.407, de 10.12.53:  o presidente da Comissão deve ser, preferencialmente, bacharel 

em Direito (art. 1°, § 1°). Não havia obrigatoriedade de Advogado; 

c. Lei Estadual n° 10.261, de 28.10.68:  Comissão composta de três funcionários e presidida 

por Procurador do Estado (art. 279). Não havia obrigatoriedade de Advogado. 
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d. Lei Complementar n° 922, de 06.06.03: Alterou o art. 271, da Lei n° 10.261/68 para 

extinguir as Comissões e prever que os processos serão presididos exclusivamente por 

Procurador do Estado. Introduzida a obrigatoriedade de Advogado. 

 

Do curto exposto já se percebe que enquanto os processos disciplinares eram conduzidos 

por comissão (o que ainda ocorre no âmbito federal) não havia obrigatoriedade de Advogado, 

que surgiu a partir do momento em que a presidência passou a ser apenas do Procurador do 

Estado, certamente para preservar a par conditio mencionada durante os debates relatados nas 

atas (“acusação” profissional, por intermédio de portaria tecnicamente redigida, a exigir 

contraponto também técnico). 

Vale destacar que a manutenção da obrigatoriedade do Advogado não foi unânime, 

como consta nas atas produzidas.  

  

2. Videoconferência. 

 

A realização de audiência por sistema de videoconferência é medida já em curso na 1ª 

Unidade Processante da PPD, por iniciativa do Dr. Messias José Lourenço. O potencial da 

videoconferência é imenso, e possibilita uma enorme economia de recursos públicos 

(economia de R$ 47.706,77 em apenas 35, das mais de 3.000 audiências realizadas anualmente 

pela PPD), evitando longos e custosos deslocamentos de servidores, sejam eles acusados ou 

testemunhas. Mais importante, preserva o servidor, que não terá que viajar uma noite inteira 

para chegar à Capital, e outra para voltar à sua cidade natal. Também a repartição não se verá 

desfalcada desse servidor, podendo assim prestar um serviço melhor à população. 

O Dr. Messias José Lourenço, em relatório apresentado à Chefia da PPD em 04 de julho 

de 2.016, expressou-se em termos que devem ser reproduzidos nesta oportunidade. Escreveu 

então o Dr. Messias: 

“Praticamente desconhecida da maioria dos operadores do Direito, a área disciplinar 

apresenta uma miríade de problemas e desafios que na Procuradoria de Procedimentos 

Disciplinares são habitualmente enfrentados. 

Questões de ordem legal, oriundas justamente da pouca compreensão acerca da 

verdadeira extensão da cláusula do devido processo legal disciplinar, são discutidas entre os 

Presidentes das Unidades Processantes, quase que diariamente. 
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Contudo, se por um lado cunhou-se ao longo dos anos um significativo arcabouço 

jurídico nesse terreno (o que permite o enfrentamento de questões de toda ordem no terreno 

jurídico), o mesmo não se verifica quando se trata de atos de gestão; desafio para o qual os 

Procuradores do Estado, por mais que se empenhem, ainda encaram sérias dificuldades. 

Um dos mais graves entraves ao indene desenvolvimento dos procedimentos 

disciplinares diz respeito aos problemas causados em razão da centralização  das atividades 

disciplinares. Por conta dessa centralização, acusados, testemunhas, presos e respectivas 

escoltas, em muitos casos, ao se deslocarem para a Capital, percorrem mais de mil e duzentos 

quilômetros, com sérios ônus para os cofres públicos, bem como para o regular 

desenvolvimento do serviço,  

Desnecessário lembrar que dentre os meios de provas admitidos pelo Direito, a 

testemunhal é a mais recorrente, tanto em processos judiciais quanto em processos 

administrativos disciplinares. A propósito, é fato que atualmente o cartório da PPD cumpre em 

média 450 mandados por mês (entre citações e intimações).”  

A alternativa hoje utilizada, notadamente quando se faz necessária a oitiva de pessoas 

oriundas de comarcas distantes ou que tinham empecilhos para o deslocamento para a Capital, 

é a expedição de cartas precatórias (são expedidas, em média, 150 carta precatórias por ano).  

Tal opção, no entanto, sobrecarrega os Procuradores deprecados e, na prática, 

efetivamente elimina o contato direto entre o Procurador Instrutor e acusado ou testemunhas 

ouvidas. Diante dessa constatação surgiu a ideia de se utilizar a tecnologia para a racionalização 

dos trabalhos da PPD. 

A videoconferência tem sido feitas pelo sistema skipe, que, embora atenda às exigências 

legais, não é a ferramenta mais adequada, sobretudo porque mantém uma imagem gerada por 

uma câmera fixa.   

As atividades externas do Grupo possibilitaram contato com a Secretaria de Educação, 

que dispõe da “rede saber”, cuja estrutura pode eventualmente ser empregada para oitivas, e 

com a Secretaria de Administração Penitenciária, que dispõe de robusto sistema de 

teleaudiência para atender processos criminais com réus presos.  

Imediatamente, como medida administrativa, a PPD está em contato com a Secretaria 

da Administração Penitenciária estudando eventual termo de cooperação, que será 

oportunamente submetido às instâncias superiores da PGE.  
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Embora, ao ver do Grupo, a realização de audiência por sistema de videoconferência 

não necessite de autorização legislativa, o anteprojeto prevê a possibilidade de seu uso, 

inclusive no interrogatório (art. 281). 

 

3. Procedimento disciplinar restaurativo. 

 

Nesse tópico cumpre trazer para o relatório as ponderações da Dra. Ana Sofia Schimdt 

de Oliveira ao apresentar os trabalhos da 4ª Subcomissão.  

Consta de sua manifestação que:  

“No cenário atual, é comum a percepção de que o procedimento disciplinar instaurado 

em razão da ocorrência de um problema qualquer se transforma por vezes, ele próprio, em outro 

problema. Com uma tramitação custosa, burocratizada e lenta, pode até mesmo agravar a 

situação que deveria solucionar.  

O sistema disciplinar segue, tanto na estruturação teórica como no desenvolvimento 

prático, um modelo inspirado no Direito Penal. No entanto, em um enfoque moderno, 

compatível com os princípios basilares da Administração (em especial, os da dignidade da 

pessoa humana, da eficiência, da legalidade, da supremacia do interesse público), é necessário 

conceber o sistema disciplinar dentro da lógica de gestão dos recursos humanos, de modo a 

fazer dele emergir uma vocação ainda mal explorada. Assim, mais do que um sistema destinado 

a aplicar uma sanção ao servidor que infringiu um dever funcional, o que se busca é um sistema 

que favoreça o contínuo aprimoramento dos servidores e do serviço público. Como se tem visto, 

a aplicação da sanção, por si, não garante a adesão do servidor às regras de conduta que 

porventura tenha infringido. 

Uma forma de explorar tal vocação é trazer para o campo disciplinar os métodos da 

justiça restaurativa. 

Conceber um procedimento disciplinar restaurativo é olhar para os conflitos que surgem 

nos mais diversos cenários da Administração como oportunidades de transformação positiva, 

colocando o foco nas pessoas e não nos processos; nos danos causados (e sofridos) e nas formas 

de repará-los e preveni-los e não na sanção. É compreender as circunstâncias que ensejaram a 

ocorrência da infração e dar aos envolvidos a oportunidade de avaliar, com responsabilidade, 

suas condutas. Como diz Marcelo Salmaso, “(...) para além de remediar o ato de transgressão, 

a Justiça Restaurativa busca, também, prevenir e evitar que a violência nasça ou se repita..” 

(Marcelo N. Salmaso “Uma mudança de paradigma e o ideal voltado à construção de uma 
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cultura de paz”. In “Justiça Restaurativa – Horizontes a partir da Resolução CNJ 225”. 

Disponível em 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/08/4d6370b2cd6b7ee42814ec39946f9b67.

pdf. 

Tal enfoque assume especial relevância quando se constata que aproximadamente 75% 

dos servidores que respondem a um procedimento disciplinar permanecem em exercício - ou 

foram absolvidos ou receberam uma sanção que não implica o rompimento do vínculo 

funcional.” 

Com efeito, dados das penalidades propostas nos relatórios elaborados pela PPD no de 

2.016 sustentam, com folga, a afirmação supra. Sem considerar a diferença entre Processo 

Administrativo Disciplinar e Sindicâncias (nas quais a penalidade máxima que pode ser 

aplicada é a suspensão), 82% dos servidores que respondem a processo de natureza disciplinar 

permanecem vinculados à Administração Pública.  

O gráfico abaixo bem demonstra isso (desligamento, no gráfico, abrande demissão, 

demissão a bem do serviço público, dispensa, dispensa a bem do serviço público e rescisão do 

contrato por justa causa): 
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Segue a Dra. Ana Sofia no relatório dos trabalhos da Subcomissão que coordenou: 

“Infrações disciplinares podem ser caracterizadas como conflitos: conflitos entre 

pessoas, conflitos entre servidores e as normas vigentes. Como é sabido, os métodos 

autocompositivos de solução de conflitos são indicados nos casos de relação continuada 

especialmente porque jogam luz nas circunstâncias que os causaram, possibilitam a reflexão e 

a compreensão das responsabilidades dos envolvidos, promovem a pacificação das relações e 

uma adesão mais comprometida às normas vigentes. A relação do servidor estável com a 

Administração é, induvidosamente, uma relação continuada. E dentre os meios 

autocompositivos de solução de conflitos, a filosofia e as técnicas da justiça restaurativa podem 

vir a constituir uma abordagem qualificada da questão disciplinar.  

A gestão ótima dos conflitos - que começam ou culminam em infrações disciplinares - 

por intermédio da metodologia da justiça restaurativa atende, em última análise, aos princípios 

mais caros à Administração. A partir de tal premissa, os trabalhos da Subcomissão tiveram por 

escopo conhecer melhor as potencialidades da justiça restaurativa com vistas à implantação de 

um procedimento disciplinar restaurativo. 

A justiça restaurativa conta já com uma história de sucesso em nosso país, da qual a 

edição da Resolução 225 de 31 de maio de 2016 do Conselho Nacional de Justiça é um capítulo 

recente de enorme relevância.  Mencionada expressamente nos “considerando” do ato do 

Procurador Geral do Estado que criou o Grupo de Trabalho, a Resolução expressa não apenas 

o compromisso do Poder Judiciário com os princípios da Justiça Restaurativa, como estabelece 

parâmetros e procedimentos para sua efetiva implantação. É um caminho trilhado desde o início 

dos anos 2000. Em 2005, foram implantados três projetos-piloto financiados e apoiados pela 

Secretaria de Reforma do Judiciário e pelo PNUD - Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (em Brasília-DF, Porto Alegre-RS e São Caetano do Sul-SP). A partir daí, 

uma verdadeira “cultura restaurativa” vem se disseminando. Com o apoio da Escola Superior 

da Magistratura, em São Paulo foram e estão sendo capacitados centenas de facilitadores 

restaurativos. Há inúmeras experiências concretas de aplicação da justiça restaurativa, 

especialmente nas Varas da Infância e da Juventude, mas também fora do Poder Judiciário.  A 

partir de 2005, uma parceria com a Secretaria da Educação deu origem a diversos projetos e 

ações, com capacitação em práticas restaurativas de educadores e integrantes da comunidade 

escolar. Em Santos, foi editada a Lei n. 3371/2017 instituindo a justiça restaurativa como 

política pública municipal; igualmente em  São Vicente, a Lei 3658-A “institui as Práticas 

Restaurativas como Política Pública no Município”; Barueri, Marapoama, Laranjal Paulista são 
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outros municípios paulistas que contam com leis no mesmo sentido. No Rio Grande do Sul, foi 

celebrado em 2016 um “Protocolo de Cooperação Interpoderes para uma Política de Estado 

de Justiça Restaurativa e de Construção de Paz”. Tramita no Congresso Nacional um projeto 

de alteração do Código de Processo Penal para a inclusão de práticas restaurativas que, não 

obstante, já vem sendo experimentadas na prática em relação aos crimes de menor potencial 

ofensivo. O Tribunal de Justiça de São Paulo conta com um muito ativo Grupo Gestor da Justiça 

Restaurativa e a Resolução 225 do CNJ foi em grande parte inspirada no Provimento da 

Corregedoria Geral TJSP n. 35/2014.  

Não obstante tudo isso, inexistem, ao que consta, precedentes específicos de aplicação 

da justiça restaurativa no âmbito disciplinar. Como dito acima, tudo está por ser construído.  

Algumas das questões que surgiram desde a publicação da Resolução PGE 19, de 30 de 

junho de 2017 permanecem sem respostas; no curso dos trabalhos da Subcomissão, portas se 

abriram sem que houvesse possibilidade, neste espaço de tempo, de explorar o que havia além 

delas.  É longo o caminho a ser percorrido. E é fundamental, já nestes primeiros passos, deixar 

consignado que a opção restaurativa, em verdade, não apenas acarreta a ampliação da visão que 

se tem do procedimento disciplinar, como exige a ressignificação de sua função. Passa-se de 

uma operação mecânica de imposição da pena para uma visão sistêmica dos diversos fatores 

envolvidos.  Nesta lógica, os problemas são vistos de forma prospectiva, o aspecto preventivo 

assume especial relevância, as situações críticas são transformadas em oportunidades de 

aprendizado e aprimoramento. 

Uma anotação assume aqui fundamental importância. E fica registrada como um 

verdadeiro tributo àqueles que são, em suas áreas de atuação, os verdadeiros guardiões do 

sentido mais profundo da justiça restaurativa: não se trata, a justiça restaurativa, apenas de um 

procedimento; não se faz justiça restaurativa ao inserir um artigo ou um parágrafo, ao promover 

tão somente a alteração de um texto legal.  Bem por isso, o art. 1º da Resolução 225 do CNJ, 

ao tratar dos aspectos motivadores do conflito, não os resume aos relacionais, mencionando 

também as dimensões institucional e social. Como sempre alerta o Dr. Egberto Penido, Juiz de 

Direito Orientador dos Trabalhos do Grupo Gestor da Justiça Restaurativa do TJ/SP, em suas 

palestras e artigos, é preciso compreender e honrar o substrato ético e humanista da justiça 

restaurativa para que não seja ela cooptada pela mesma lógica que busca transcender.” 

Mais adiante, continua a exposição:  

“As sugestões apresentadas visam criar os mecanismos necessários à introdução das 

práticas restaurativas no procedimento disciplinar. No entanto, é preciso ter em mente que os 
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benefícios advindos dessas inovações poderão ser limitados e até sufocados se não for 

estimulada, no ambiente institucional em que inseridos, uma abertura para um novo paradigma. 

Assim, para além de criar mecanismos concretos, é preciso cuidar do ambiente institucional, 

conscientizando e sensibilizando gestores e servidores (mesmo aqueles que não vierem a 

participar diretamente das práticas) de modo que os valores e princípios estruturantes desse 

novo paradigma não se choquem com a cultura vigente na instituição.  

Estabelecidas tais premissas e dados por suficientes os motivos que sugerem a adoção 

de soluções restaurativas no âmbito disciplinar, passa-se do “por que?” ao “como?”  fazer. 

A primeira pergunta, então, não poderia deixar de ser outra: a regulamentação atual da 

matéria permite alguma inovação ou é necessária uma prévia alteração legislativa?” 

O Grupo entende que é possível e conveniente trabalhar, desde logo, em duas frentes. 

De um lado, cria-se um projeto piloto que tem por finalidade conceber e testar um modelo 

replicável; de outro, trabalha-se com a perspectiva de alteração do Estatuto, inserindo-se na 

Lei 10.261/68 a previsão do procedimento disciplinar restaurativo, a ser regulamentado por 

Decreto.  

 

 

3.1. Medidas que independem de alteração legislativa – criação de um projeto piloto 

 

Por intermédio de uma Resolução Conjunta subscrita pelo Procurador Geral do Estado 

e pelos Titulares das Pastas que, juntas, respondem pela quase totalidade dos procedimentos 

disciplinares em andamentos (Saúde, Educação e SAP), seria criado o Núcleo Restaurativo na 

Procuradoria de Procedimentos Disciplinares e designados os representantes  responsáveis pela 

construção do modelo que deverão:  (i) estabelecer o campo de atuação do Projeto Piloto, 

mediante um recorte temático, territorial e numérico; (ii) identificar os facilitadores em 

instituições parceiras; (iii) estabelecer um fluxo de procedimentos; (iv) conceber estratégias de 

sensibilização em suas instituições; (v) estabelecer metodologia de acompanhamento e registro 

dos casos para avaliação permanente. 

A construção conjunta do modelo é fundamental para gerar, entre as instituições, a 

cumplicidade, a corresponsabilidade e o comprometimento necessários ao sucesso do projeto. 

Alguns pontos podem ser desde logo destacados: 
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a) Neste primeiro momento, seriam encaminhados para o Núcleo especialmente os casos de 

conflitos interpessoais, extremamente nocivos para o bom andamento do serviço público. 

Muitas sindicâncias em andamento na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, 

especialmente as que tratam de descumprimento do dever de urbanidade, referem-se a conflitos 

isolados, mal-entendidos por vezes ocasionados por uma palavra ríspida proferida em momento 

de estresse. E se alguns casos são encaminhados para a PPD, outros tantos semelhantes são 

arquivados nas próprias unidades. Ambas as soluções são inadequadas: a instauração do 

procedimento pode agravar o problema e o arquivamento deixa desatendidas as partes 

envolvidas, que, no mais das vezes, não possuem repertorio emocional para superarem, por si 

sós, o conflito.   Situações assim seriam encaminhadas para o Núcleo, onde, por intermédio das 

práticas restaurativas, teriam o tratamento adequado.   

 

b) Para o funcionamento do Núcleo, são necessárias (i) a disponibilização de espaço físico e 

(ii) a atuação dos facilitadores. Há diversas entidades que vem fazendo, com reconhecida 

qualidade, a formação de facilitadores/mediadores em decorrência especialmente da relevância 

dos meios autocompositivos de solução de conflitos no cenário atual. Via de regra, os cursos 

são compostos de um módulo teórico e de um módulo prático. Este último, na forma de estágio 

supervisionado, poderia ser realizado no Núcleo Restaurativo. No futuro, eventualmente, a 

formação dos facilitadores poderá se dar pelo Centro de Estudos da PGE, a exemplo do que faz 

a Escola Superior da Magistratura. 

 

c) O encaminhamento dos casos de conflitos interpessoais e afins para o Núcleo Restaurativo 

não encontra qualquer óbice na legislação atual uma vez que a autoridade administrativa, no 

exercício de seu poder discricionário, estará dando à situação o tratamento mais adequado. 

 

d) A Resolução Conjunta estabelecerá os parâmetros básicos da atuação do Núcleo, 

considerando que: i) os conflitos deverão ser, preferencialmente, trabalhados em processos 

circulares, sem prejuízo da utilização de outras técnicas que se mostrem adequadas ao caso 

concreto; ii) deverão ser respeitados os princípios da voluntariedade, confidencialidade, 

reparação dos danos, corresponsabilidade, informalidade, imparcialidade, consensualidade  e 

celeridade; iii)o conteúdo das sessões restaurativas é sigiloso, não podendo ser utilizado como 

prova em processo administrativo ou judicial.  
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3.2. Propostas de alteração legislativa 

 

3.2.1. Acréscimo de parágrafo ao art. 268  

 

Para uma efetiva introdução das práticas restaurativas no procedimento disciplinar, 

afigura-se de todo recomendável a criação de um suporte legal.  

Sugere-se que isso seja feito em dois tempos. Com a alteração da Lei 10.261/68, abre-

se um caminho que será, depois, detalhado por Decreto. 

Como visto acima, a mudança que se pretende não se resume à previsão de um 

procedimento. Bem por isso, considerou-se essencial a introdução de um dispositivo 

“principiológico”, que sirva de vetor a todo o sistema disciplinar. Daí a sugestão de introdução 

de um parágrafo único no art. 268.  

 

3.2.2. Momento do desvio restaurativo 

 

Declarados expressamente os objetivos do sistema disciplinar, é certo que a 

Administração só poderá alcança-los se dispuser dos instrumentos adequados. No sistema atual, 

para uma enorme variedade de problemas, numa escala que vai de uma simples discussão a 

graves casos de improbidade administrativa, dispõe a Administração apenas de duas 

alternativas: instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar. As alterações 

propostas criam alternativas. Como se verá, em alguns casos, o procedimento restaurativo 

poderá substituir o formato vigente e, em outros, será aplicado conjuntamente. 

Inicialmente, foram duas as perguntas que se buscou responder: quais os casos que 

poderão ser encaminhados para as práticas restaurativas e em que momento poderá ocorrer a 

desviação?  

É um equívoco pensar que as práticas restaurativas são aplicáveis apenas aos casos de 

menor potencial ofensivo. Como visam a restauração da normalidade das relações, a reparação 

de danos, a corresponsabilização dos envolvidos, e sendo estes objetivos sempre perseguidos 

pela Administração, representam o melhor caminho em quaisquer situações. É necessário, não 

obstante, estabelecer critérios. 

De acordo com as sugestões ora encaminhadas, o quadro seria o seguinte: 

A primeira oportunidade de desviação para o procedimento restaurativo dá-se no 

momento mesmo em que a autoridade toma conhecimento da irregularidade.  É a 
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regulamentação daquelas situações que atualmente já poderiam ser desviadas, como visto na 

proposta do Projeto Piloto. Para tanto, cuidou-se de adicionar parágrafos ao art. 264.  

Por fim, como alternativa à suspensão condicional do Processo, seria inserido o art. 273-

B.  

Com a redação sugerida, o Estatuto traria apenas os parâmetros básicos, remetendo a 

regulamentação do procedimento disciplinar ao Decreto. Quando chegada a hora de editá-lo, já 

se terá tido tempo e oportunidade de implantar, experimentar, testar e avaliar o Projeto Piloto. 

Destarte, o procedimento restaurativo, quando formalmente criado, nascerá de uma experiência 

concreta que terá possibilitado a consolidação dos acertos e a correção dos erros.  

Acredita-se que com a criação de um paradigma restaurativo, São Paulo terá um sistema 

disciplinar compatível com os anseios e necessidades da Administração, de seus servidores e 

da população a que eles servem.  

Sugere-se que a implantação do projeto piloto tenha seguimento no procedimento 

GDOC n° 1000725-421270/2017 (anexo), de forma independente das demais medidas 

propostas pelo Grupo. 

 

4. Regulamento Disciplinar Padrão das Autarquias. 

 

Teve como parâmetro inicial o Regulamento Disciplinar do Centro Paula Souza 

(Deliberação CEETEPS 11, de 02.02.15, fls. 57/61), elaborado, em conjunto, pela Chefia da 

PPD, Chefia da CJ/CEETEPS e Chefia de Gabinete da Autarquia, no segundo semestre de 

2.014.  

Durante os trabalhos do Grupo foram consultadas todas as Autarquias a respeito da 

existência de Regulamento Disciplinar, sendo certo que o anteprojeto de lei ora apresentado 

contempla a obrigatoriedade das Autarquias adotarem regime disciplinar, conforme parâmetros 

mínimos a serem fixados em Decreto (art. 3°).  

Da minuta de Decreto apresentada, destacam-se os seguintes itens: 

 

i) previsão do termo de ajustamento de conduta (TAC); 

 

ii) previsão do procedimento para aplicação de advertência nos termos do parecer PA 

117/14, por intermédio de um contraditório simplificado, visando garantir, a um só tempo, a 

higidez do procedimento e a celeridade que é a nota intrínseca da medida que almeja observar 
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a imediatidade da aplicação da sanção aos empregados públicos, nas hipóteses de pequenos 

desvios disciplinares, no âmbito da própria Autarquia; 

 

iii) uniformização da terminologia, com vistas a possibilitar sua utilização por todas as 

Autarquias existentes no Estado de São Paulo;  

 

iv) previsão de anotação das sanções disciplinares aplicadas aos empregados públicos em 

um sistema eletrônico unificado de sanções (e-sanções), nos moldes do sistema hoje existente 

para a anotação de penalidades fixadas em razão do descumprimento dos contratos 

administrativos, instituído e regulamentado pelo Decreto nº 61.751, de 23 de dezembro de 2015. 

 

Cumpre anotar que se vislumbrou a necessidade de previsão legislativa visando estabelecer os 

requisitos necessários para o acesso aos empregos públicos, previsão já existente em relação 

aos cargos e funções públicas nos termos da Lei n° 10.261/68 e da Lei Complementar nº 

180/1978, de modo a poder estabelecer a vedação ou o impedimento de acesso a novo emprego 

público por parte dos empregados públicos que tiverem sido condenados à sanção de rescisão 

do contrato por justa causa em processo sancionatório.  

O prazo que se vislumbrou como adequado para tanto é o de 05 anos, mesmo previsto para a 

demissão simples, nos termos do parágrafo único do Artigo 307, da Lei n° 10.261/68. Não 

tendo havido tempo hábil para aprofundar esse específico tema, recomenda-se que, 

oportunamente, dê-se seguimento ao assunto.   

 5. Centralização de informações sobre punições disciplinares. 

 

No contato com a UCRH constatou-se que a Administração não centraliza dados 

relativos a aplicação de penas disciplinares. As penas aplicadas são anotadas apenas pelo 

Departamento de Recursos Humanos da Secretaria ou Autarquia interessada. 

De tal sorte, por exemplo, a efetividade do art. 307, Parágrafo Único, do Estatuto, 

segundo o qual “a demissão e a demissão a bem do serviço público acarretam a 

incompatibilidade para nova investidura em cargo, função ou emprego público, pelo prazo de 

5 (cinco) e 10 (dez) anos, respectivamente.” (no anteprojeto, 258, par. uni) é colocada à prova 

se o servidor demitido de uma Secretaria logo em seguida faz concurso ou é nomeado para 

cargo em comissão de outra.  
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Não há, ademais, estatística segura acerca da atuação do poder disciplinar na 

Administração estadual. A PPD faz estatística de seus relatórios, mas nem sempre as propostas 

neles veiculadas são adotadas pela autoridade. 

De tal sorte, é necessária a criação de um sistema central de informação acerca de 

punições aplicadas, a exemplo do e-sanções, tema sobre o qual não avançamos pois exige 

participação da Secretaria de Planejamento e Gestão. 

   

6. Interiorização da PPD  

 

Dados relativos aos processos disciplinares concluídos pela Procuradoria de 

Procedimentos em 2.016 indicam a seguinte origem, conforme a Região Administrativa 

(apresentadas em ordem alfabética) a que pertence o órgão onde praticada a infração: 

 

Região Administrativa Quantidade de Processos 

Araçatuba     53 

Barretos     09 

Bauru     64 

Campinas   166 

Araraquara/São Carlos     30 

Franca     13 

Itapeva     14 

Marília     35 

Presidente Prudente     43 

Ribeirão Preto      55 

Registro      04 

Santos      62 

São José dos Campos    141 

São José do Rio Preto      22 

São Paulo    923 

Sorocaba      98 

TOTAL 1.732 
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Observa-se do quadro acima que 53,29 % dos processos tem origem na Região 

Administrativa de São Paulo, que abrange a Capital e os demais 38 Municípios da Região 

Metropolitana da Grande São Paulo. Os restantes 46,71% estão divididos de tal modo que 

nenhuma Região Administrativa do Interior tem mais do que 166 processos, números 

francamente inferiores ao saldo de uma Unidade Processante da Procuradoria de Procedimentos 

Disciplinares. 

Com efeito, tramitam pela Procuradoria de Procedimentos algo em torno de 6.700 

processos, havendo somente 12 Unidades Processante instaladas, o que importa, na média, em 

558 processos por Unidade.  

Os números apresentados, para além de demonstrarem a necessidade de ampliação do 

número de Unidades Processantes, atestam a pequena carga atual de trabalho no Interior, 

considerada a grande dispersão de processos. 

Mais não fosse, embora o Grupo reconheça a relevância da interiorização (não apenas 

da PPD, mas também da Consultoria), cuja possibilidade já se encontra prevista no art. 7°, da 

Lei Complementar n° 1.183/12, segundo o qual “por razões de economia e celeridade 

processual, o Procurador Geral do Estado poderá, mediante ato motivado, designar 

Procuradores do Estado classificados em unidades sediadas fora da Capital para a condução 

de procedimentos disciplinares”, em razão da quadra atual houve consenso no sentido de não 

fazer qualquer proposta quanto ao tema. 

 

7. Considerações finais 

 

Quero registrar o imenso empenho dos integrantes do Grupo de Trabalho. Em que pese 

o quotidiano extenuante, o Grupo soube encontrar forças para debates extremamente úteis, dos 

quais resultaram ótimas ideias. 

Tais ideias em momento algum tiveram viés de mera redução do serviço. Pelo contrário, 

o que se buscou foram soluções que melhor atendam o interesse da Administração na gestão de 

seu pessoal.  

A imensa força de trabalho à disposição da Administração (algo em torno de 660 mil 

pessoas) não pode ter na simples punição burocrática a resposta para seus problemas funcionais, 

bem assim para seus eventuais conflitos com as normas estatutárias. Também não pode a 

Administração ficar desprotegida, à mercê de servidores que se utilizam da função pública para 

a prática de ilícitos, ou que tem na Administração um simples "bico".  



139 

   

 

 

Nesse sentido, tenho convicção que encontramos soluções que permitirão ao bom 

funcionário oportunidade para melhor ajustar-se ao regime público, apartando-o do tratamento 

dado ao ímprobo, ao criminoso e àqueles que não demonstram qualquer respeito aos interesses 

da Administração. 

É o relatório aglutinativo que se submete à apreciação superior. 

  

 São Paulo, 02 de março 2.017 

 

Minuta das Propostas de Alteração Legislativa enviadas pelo Grupo de Trabalho criado pela 

Resolução PGE n. 19/2017. 

 

Projeto de Lei Complementar n°  

 

Altera a Lei n° 10.261, de 28 de outubro de 1.968 e dá providências correlatas relativas ao 

sistema disciplinar estadual. 

 

 

Art. 1° - A Lei n° 10.261, de 28 de outubro de 1.968 - Estatuto dos Servidores Públicos do 

Estado de São Paulo – passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

Art. 63 - Salvo os casos previstos nesta lei, o funcionário que interromper o exercício por mais 

de 10 (dez) dias consecutivos, sem justa causa, ficará sujeito à pena de demissão por 

inassiduidade. (NR). 

 

Art. 187 – O funcionário afastado em licença saúde ou por acidente de trabalho não poderá 

dedicar-se a atividade remunerada, sob pena de ser cassada a licença, sem prejuízo da apuração 

de sua responsabilidade funcional. (NR) 

 

 

(...)  

 

Art. 190 – O funcionário que se recusar a submeter-se à inspeção médica, quando necessária, 

terá suspensos os vencimentos. (NR)  
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(...) 

 

Art. 209 – O funcionário terá direito, como prêmio de assiduidade, à licença de 90 (noventa) 

dias em cada período de 5 (cinco) anos de exercício ininterrupto, em que não haja sofrido 

penalidade administrativa, salvo o disposto do parágrafo único, do art. 253. (NR) 

 

Art. 241 – (...) 

 

I – ser assíduo e pontual, comunicando a chefia imediata, assim que possível, o motivo de 

eventual ausência ou atraso. (NR) 

 

II – cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, devendo neste caso dar 

imediata ciência ao superior hierárquico do emitente da ordem. (NR) 

 

 

(...) 

 

VII - providenciar para que esteja sempre atualizado seu assentamento funcional, especialmente 

o endereço, declaração de família e de acúmulo de cargo, função ou emprego. (NR) 

 

(...) 

 

XV – comparecer à perícia médica quando convocado. 

 

(...) 

 

Art. 242 –  (...) 

 

I – O exercício de atividade remunerada durante o gozo de licença saúde ou por acidente do 

trabalho. (NR) 

 

 (...) 
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Art. 250 – (...) 

 

(...) 

 

§ 3° - O processo administrativo poderá ser sobrestado por despacho motivado da autoridade 

competente para aplicar a pena, de ofício, ou, durante a instrução, mediante representação do 

Procurador do Estado que apontar a necessidade da medida.  

 

§ 4° - O processo retomará seu curso tão logo certificada nos autos a cessação do motivo que 

causou o sobrestamento. 

 

(...) 

 

Art. 252 – Na aplicação das penas disciplinares serão considerados o tempo de serviço, os 

antecedentes funcionais, a reincidência e a conduta do infrator posterior ao fato, as 

circunstâncias em que foi praticada a infração e as consequências que dela provieram para o 

serviço público. (NR) 

 

Art. 253 – (...) 

 

Parágrafo Único – A repreensão poderá ser aplicada com a nota de que a pena não interrompe 

o prazo aquisitivo de licença-prêmio, desde que devidamente motivada a decisão.   

 

Art. 254 -  A pena de suspensão, que não excederá de 90 (noventa) dias, será aplicada em caso 

de falta grave. (NR) 

 

Artigo 256 – (...) 

 

 I – Inassiduidade.  (NR). 

 

(...) 
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V – Exercício de atividade remunerada, nos termos do art. 187 (NR) 

 

VI – Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício do cargo ou 

função. 

 

Parágrafo Único - Considera-se inassiduidade o não comparecimento do funcionário por 10 

(dez) dias consecutivos, ou 20 (vinte) dias intercalados durante um ano. 

 

(...) 

 

Artigo 258 – (...) 

 

Parágrafo Único - A demissão e a demissão a bem do serviço público acarretam a 

incompatibilidade para nova investidura em cargo, função ou emprego público, pelo prazo de 

5 (cinco) e 10 (dez) anos, respectivamente. 

 

(...) 

 

Artigo 259 - Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, se ficar 

provado que o inativo praticou, quando em atividade, infração disciplinar para a qual é 

cominada a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público. (NR) 

 

Art. 261 – (...) 

 

(...) 

 

§ 4° - (...) 

 

1. Enquanto sobrestado o processo administrativo nos termos do § 3°, do art. 250. (NR) 

 

(...) 

 

3. Durante a suspensão da sindicância, nos termos art. 273-A. 
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4. No curso de procedimento disciplinar restaurativo.  

 

5. Durante o prazo estabelecido para o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta. 

 

(..,) 

 

Artigo 264 - A autoridade que, por qualquer meio, tiver conhecimento de irregularidade 

praticada por servidor adotará providências visando à sua imediata apuração, sem prejuízo das 

medidas urgentes que o interesse da Administração exigir, podendo submeter o caso a 

procedimento disciplinar restaurativo ou a termo de ajustamento de conduta. (NR) 

 

§ 1° - A autoridade poderá, desde logo, submeter o caso ao procedimento restaurativo, 

especialmente nas situações em que evidenciada a ocorrência de conflitos interpessoais, 

objetivando sempre as melhores soluções para as partes envolvidas e para o serviço público. 

  

§ 2°- O cumprimento do acordo restaurativo implicará na extinção da punibilidade. 

 

Artigo 264-A  – O termo de ajustamento de conduta é o instrumento pelo qual o servidor 

público assume a responsabilidade pela irregularidade a que deu causa e compromete-se a 

ajustar sua conduta e a observar os deveres e proibições previstos nas leis e regulamentos que 

regem suas atividades. 

 

Parágrafo Único -  O termo de ajustamento de conduta poderá ser adotado nos casos de 

extravio ou dano a bem público que não tenha decorrido de conduta dolosa praticada pelo 

servidor público, e terá como requisito obrigatório o integral ressarcimento do prejuízo. 

 

Artigo 264-B  - A celebração do termo de ajustamento de conduta poderá ser proposta pela 

autoridade competente para a instauração da apuração preliminar, quando presentes os 

seguintes requisitos: 

 

I – inexistência de dolo ou má-fé por parte do servidor público; 
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II – ter o servidor público envolvido mais de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo ou 

função e não ser reincidente; 

 

III  – inexistência de sindicância ou processo disciplinar em curso; 

 

IV – não ter havido termo de ajustamento de conduta nos últimos 3 (três) anos; 

 

V – a solução mostrar-se razoável ao caso concreto. 

 

Parágrafo Único - Exclusivamente para os fins do disposto neste artigo o termo de ajustamento 

de conduta será registrado nos assentos funcionais do servidor. 

 

Art. 264- C - O Termo de Ajustamento de Conduta será homologado pelo Chefe de Gabinete, 

mediante prévia manifestação da Consultoria Jurídica da Procuradoria Geral do Estado, acerca 

dos termos e condições estabelecidos. 

 

Parágrafo Único - O Chefe de Gabinete poderá delegar a atribuição prevista neste artigo aos 

Coordenadores 

 

Art. 264-D – A proposta de celebração do termo de ajustamento de conduta poderá ser feita de 

ofício ou a pedido do interessado. 

 

Parágrafo Único - O pedido de celebração de termos de ajustamento de conduta feito pelo 

interessado poderá ser indeferido com base em juízo de admissibilidade que conclua pelo não 

cabimento da medida em relação à irregularidade a ser apurada. 

 

Art. 264-E – O Termo de Ajustamento de Conduta deverá conter: 

 

I  – a qualificação do servidor público envolvido; 

 

II – a descrição precisa do fato a que se refere; 

 

III – as obrigações assumidas; 
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IV – o prazo e a forma de cumprimento das obrigações; 

 

V – a forma de fiscalização das obrigações assumidas. 

 

Parágrafo único. O prazo de cumprimento do termo de ajustamento de conduta não poderá ser 

inferior a 1 (um) ano, nem superior a 2 (dois) anos. 

 

Art. 264-F – Atestado o cumprimento das condições do termo de ajustamento de conduta o 

Chefe de Gabinete decretará a extinção da punibilidade. 

 

Parágrafo Único – O Chefe de Gabinete poderá delegar a atribuição prevista neste artigo para 

os Coordenadores. 

 

Art. 264-G - No caso de descumprimento do termo de ajustamento de conduta, ou cometimento 

de nova falta funcional durante o prazo de cumprimento do ajuste, a autoridade encarregada da 

fiscalização providenciará, se necessário, a conclusão da Apuração Preliminar.  

 

 (...) 

 

Art. 265 – (...) 

 

§ 1º - As informações necessárias à instrução da apuração serão requisitadas diretamente, sem 

observância de vinculação hierárquica, mediante ofício ou mensagem eletrônica, cuja cópia 

será juntada aos autos. (NR). 

 

(...) 

 

§ 3º - A Apuração Preliminar deverá ser concluída em relatório final que contenha a descrição 

precisa das irregulares, a indicação da autoria e da participação de quem quer que seja, a 

explicitação das normas e regras desrespeitadas, as consequências concretas decorrentes do 

ilícito, inclusive dano ao Erário, e recomendar eventuais providências administrativas tendentes 
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a impedir novas ocorrências, opinando fundamentadamente pelo arquivamento, pela 

instauração de sindicância ou de processo administrativo. (NR) 

 

§ 4° – O Chefe de Gabinete poderá delegar a atribuição do § 3°, deste artigo, aos 

Coordenadores. 

 

(...) 

 

Artigo 268 – (...) 

 

§ 1° - Todas as medidas adotadas no âmbito disciplinar terão por finalidade o contínuo 

aperfeiçoamento do serviço público, a valorização das normas de conduta do servidor, a efetiva 

solução dos conflitos e a melhoria do ambiente de trabalho, na forma que melhor atender aos 

interesses da Administração. 

 

§ 2° – Será decretado sigilo quando assim o exigir os interesses da Administração, a preservação 

da intimidade dos envolvidos na infração e nos demais casos previstos em Lei.  

 

 

Art. 269 – (...) 

 

Parágrafo Único - Não será instaurada sindicância em face de servidor já exonerado, 

aposentado, anteriormente demitido ou que, por qualquer razão, já não ocupe o cargo ou função 

em que praticada a infração. 

 

Art. 270 – Será instaurado processo administrativo disciplinar quando a falta disciplinar, por 

sua natureza, possa determinar as penas de demissão, de demissão a bem do serviço público e 

de cassação de aposentadoria. (NR) 

 

(...) 

 

Artigo 271 - Os procedimentos disciplinares serão realizados pela Procuradoria Geral do 

Estado e presididos por Procurador do Estado confirmado na carreira. (NR) 
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Art. 271 - A – O Procurador do Estado poderá, em qualquer fase, encaminhar o caso ao 

procedimento restaurativo. 

 

§ 1º - O encaminhamento ao procedimento restaurativo pode ocorrer de forma alternativa ou 

concorrente com a sindicância ou processo administrativo disciplinar. 

 

§ 2º – O cumprimento do acordo restaurativo extingue a punibilidade nos casos em que for 

cabível em tese a pena de repreensão, suspensão ou multa. 

 

§ 3º – Nos casos em que o cumprimento do acordo restaurativo não ensejar o arquivamento do 

procedimento disciplinar, deverá ser valorado pela autoridade competente para aplicar a pena 

para fins de redução ou mitigação da sanção, objetivando sempre as melhores soluções para as 

partes envolvidas e o serviço público. 

 

§ 4º - Nas hipóteses do parágrafo anterior, a autoridade poderá, excepcionalmente e em decisão 

motivada, deixar de aplicar a sanção, caso considere que as finalidades indicadas no parágrafo 

único do art. 268 tenham sido atingidas no curso do procedimento.  

 

Art. 271-B – O procedimento disciplinar restaurativo será regulamentado em Decreto, 

respeitados os princípios da voluntariedade, confidencialidade, reparação dos danos, 

corresponsabilidade, informalidade, consensualidade e celeridade. 

 

§ 1° - As práticas restaurativas serão conduzidas por facilitador devidamente capacitado em 

técnicas autocompositivas de solução de conflitos em local especialmente destinado a este fim. 

 

§ 2°- Para que o conflito seja trabalhado no âmbito do procedimento restaurativo, é necessário 

que as partes reconheçam os fatos essenciais, sem que isso implique admissão de culpa em 

eventual sindicância ou processo administrativo disciplinar. 

 

§ 3° - O conteúdo das sessões restaurativas é sigiloso, não podendo ser utilizado como prova 

em processo administrativo ou judicial.  
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Art. 272 – São competentes para deliberar pela instauração de sindicância: 

 

I - o Governador;  

 

II - os Secretários de Estado, o Procurador Geral do Estado e os Superintendentes de Autarquia;  

 

III - os Chefes de Gabinete;  

 

IV – Os Corregedores Gerais; 

 

V - os Coordenadores; 

  

VI  - os Diretores de Departamento e Divisão; 

 

VII – O Presidente da Corregedoria Geral da Administração, para os servidores da 

Administração Direta. 

 

§ 1° - A deliberação de instauração conterá juízo motivado acerca da existência de indícios de 

autoria e materialidade da infração, bem assim da possibilidade de suspensão do procedimento, 

nos termos do art. 273-A. 

 

§ 2° - As Secretarias de Estado e Autarquias disciplinarão as condições de suspensão, 

observados os requisitos mínimos desta lei e as peculiaridades de cada uma delas.  

 

Art. 273–A– Após editada a portaria de instauração da sindicância, o Procurador do Estado que 

a presidir poderá propor a suspensão do procedimento pelo prazo de 1 (um) a 2 (dois) 

anos, desde que o servidor tenha mais de 05 (cinco) anos de exercício no cargo ou função e não 

seja reincidente. 

 

§ 1º - O Procurador do Estado especificará as condições da suspensão, em especial a 

apresentação de relatórios trimestrais de atividades e a frequência regular sem faltas 

injustificadas. 
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§ 2º - A suspensão será revogada se o beneficiário vier a ser processado por outra falta 

disciplinar ou se descumprir as condições estabelecidas no § 1º deste artigo, prosseguindo-se, 

nestes casos, os procedimentos disciplinares cabíveis. 

 

§ 3º - Expirado o prazo da suspensão  e tendo sido cumpridas suas condições ou o acordo 

restaurativo, o Procurador do Estado encaminhará os autos à Secretaria de Estado ou Autarquia 

para a declaração da extinção da punibilidade. 

 

§ 4º - Não será concedido novo benefício idêntico durante o dobro do prazo da anterior 

suspensão, contado da declaração de extinção da punibilidade, na forma do § 3° deste artigo. 

 

Art. 273-B - Alternativamente à suspensão condicional do processo prevista no artigo 

anterior, a sindicância também poderá ser suspensa caso os envolvidos, voluntariamente, 

concordem com o encaminhamento para o procedimento disciplinar restaurativo. 

 

Parágrafo único - A sindicância ficará suspensa até o cumprimento do acordo 

restaurativo, respeitado o prazo máximo de 2 (dois) anos. 

 

 (...) 

 

Art. 274 – São competentes para deliberar pela instauração de processo administrativo 

disciplinar: 

I  - o Governador;  

 

II - - os Secretários de Estado, o Procurador Geral do Estado e os Superintendentes de 

Autarquia; (NR)   

 

III - os Chefes de Gabinete,  

 

IV - os Corregedores Gerais.  

.  

V - os Coordenadores; 
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VI – O Presidente da Corregedoria Geral da Administração, para os servidores da 

Administração Direta. 

 

§ 1° - A deliberação de instauração conterá juízo motivado acerca da existência de indícios de 

autoria e materialidade da infração. 

 

§ 2° - Quando ao funcionário se imputar crime, praticado na esfera administrativa, a autoridade 

que deliberou pela instauração do processo administrativo comunicará a autoridade policial.  

 

Artigo 275 - Não poderá ser encarregado da condução do processo disciplinar, nem atuar como 

secretário, amigo íntimo ou inimigo, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 

até o terceiro grau inclusive, cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar 

do denunciante ou do acusado, bem assim o subordinado deste. 

 

Artigo 276 - A autoridade ou o funcionário designado comunicará, desde logo, à autoridade 

competente, o impedimento que houver.  

 

Artigo 277 - O processo administrativo será instaurado por portaria, no prazo improrrogável 

de 8 (oito) dias do recebimento da determinação, e concluído no de 90 (noventa) dias da citação 

do acusado. 

 

Parágrafo Único - Da portaria constará o nome e a identificação do acusado, a infração que 

lhe é atribuída, com a descrição sucinta dos fatos, a indicação das normas infringidas, a 

penalidade mais elevada em tese cabível e o rol de testemunhas, até 05 (cinco).  

 

Artigo 278 - Autuada a portaria e demais peças preexistentes, designará o presidente dia e hora 

para audiência de interrogatório, determinando a citação do acusado e a comunicação da 

instauração ao órgão setorial de pessoal. (NR) 

    

Art. 279 – O mandado de citação conterá. (NR)  

 

1 - cópia da portaria;   
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2 - data, hora e local do interrogatório, que poderá ser acompanhado pelo Advogado do acusado;   

 

3 – esclarecimento de que o acusado será defendido por Advogado dativo, caso não tenha 

recursos financeiros ou não constitua Advogado próprio; 

 

4 - informação de que o acusado terá o prazo de 3 (três) dias para indicar testemunhas, até 5 

(cinco), e requerer provas;   

 

5. advertência de que o não comparecimento ao interrogatório implicará em revelia;  

 

6 - advertência de que o processo será extinto se o acusado pedir exoneração até o 

interrogatório, quando se tratar exclusivamente de inassiduidade.   

  

Art. 280 - A citação do acusado será feita pessoalmente, no mínimo 2 (dois) dias antes do 

interrogatório, por intermédio do respectivo superior hierárquico, ou diretamente onde possa 

ser encontrado, inclusive por via postal ou meio eletrônico. (NR) 

   

Parágrafo Único - Não sendo encontrado em seu local de trabalho ou no endereço constante 

de seu assentamento individual, furtando-se o acusado à citação ou sendo ignorado seu 

paradeiro, a citação far-se-á por c, publicado uma vez no Diário Oficial do Estado, no mínimo 

10 (dez) dias antes do interrogatório.  

 

Art. 281 – O interrogatório poderá ser realizado por sistema de videoconferência, mediante ato 

motivado do Procurador do Estado que preside o processo. (NR) 

 

Parágrafo Único – As perguntas ao acusado serão feitas por intermédio do Procurador do 

Estado que presidir o ato. 

 

Art. 282- Não comparecendo o acusado ao interrogatório será decretada sua revelia e nomeado 

Advogado dativo, prosseguindo-se nos demais atos e termos do processo.  (NR) 
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Parágrafo Único – O acusado poderá, a qualquer tempo, constituir Advogado para prosseguir 

na sua defesa.  

 

Art. 283 – Após a data marcada para o interrogatório, compareça ou não o acusado, inicia-se o 

prazo de 3 (três) dias para requerimento ou produção de provas, por escrito. (NR) 

 

Art. 284 - É faculdade do acusado tomar ciência ou assistir aos atos e termos do processo, não 

sendo obrigatória qualquer notificação. (NR) 

 

Art. 285 – A defesa será intimada por publicação no Diário Oficial do Estado, da qual deverão 

constar o nome do acusado e do Advogado, e também dados suficientes para a identificação do 

Advogado e do processo. (NR) 

 

Parágrafo Único – Se o processo correr sob sigilo, nos termos do art. 268, § 2°, serão 

publicadas apenas as iniciais do acusado.  

 

Art. 286 - Durante a instrução, serão ouvidas, pela ordem, as testemunhas arroladas pelo 

Presidente e pelo acusado, podendo realizar-se o ato por sistema de videoconferência. (NR) 

 

§ 1°– As perguntas da defesa serão feitas por intermédio do Presidente. 

 

§ 2° - Tratando-se de servidor público, seu comparecimento poderá ser solicitado ao respectivo 

superior imediato.  

 

Artigo 287 - A testemunha não poderá eximir-se de depor, salvo se for ascendente, 

descendente, cônjuge, ainda que legalmente separado, companheiro, irmão, sogro e cunhado, 

pai, mãe ou filho adotivo do acusado, exceto quando não for possível, por outro modo, obter-

se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias, oportunidade em que será ouvida 

como informante.  (NR) 

 

§ 1º - São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, 

devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu 

testemunho.    
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§ 2º - Ao servidor que se recusar a depor, sem justa causa, será pela autoridade competente 

adotada a providência a que se refere o artigo 262, mediante comunicação do presidente.  

  

§ 3º - O servidor que tiver de depor como testemunha fora da sede de seu exercício, terá direito 

a transporte e diárias na forma da legislação em vigor, podendo ainda expedir -se precatória 

para esse efeito à autoridade do domicílio do depoente.   

  

Artigo 288 - A testemunha que morar em comarca diversa poderá ser inquirida pela autoridade 

do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, 

intimando-se a defesa.  (NR) 

 

§ 1º - Deverá constar da precatória a síntese da imputação e os esclarecimentos pretendidos, 

bem como a advertência sobre a necessidade da presença de Advogado.   

 

§ 2º - A expedição da precatória não suspenderá a instrução do procedimento.   

 

§ 3º - Findo o prazo marcado, o procedimento poderá prosseguir até final decisão; a todo tempo, 

a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos.   

 

Artigo 289 - As testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à audiência designada 

independente de notificação.   

 

§ 1º - Deverá ser notificada a testemunha cujo depoimento for declarado relevante no 

interrogatório ou na manifestação a que se refere o art. 283 e que não comparecer 

espontaneamente.   

 

§ 2º - Se a testemunha não for localizada, a defesa poderá substituí-la,  levando na mesma data 

designada para a audiência outra testemunha, independente de notificação.   

 

Artigo 288– Poderão ser indeferidos pelo presidente, mediante decisão fundamentada, os 

requerimentos de nenhum interesse para o esclarecimento do fato, bem como as provas ilícitas, 

impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. (NR)  
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Artigo 289 - Em qualquer fase do processo, poderá o presidente, de ofício ou a requerimento 

da defesa, ordenar diligências que entenda convenientes. (NR) 

  

§ 1º - As informações necessárias à instrução do processo serão requisitadas diretamente, sem 

observância de vinculação hierárquica, mediante ofício ou mensagem eletrônica, cuja cópia 

será juntada aos autos.   

 

§ 2º - Sendo necessário o concurso de técnicos ou peritos oficiais, o presidente os requisitará, 

observados os impedimentos do artigo 275. 

 

§ 3° - A prova de antecedentes do acusado será feita exclusivamente por documentos, até as 

alegações finais.  

 

Artigo 290 - Terão forma processual resumida, quando possível, todos os termos lavrados pelo 

secretário, quais sejam: autuação, juntada, conclusão, intimação, data de recebimento, bem 

como certidões e compromissos.  (NR) 

 

§ 1º - Toda e qualquer juntada aos autos se fará na ordem cronológica da apresentação, 

rubricando o presidente as folhas acrescidas.  

 

§ 2º - Todos os atos ou decisões, cujo original não conste do processo, nele deverão figurar por 

cópia. 

 

§ 3° - Se o ato for gravado por qualquer sistema de captura ambiental de som ou imagem, cópia 

da mídia digital será juntada aos autos. 

 

Artigo 291 - Durante a instrução, os autos do procedimento administrativo permanecerão na 

repartição competente.  (NR) 

 

§ 1º - Será concedida vista dos autos ao acusado, mediante simples solicitação, sempre que não 

prejudicar o curso do procedimento.   
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§ 2º - A concessão de vista será obrigatória, no prazo para manifestação do acusado, mediante 

publicação no Diário Oficial do Estado.   

 

§ 3º - Não corre o prazo senão depois da publicação a que se refere o parágrafo anterior e desde 

que os autos estejam efetivamente disponíveis para vista.   

 

§ 4º - Ao Advogado é assegurado o direito de retirar os autos da repartição, mediante recibo, 

durante o prazo para manifestação de seu representado, salvo na hipótese de prazo comum, ou 

quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância 

relevante que justifique a permanência dos autos na repartição, reconhecida pela autoridade em 

despacho motivado.   

 

Artigo 292 - As autoridades responsáveis pela condução do processo administrativo e do 

inquérito policial se auxiliarão para que os mesmos se concluam dentro dos prazos respectivos.  

(NR) 

  

Parágrafo único - Quando se tratar de crime praticado fora da esfera administrativa, a 

autoridade policial dará ciência do mesmo à autoridade administrativa.    

 

Artigo 293 — Quando, no curso do procedimento, surgirem fatos novos imputáveis ao acusado, 

poderá ser promovida a instauração de novo procedimento para sua apuração, ou, caso 

conveniente, aditada a portaria, reabrindo-se oportunidade de defesa. (NR)  

 

Artigo 294 – Encerrada a instrução, dar-se-á vista dos autos à defesa para apresentação de 

alegações finais, no prazo de 7 (sete) dias. (NR) 

§ 1° - As alegações finais poderão ser apresentadas oralmente, em audiência, sendo reduzida a 

termo ou por escrito, no prazo estabelecido no “caput” deste artigo, a critério do presidente.  

 

§ 2°– Não apresentadas no prazo as alegações finais escritas, o presidente designará advogado 

dativo exclusivamente para a prática do ato, assinando-lhe novo prazo.  

 

Artigo 295 - O relatório deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

apresentação das alegações finais.  (NR) 
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§ 1º - O relatório deverá descrever, em relação a cada acusado, separadamente, as 

irregularidades imputadas, as provas colhidas e as razões de defesa, propondo a absolvição ou 

punição e indicando, nesse caso, a pena que entender cabível.   

 

§ 2º - O relatório deverá conter, também, a sugestão de quaisquer outras providências de 

interesse do serviço público.   

 

§ 3° - A critério do presidente, se apresentadas alegações finais orais, o relatório poderá também 

ser apresentado oralmente e reduzido a termo, na audiência. 

   

Artigo 296 - Relatado, o processo será encaminhado à autoridade julgadora, por intermédio 

daquela que determinou sua instauração.(NR) 

  

Artigo 297 - Recebendo o processo relatado, a autoridade julgadora deverá, no prazo de 20 

(vinte) dias, decidir ou determinar a realização de diligência, sempre que necessária ao 

esclarecimento de fatos.  (NR) 

 

Artigo 298 - Determinada a diligência, a autoridade processante terá prazo de 15 (quinze) dias 

para seu cumprimento, intimando o acusado para manifestação em 5 (cinco) dias.  (NR) 

 

Artigo 299 - A autoridade que proferir decisão determinará os atos dela decorrentes e as 

providências necessárias a sua execução.   (NR) 

 

Parágrafo Único - Quando a responsabilização do funcionário implicar em ato considerado 

criminoso serão remetidas à autoridade competente cópias autenticadas das peças essenciais do 

processo.  (NR) 

 

Artigo 300 - As decisões serão sempre publicadas no Diário Oficial do Estado, dentro do prazo 

de 8 (oito) dias, bem como averbadas no registro funcional do servidor.  (NR) 

 

Artigo 301 - Não será declarada a nulidade de nenhum ato processual que não houver influído 

na apuração da verdade substancial ou diretamente na decisão do processo ou sindicância.  (NR) 
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Artigo 302 - Decorridos 5 (cinco) anos de efetivo exercício, contados do cumprimento da 

sanção disciplinar, sem cometimento de nova infração, não mais poderá aquela ser considerada 

em prejuízo do infrator, inclusive para efeito de reincidência.   

 

(...) 

 

CAPÍTULO IV 

 

Do Processo por Inassiduidade (NR) 

 

 

Art. 308 - Verificada a ocorrência de faltas ao serviço que caracterizem inassiduidade, o 

superior imediato comunicará o fato à autoridade competente para determinar a instauração de 

processo disciplinar, instruindo a representação com cópia da ficha funcional do servidor e 

atestados de frequência.  (NR) 

 

Artigo 309 — Não será instaurado processo para apurar inassiduidade se o servidor tiver pedido 

exoneração. (NR)  

 

Artigo 310 — Extingue-se o processo instaurado exclusivamente para apurar inassiduidade se 

o indiciado pedir exoneração até a data designada para o interrogatório, ou por ocasião deste. 

(NR) 

 

Art. 311 – A defesa só poderá versar sobre força maior, coação ilegal ou motivo legalmente 

justificável que impeça o comparecimento ao trabalho (NR). 

 

Art. 2° -  A  Lei n° 500, de 14 de novembro de 1.974, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Artigo 36 – Será aplicada a pena de dispensa por inassiduidade quando o servidor ausentar -se do serviço por mais 

de 10 (dez) dias consecutivos ou 20 (vinte) dias intercalados durante um ano. 

 

(...) 
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Art. 40- Nos casos de inassiduidade a defesa só poderá versar sobre força maior, coação ilegal ou motivo 

legalmente justificável que impeça o comparecimento ao trabalho. (NR) 

 

Art. 3° - A Lei Complementar n° 1.183, de 30 de agosto de 2.012, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

Artigo 1º - (...) 

 

Inc. I - realizar procedimentos disciplinares, não regulados por lei especial, em face de 

servidores da administração direta e autárquica; (NR) 

 

(...) 

 

Art. 3° - (...) 

 

Inciso I - a decisão que deliberou pela instauração do procedimento disciplinar, instruída com 

os elementos suficientes para se concluir pela existência da falta e de sua autoria, ou os autos 

do procedimento averiguatório que os contenha. (NR) 

 

Art. 4° - O Poder Executivo editará Decreto regulamentando o procedimento disciplinar 

restaurativo.   

 

Art. 5° - As Autarquias, inclusive as de regime especial, adotarão regulamento disciplinar, que 

deverá observar os parâmetros mínimos a serem fixados em Decreto. 

 

Art. 6° - Revogam-se o § 2°, do art. 256, o Parágrafo Único, do art. 272,  e os artigos 303, 304, 

305, 306 e 307, da Lei n° 10.261, de 28 de outubro 1.968, e os incisos I e II, do art. 36, da Lei 

n° 500, de 14 de novembro de 1.974.  

 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor [...] 
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ANEXO B – MINUTA DE DECRETO DO REGULAMENTO DISCIPLINAR 

DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DAS AUTARQUIAS  

 

CAPÍTULO I 

DOS DEVERES E DAS PROIBIÇÕES 

SEÇÃO I 

 

DOS DEVERES 

 

Artigo 1º - São deveres dos empregados públicos das Autarquias, sem prejuízo de outros  

decorrentes da natureza da função desempenhada:  

 

I - comparecer à repartição no horário de trabalho, executando os serviços que lhe  

competirem;  

II - desempenhar com zelo e presteza as atribuições de que for incumbido;  

III - guardar sigilo sobre quaisquer assuntos da Autarquia;  

IV - representar ao seu chefe imediato sobre as irregularidades de que tiver conhecimento e que 

ocorrerem na repartição em que servir, ou às autoridades superiores, quando o chefe  

imediato não tomar providências tempestivas ou por elas for o responsável;  

V - cumprir as ordens superiores, exceto quando forem manifestamente ilegais,  

fundamentando o descumprimento e representando a quem de direito, nesta hipótese;  

VI - manifestar-se sempre com respeito e tratar com urbanidade os outros servidores e o  

público em geral;  

VII - não preferir ou preterir quem quer que seja, no atendimento ao público, excetuadas as 

hipóteses legais;  

VIII - zelar pela ordem e atualização das informações de seu assentamento individual;  

IX - manter o espírito de cooperação com os colegas de trabalho;  

X - zelar pela economia do material do Estado e da Autarquia e pela conservação do que  

for confiado à sua guarda ou utilização;  

XI - apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme determinado,  

quando for o caso;  

XII - zelar pelo correto cumprimento do presente Regulamento Disciplinar.  

XIII – Proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública;  
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§ 1º - O descumprimento dos deveres mencionados neste artigo poderá configurar justa  

causa para rescisão do contrato de trabalho, em conformidade com o disposto no artigo 482 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, ou ensejar sanção disciplinar diversa, na forma deste 

regulamento.  

 

§ 2º - Os empregados deverão observar os deveres acima descritos, sem prejuízo de outros que 

forem previstos em regulamento próprio do respectivo ente Autárquico, com vistas a atender a 

peculiaridade do serviço público prestado.  

 

SEÇÃO II 

DAS PROIBIÇÕES 

 

Artigo 2º - Aos empregados públicos das Autarquias são vedadas as condutas comissivas  

ou omissivas, dolosas ou culposas, que atentem contra os princípios que orientam a  

administração pública ou que violem as normas legais e regulamentares, especialmente:  

 

I - retirar, sem a competente e prévia permissão, qualquer documento ou objeto existente  

na repartição;  

II - entreter -se, durante as horas de trabalho, em atividades estranhas ao serviço;  

III - atender pessoas na repartição para tratar de assuntos particulares;  

IV - exercer comércio entre os colegas de trabalho;  

V - empregar material do serviço público em qualquer atividade particular;  

VI - firmar contratos de natureza comercial ou industrial com o Estado ou Autarquias, seja 

pessoalmente, seja através de pessoa jurídica da qual o empregado público seja acionista  

ou procurador;  

VII - participar da gerência ou administração de empresas que mantenham relações  

comerciais ou administrativas com o Estado ou com Autarquias Estaduais;  

VIII - praticar ato contra a integridade física ou moral de pessoas;  

IX - praticar atos contra o patrimônio público ou abusar do direito de greve;  

X - praticar atos de sabotagem contra a Administração;  

XI - patrocinar interesse particular de terceiro perante repartição pública, exceto quando se 

tratar de interesse de cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau;  

XII - receber qualquer proveito de fornecedor da Autarquia;  
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XIII - valer-se de sua qualidade de empregado público para lograr, direta ou indiretamente, 

qualquer proveito;  

XIV - permitir a pessoas estranhas ao quadro de empregados públicos o desempenho de  

tarefas próprias do trabalho;  

XV - deixar de atender ou retardar o atendimento de solicitações no âmbito de Apurações  

Preliminares ou processos sancionatórios;  

XVI - formular denúncia que saiba infundada;   

 

§ 1° - A inobservância das proibições previstas neste artigo poderá configurar justa causa  

para rescisão do contrato de trabalho, conforme o artigo 482 da Consolidação das Leis do  

Trabalho, ou ensejar sanção disciplinar diversa, na forma deste regulamento.   

 

§ 2° - Os empregados públicos deverão observar as proibições acima descritas, sem  

prejuízo de outras que forem previstas em Estatuto próprio de cada uma das Autarquias,  

com vistas a atender a peculiaridade do serviço público prestado.   

 

Artigo 3° - Sem prejuízo dos deveres e proibições acima mencionados, também poderá  

caracterizar infração disciplinar passível de rescisão do contrato de trabalho a prática de conduta 

que se enquadre em qualquer das alíneas previstas no artigo 482, da Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

 

CAPÍTULO II 

DAS PENALIDADES 

 

Artigo 4º - São penas disciplinares:  

 

I - advertência;  

II - suspensão até 30 (trinta) dias;  

III - rescisão do contrato de trabalho.   

 

Artigo 5° - Na aplicação das penas disciplinares serão considerados o tempo de serviço, os 

antecedentes funcionais, a reincidência e a conduta do infrator posterior ao fato, as 

circunstâncias em que foi praticada a infração e as consequências que dela provieram para o 
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serviço público.  

 

Artigo 6º - As penas constarão do prontuário dos empregados públicos e serão impostas  

por meio de decisão, precedida de devido processo legal. O ato administrativo que impuser a 

penalidade será publicado no Órgão Oficial, indicando o nome do servidor, do seu defensor, 

número da OAB, se o caso, o número do processo, a penalidade e o fundamento legal.  

 

CAPÍTULO III 

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

Artigo 7º - A autoridade que, por qualquer meio, tiver conhecimento de irregularidade  

praticada por empregado público é obrigada a adotar providências visando à sua imediata  

apuração, sem prejuízo das medidas urgentes que o caso exigir.  

 

Parágrafo Único – A autoridade poderá encaminhar o caso para solução não punitiva, por 

intermédio de práticas restaurativas ou termo de ajustamento de conduta.  

 

Artigo 8º - São competentes para determinar a instauração de apuração preliminar: 

I- O Diretor Superintendente;  

II - Vice-Diretor Superintendente;  

III - Chefe de Gabinete;  

IV - Diretor de Núcleo.  

 

Artigo 9º - A autoridade realizará apuração preliminar, de natureza simplesmente  

investigativa, quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida  

autoria.  

 

§ 1º - A apuração preliminar deverá ser concluída no prazo de 30 (trinta) dias;  

 

§ 2º - Não concluída no prazo a apuração, a autoridade deverá imediatamente encaminhar  

ao Chefe de Gabinete relatório das diligências realizadas e definir o tempo necessário para o 

término dos trabalhos; 
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§ 3º - O Chefe de Gabinete poderá delegar a atribuição do parágrafo anterior;  

 

§ 4º - Ao concluir a apuração preliminar, a autoridade deverá opinar fundamentadamente  

pelo arquivamento, pela instauração do procedimento interno de advertência ou pela  

instauração de processo sancionatório.  

 

§ 5º - Quando a irregularidade administrativa caracterizar crime ou improbidade  

administrativa, a Autoridade que dela tiver conhecimento comunicará formalmente às  

autoridades competentes.  

 

§ 6º - A Apuração Preliminar acerca de infração administrativa que envolva furto, extravio, 

roubo ou qualquer ato que implique em prejuízo ao erário deverá se ocupar da  

quantificação do dano, devendo a Comissão, ao término da apuração preliminar, dar  

ciência à Unidade de Gestão Administrativa e Financeira da Autarquia, para fins do  

ressarcimento do dano, caso não tenha havido celebração de Termo de Ajustamento de  

Conduta.  

 

Artigo 10 - A apuração preliminar será realizada por um ou mais empregados designados  

pela Autoridade Competente para a sua instauração.  

 

§ 1º - No caso de ser necessária a designação de mais de um empregado público para os  

trabalhos de apuração, será indicado um presidente para a Comissão.  

 

§ 2º - Deverá integrar a Comissão Apuratória pelo menos um empregado público  

permanente e, sempre que possível, um bacharel em Direito.  

 

§ 3º - A apuração preliminar deverá ser concluída em relatório final que contenha a  

descrição precisa das condutas irregulares, a imputação da autoria, a indicação da  

participação de quem quer que seja, a explicitação das normas e regras desrespeitadas, as  

consequências concretas decorrentes do ilícito, inclusive dano ao Erário, recomendar  

eventuais providências administrativas tendentes a impedir novas ocorrências e deverá  

conter proposta fundamentada sobre o arquivamento do feito ou a instauração de processo 

sancionatório. 



164 

   

 

 

 

§ 4º Após a conclusão da apuração preliminar, deverá a Comissão encaminhá-la à Chefia  

de Gabinete.  

 

§ 5º Sucessivamente, os autos da apuração preliminar devem ser feitos conclusos ao  

Diretor Superintendente para, fundamentadamente, decidir sobre a determinação de  

instauração de processo sancionatório, a ser encaminhado nos termos da Lei  

Complementar Estadual nº 1.183/2012 e outras providências cabíveis, ou determinação de 

novas diligências imprescindíveis ou, ainda, determinar o arquivamento.  

 

Artigo 11 - A apuração de irregularidades poderá ser feita por Comissão Especial, instalada no 

âmbito da Chefia de Gabinete da Superintendência ou solicitada, de forma  

fundamentada, ao Procurador Geral do Estado nos termos do inciso II do art. 1°, da Lei  

Complementar Estadual n. 1.183/12.  

 

§ 1º - Em casos excepcionais, tendo em vista a natureza e a complexidade dos fatos a  

serem apurados, a autoridade que determinou a abertura de apuração preliminar poderá  

autorizar que algum ou todos os membros da Comissão, nos dias estritamente necessários, 

exerçam o encargo com prejuízo das atribuições de suas funções.  

 

Artigo 12 - Todos os órgãos das Autarquias devem colaborar em benefício da conclusão  

dos trabalhos de apuração preliminar, dando preferência, em suas rotinas, ao atendimento  

de requisições tendentes a bem instruí-las.  

 

Artigo 13 - A apuração de irregularidades será feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias,  

podendo haver prorrogação, a ser autorizada pelo Chefe de Gabinete, mediante  

representação motivada que indique as diligências faltantes.  

 

§ 1º - O Chefe de Gabinete poderá delegar a atribuição prevista no “caput”, deste artigo.  

 

§ 2º - A não observância injustificada do prazo para a conclusão da Apuração poderá  

configurar violação ao dever previsto no artigo 1°, inciso II, deste Regulamento.  
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CAPITULO IV 

DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

 

Artigo 14 – As entidades Autárquicas poderão celebrar, durante a apuração preliminar, nos 

casos de infração disciplinar de menor potencial ofensivo, Termo de Ajustamento de 

Conduta – TAC, desde que atendidos os requisitos previstos no presente capítulo.  

 

Parágrafo Único. Para efeito deste Regulamento consideram-se infrações disciplinares de 

menor potencial ofensivo aquelas decorrentes da falta do cumprimento de deveres ou  

proibições a que se sujeitam os empregados públicos, previstos na legislação e neste  

Regulamento, desde que a infração praticada não configure crime ou improbidade  

administrativa. 

 

Artigo 15 – Por meio do TAC o empregado público interessado assume a responsabilidade pela 

irregularidade a que deu causa e compromete-se a ajustar sua conduta e a observar os deveres 

e proibições previstos nas leis e regulamentos que regem suas atividades.  

 

Parágrafo Único. Nos casos de extravio ou dano a bem público que não tenham decorrido  

de conduta dolosa praticada pelo empregado público, poderá ser celebrado o TAC, desde  

que o causador do dano culposo se comprometa a ressarcir os prejuízos causados à  

Autarquia.  

 

Artigo 16 – A celebração do TAC será realizada pela autoridade competente para a  

instauração do respectivo procedimento disciplinar, quando presentes os seguintes  

requisitos:  

 

I – inexistência de dolo ou má-fé por parte do agente público;  

II – histórico profissional favorável;  

III – inexistência de processo sancionatório em curso;  

IV – a solução mostrar-se razoável ao caso concreto.  

 

§ 1º - O Termo de Ajustamento de Conduta deverá ser homologado pela Chefia de  
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Gabinete, mediante prévia manifestação da Consultoria Jurídica da Procuradoria Geral do  

Estado, acerca dos termos e condições estabelecidos no Termo de Ajustamento de  

Conduta.  

§2º - O Chefe de Gabinete poderá delegar a atribuição prevista no parágrafo anterior, deste 

artigo.  

 

Art. 17 – Não poderá ser firmado TAC com empregado público que, nos últimos 3 (três)  

anos, tenha gozado do benefício estabelecido por este ato normativo ou possua registro  

válido de penalidade disciplinar em seu assentamento funcional.  

 

Art. 18 – A proposta para celebração de TAC poderá ser feita de ofício ou a pedido do  

interessado.  

 

§ 1º - Em procedimentos disciplinares em curso, o pedido de TAC poderá ser feito pelo  

interessado à autoridade que conduz o processo sancionatório, até 5 (cinco) dias após o  

recebimento da citação.  

 

§2º - O pedido de celebração de TAC feito pelo interessado poderá ser indeferido com base em 

juízo de admissibilidade anterior que tenha concluído pelo não cabimento de TAC em  

relação à irregularidade a ser apurada.  

 

Art. 19 – O TAC deverá conter:  

 

I – a qualificação do empregado público envolvido;  

II – a descrição precisa do fato a que se refere;  

III – a descrição das obrigações assumidas;  

IV – o prazo e o modo para o cumprimento das obrigações; e  

V – a forma de fiscalização das obrigações assumidas.  

 

Parágrafo único. O prazo de cumprimento do TAC não poderá ser inferior a 1 (um) ano  

nem superior a 2 (dois) anos.  

 

Art. 20 – A celebração do TAC durante o curso do processo será comunicada à chefia  
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imediata do empregado público, com o envio de cópia do termo, para acompanhamento do seu 

efetivo cumprimento. 

 

Art. 21 – O TAC será registrado nos assentamentos funcionais do empregado público e,  

após o decurso de três anos da extinção da punibilidade, terá seu registro cancelado.  

 

§1º Declarado o cumprimento das condições do TAC pela chefia imediata do empregado  

público, não será instaurado procedimento disciplinar pelos mesmos fatos objeto do ajuste, 

redundando na extinção da punibilidade da falta disciplinar.  

 

§2º No caso de descumprimento do TAC, ou cometimento de nova falta funcional durante o 

prazo de cumprimento do ajuste, a chefia adotará imediatamente as providências necessárias 

para a instauração do procedimento de advertência ou continuidade do processo sancionatório.  

 

CAPÍTULO V 

DO PROCEDIMENTO DE ADVERTÊNCIA 

 

Art. 22 – A pena de advertência será aplicada por escrito, na hipótese de infrações  

disciplinares de menor potencial ofensivo.  

 

§1º Para efeito deste Regulamento consideram-se infrações disciplinares de menor  

potencial ofensivo aquelas decorrentes da falta do cumprimento de deveres ou proibições a que 

se sujeitam os empregados públicos, previstos na legislação e neste Regulamento.  

 

§2º O procedimento de advertência não se aplica em caso de reincidência de infração  

anteriormente apenada nos termos do caput.  

 

Art. 23 – A autoridade competente para instaurar o procedimento de advertência e aplicar a 

respectiva pena será definida por ato do Superintendente da Autarquia.  

 

Art. 24 – Detectada a prática de infração punível com advertência, a autoridade competente 

descreverá as condutas irregulares por escrito, dando ciência ao servidor interessado para 

Página 8 de 10 que apresente defesa, se desejar, no prazo de 10 (dez) dias, acompanhada de 
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eventuais documentos.  

 

Art. 25 – Analisada a defesa pela autoridade competente, será proferida decisão, da qual  

será cientificado o interessado.  

 

§1º - Caso o servidor se recuse a formalizar por escrito a ciência quanto à penalidade  

aplicada, a autoridade competente certificará a recusa, na presença de duas testemunhas.  

 

§2º - A advertência será registrada nos assentamentos funcionais do servidor e no 

cadastro eletrônico de sanções disciplinares.  

 

CAPÍTULO VI 

DO PROCESSO SANCIONATÓRIO 

 

Artigo 26 – São competentes para determinar a instauração de processo sancionatório:  

 

I - O Diretor Superintendente;  

II - Vice-Diretor Superintendente;  

III - Chefe de Gabinete;  

 

Parágrafo único – Determinada a instauração de processo sancionatório, os autos serão  

encaminhados para a Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, para as providências de sua 

alçada.  

 

Artigo 27 - No processo sancionatório, no âmbito das respectivas autarquias e na  

Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, serão observados os trâmites previstos no  

presente ato normativo, bem como o procedimento previsto nos artigos 62 a 64 da Lei  

10.177/98.  

 

Artigo 28 - Incumbe às Autarquias fornecer à Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 

recursos humanos, mobiliário, material, equipamentos e demais recursos indispensáveis à 

manutenção e ao funcionamento das atividades previstas neste capítulo.  
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Parágrafo único - O transporte de autos e de materiais é de responsabilidade das  

Autarquias.  

 

CAPÍTULO VII 

DA DECISÃO 

 

Artigo 29 - Recebidos os autos da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares na forma  

do artigo 9°, da Lei Complementar Estadual 1.183, de 30 de agosto de 2012, serão  

encaminhados para decisão da autoridade competente.  

 

Artigo 30 - Para a decisão dos processos disciplinares, são competentes:  

 

I - O Diretor Superintendente;  

II - Vice-Diretor Superintendente;  

III - Chefe de Gabinete;  

 

§ 1º - A penalidade de rescisão do contrato de trabalho por justa causa somente poderá ser  

aplicada pelas autoridades mencionadas nos incisos I e II;  

 

§ 2º - Havendo mais de um infrator e diversidade de penas propostas, a competência será  

da autoridade responsável pela imposição da penalidade mais grave.  

 

Artigo 31 - As decisões serão objeto de intimação do indiciado ou seu defensor, a partir da qual 

começará a contar o prazo para eventual apresentação de recurso. Se o apenado tiver defensor 

constituído, bastará a publicação da sanção no D.O., desde que constem o nome do servidor, 

do advogado e o número da OAB deste.  

 

Parágrafo único – A penalidade aplicada ao empregado público será anotada em seus  

assentamentos funcionais e encaminhada para a inserção no sistema unificado de registro  

de sanções disciplinares (e-sanções disciplinares).  

 

Artigo 32 - Poderá ser apresentado recurso no prazo de 03 (três) dias, dirigido ao Diretor  

Superintendente, que dele conhecerá.  
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CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 33 - Considerando-se a regra prevista no parágrafo único do artigo 62, da Lei  

Estadual 10.177/98, o Diretor Superintende poderá, a qualquer tempo, promover o  

afastamento cautelar de servidor que ponha em risco a efetividade da apuração preliminar  

e/ou do processo sancionatório, bem como assim recomende a moralidade administrativa e a 

conveniência para a regular prestação do serviço.  

 

Artigo 34 - Todas as decisões disciplinares deverão ser comunicadas à Unidade de  

Recursos Humanos da Autarquia.   

 

Artigo 35 - Todos os procedimentos de Apuração Preliminar, Termos de Ajustamento de  

Conduta e processos sancionatórios e seus resultados, inclusive na hipótese de  

arquivamento, serão objeto de controle interno, no âmbito do Gabinete da  

Superintendência.  

 

Artigo 36 - Por ocasião da remessa de Apurações Preliminares à Procuradoria de  

Procedimentos Disciplinares, a Chefia de Gabinete da Superintendência deverá cuidar de  

instruir o expediente com a ficha funcional atualizada, informando ainda se há outras  

apurações ou processos sancionatórios em face do empregado.  

 

Artigo 37 - Este Regulamento entra em vigor após 60 (sessenta) dias da data de sua  

publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.   

 

Parágrafo único - O Diretor Superintendente poderá editar, em 30 (trinta) dias, atos  

normativos objetivando regulamentar esta Deliberação, sem prejuízo de sua plena vigência no 

prazo acima assinalado.  
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ANEXO C – TERMO DA 1ª AUDIÊNCIA DE CONCESSÃO DA SUSCONSIND 

 

AUTOS SEDUC nº: 21256/2020                 GDOC nº 10000726 – 81857/2020 

INTERESSADAS: ANA PAULA DOS SANTOS E SANTOS E VALDELIR CALIXTO DOS 

SANTOS 

  

TERMO DE AUDIÊNCIA 

 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 14h30, sob a Presidência 

do Procurador do Estado, Dr. Ricardo Kendy Yoshinaga, foi instalada a audiência por 

videoconferência objetivando a oitiva de testemunhas arroladas pela Administração. 

Participaram da audiência as sindicadas Ana Paula dos Santos e Santos, e Valdelir Calixto 

dos Santos; os advogados, Dr. Marco Aurélio do Carmo, OAB/SP nº. 148.900 (defensor de 

Valdelir), e Drª. Renata Lucia de Oliveira Fortuna, OAB/SP nº 310.502 (defensora de Ana 

Paula). Antes de iniciada a instrução, pela Presidência foi dito que, em razão da entrada em 

vigor, na presente data, da Lei Complementar nº 1361/2021, que acrescentou o art. 267-N à Lei 

nº 10.261/68, propunha às sindicadas a suspensão condicional da presente sindicância, pelo 

prazo de (1) ano, mediante as seguintes condições : (i) apresentação trimestral (dias 

22/01/2022; 22/04/2022; 22/07/2022; 22/10/2022) de relatório de atividades desempenhadas 

pelas sindicadas, com o visto do superior hierárquico; (ii) apresentação de declaração trimestral 

(dias 22/01/2022; 22/04/2022; 22/07/2022; 22/10/2022) do superior hierárquico atestando a 

inexistência de falta injustificada no período; (iii) vedação de assumir cargo em comissão ou 

exercer função de confiança. O relatório de atividades e a declaração de frequência deverão ser 

enviados para o endereço eletrônico desta 2ª Unidade (ppd-pge-2up@sp.gov.br). Caso haja 

futura regulamentação da Lei Complementar estabelecendo novas condições para o novel 

instituto, estas deverão ser incorporadas ao presente caso, mediante prévia concordância das 

acusadas e seus advogados. Ficam as sindicadas cientes de que, durante o prazo da suspensão, 

não correrá o prazo prescricional. Após prévia consulta aos seus respectivos advogados, as 

sindicadas Ana Paula dos Santos e Santos, e Valdelir Calixto dos Santos aceitaram a 

suspensão condicional da sindicância, comprometendo-se a cumprir fielmente as 

condições impostas nesta audiência. Na sequência, pela Presidência foi deliberado o seguinte: 

1 – Diante da concordância das sindicadas com a suspensão ora proposta, deixava de realizar 

as oitivas das testemunhas da Administração na presente data; 2 - Deverá a Assistência 
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providenciar a gravação da presente audiência em um DVD e promover sua juntada aos autos; 

3 – Encaminhe-se cópia do presente termo de audiência contendo as condições estipuladas aos 

e-mails das sindicadas e de seus advogados; 4 – Após, aguarde-se a apresentação do primeiro 

relatório trimestral e informações sobre a frequência das sindicadas. NADA MAIS, encerra-se 

este termo, que reproduz os atos praticados em audiência. Eu, Mirlane Antônia Santos Salles / 

Thais Lima de Souza Godinho da Silva ..............digitei. 

Procurador do Estado: 
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ANEXO D – ORIENTAÇÃO INTERPRETATIVA ENVIADA AOS 

PROCURADORES DA PPD PELA CHEFIA 

 

SUSCONSIND - Cargo em Comissão - Função de confiança 

Eraldo Ameruso Ottoni <eottoni@sp.gov.br> 

Qui, 06/01/2022 13:51 

Para: 

PPD <ppd@sp.gov.br> 

Prezados, 

 

Tem havido divergência de interpretação do art. 267-N, § 5°, da Lei n° 10.261/68, segundo o 

qual "durante o período da suspensão não correrá prazo prescricional, ficando vedado ao 

beneficiário ocupar cargo em comissão ou exercer função de confiança." 

 

A divergência está em que alguns tem entendido que "ocupar" ou "exercer" implica, na verdade, 

em vedação para assumir (cargo em comissão ou função de confiança) após a concessão da 

SUCONSIND. De tal sorte, um servidor comissionado pode firmar a SUSCONSIND e 

permanecer no cargo; um servidor estatutário, porém, não poderia assumir um cargo 

comissionado, ou exercer uma função de confiança, após firmar SUCONSIND. 

 

Outra interpretação é que a SUSCONSIND é incompatível com cargo comissionado ou função 

de confiança. Ou seja: para firmar a SUSCONSIND o servidor teria que deixar o cargo 

comissionado (o que nem sempre vai gerar a aplicação do art. 269, par. único, pois o vínculo 

com a Administração pode persistir mesmo assim!) ou a função de confiança.  

 

Idêntica é a previsão da SUSCONSIND na nossa lei orgânica (LC 1.270/15). Nos termos do 

art. 145, § 5°, "durante o período de suspensão não correrá prazo prescricional, ficando vedado 

ao Procurador do Estado acusado ocupar cargo em comissão ou exercer função de confiança." 

 

Tenho conversado com o pessoal da Corregedoria para buscar uniformidade de entendimentos, 

defendendo a posição no sentido de que a SUSCONSIND é incompatível com cargo 

comissionado e com o exercício de função de confiança. É esse também o entendimento da 

Corregedoria na aplicação do dispositivo.  
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De tal sorte, nos termos do art. 267-N, § 5°, da Lei n° 10.261/68, a orientação é no sentido da 

incompatibilidade da SUSCONSIND com cargo comissionado e função de confiança (quem 

está não pode ocupar ou exercer, devendo pedir exoneração caso queira a suspensão). 

 

Att 

 

Eraldo 
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ANEXO E – MODELO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

 

SECRETARIA DE ESTADO __________ 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC Nº ___/2021.  

PROPOSTA DE TAC Nº xx/20xx 

DE OFÍCIO/REQUERIMENTO DO INTERESSADO 

DESPACHO/TERMO DE INSTALAÇÃO/COMUNICADO DE EVENTO/TERMO 

CIRCUNSTANCIADO/APURAÇÃO PRELIMINAR Nº xx/20xx 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR COMPROMISSÁRIO 

Nome: 

RG:                                                                                Data de nascimento: 

Estado Civil:                                                                   Gênero: 

Telefone:                                                                         E-mail: 

Cargo/Função: 

Unidade Administrativa: 

Órgão de origem/lotação: Secretaria de Estado  

 

2 - AUTORIDADE CELEBRANTE  

Nome: 

Cargo/Função: 

 

3 - AUTORIDADE HOMOLOGADORA  

Nome: 

Cargo/Função: 

  

4 - FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO  

Sugestão de texto: 

Propõe-se a celebração deste Termo de Ajustamento de Conduta por ter ocorrido o dano, desaparecimento, 

o extravio ou a perda dos bens abaixo relacionados e do termo de constatação/avaliação dos bens/termo 

circunstanciado (descrição da(s) irregularidade(s).  

O Termo de Ajustamento de Conduta tem por objetivo garantir a eficiência e racionalidade indispensáveis 

à atuação da Administração Pública em sua atividade correcional, bem como obediência aos princípios da 

eficiência, da economicidade e do interesse público por meio da racionalização dos procedimentos 

administrativos. 

A conduta culposa levada a efeito pelo servidor se amolda às sanções previstas nos incisos I ou II do artigo 

251, c.c. arts. 252 e 253, com fulcro no artigo 267-E e seguintes, todos da Lei 10.261/68. 

5 - CAPITULAÇÃO LEGAL DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR  
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Mencionar o dispositivo legal (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo – Artigo 

241 e/ou 242, da Lei 10.261/68). 

 

6 - DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO COMPROMISSÁRIO 

O compromissário:  

a) assume a responsabilidade pela prática da irregularidade a que deu causa;  

b) reconhece a inadequação da sua conduta e compromete-se a observar e a cumprir o elenco de deveres e 

proibições a que está sujeito enquanto servidor público, notadamente os previstos no Estatuto dos Servidores 

Públicos Civis do Estado de São Paulo, bem como na legislação vigente;  

c) assume o dever de doravante, em situação similar, agir com a cautela e a formalidade exigida pela 

disciplina e pela ética e, em caso de dúvida, buscar a devida orientação;  

d) declara ciência de que o TAC, regularmente formalizado e subscrito pelas partes, produz os efeitos 

jurídicos previstos na Lei 10.261/68;  

e) declara ciência de que em caso de cometimento de nova infração disciplinar durante o período de vigência 

do TAC, estará sujeito a responder pela falta funcional em sindicância; 

f) obriga-se a ressarcir os danos e prejuízos porventura causados ao erário; 

7 - REQUISITOS OBJETIVOS PARA CELEBRAÇÃO DO TAC  

EU, ___________________portador(a) do CPF: ___________, declaro ter analisado o caso concreto e 

atesto a presença cumulativa dos seguintes requisitos descritos no art. 267-F da Lei nº 10.261/1968:  

I – assunção pelo servidor da responsabilidade pela irregularidade a que deu causa;  

II - compromisso do servidor perante a administração de ajustar a sua conduta aos deveres e às proibições 

previstos na legislação e a ressarcir os danos e prejuízos porventura causados ao erário;  

III – inexistência de dolo ou má-fé na conduta praticada; 

IV - ter mais de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo ou função; 

V - não ter sofrido punição de natureza disciplinar nos últimos 5 (cinco) anos; 

VI – penalidade aplicável, em tese, de repreensão ou de suspensão de até 90 (noventa) dias; 

VII - inexistência de TAC celebrado nos últimos 3 (três) anos,  

 

8 - EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO  

NÃO/SIM (MONTANTE) 

9 - RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  

A fiscalização deste TAC será realizada pela chefia imediata do servidor compromissário, ora exercida 

pelo(a) Sr(a):_________ 

10 - CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO   

Em caso de descumprimento das condições fixadas neste TAC ou na hipótese de cometimento de nova falta 

funcional durante o prazo de cumprimento do ajuste, a autoridade encarregada da fiscalização providenciará 

a apuração preliminar ou sua conclusão, se necessário, e a submeterá à autoridade competente para 

deliberação, conforme artigo 267-L, da Lei 10.261/68. 

11 - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO TAC  
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Este instrumento terá vigência limitada a 2 (dois) anos. (Inserir o prazo nos termos do parágrafo único do 

artigo 267-I, da Lei 10.261/68).  

Não corre a prescrição durante o prazo fixado para o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, 

conforme artigo 267-M, da Lei 10.261/68.  

  

 

____________,_____de_____________de20__ 

 

___________________________________ 

ASSINATURA DO COMPROMISSÁRIO 

 

___________________________________________ 

ASSINATURA DA AUTORIDADE CELEBRNTE 

 

____________________________________ 

AUTORIDADE HOMOLOGADORA 
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ANEXO F – RESOLUÇÃO CONJUNTA PGE/SE/SS/SAP 

 

Resolução Conjunta PGE/SE/SS/SAP nº 1, de 20 de julho de 2018. 

 

Institui o Programa de Solução Adequada dos 

Conflitos de Natureza Disciplinar, destinado a 

racionalizar e aprimorar a atuação da 

Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 

da Procuradoria Geral do Estado e dos órgãos 

e entidades da Administração Direta e 

Autárquica no âmbito disciplinar 

 

O Procurador Geral do Estado, o Secretário da Educação, o Secretário da Saúde e o Secretário 

da Administração Penitenciária, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando as conclusões do Grupo de Trabalho criado pela Resolução PGE no 19, de 30-

6-2017; 

Considerando que o tratamento adequado dos conflitos e a Justiça Restaurativa, 

especificamente, foram erigidos à categoria de políticas públicas prioritárias pelas Resoluções 

no 125, de 29-11- 2010, e  no  225, de 31-05- 2016,  do Conselho Nacional de Justiça; 

Considerando que a abordagem exclusivamente punitiva no âmbito disciplinar mostra-se 

insuficiente para o constante aprimoramento dos servidores, da qualidade do serviço público e 

do ambiente de trabalho nas repartições; 

Considerando a intenção comum de promover, no âmbito disciplinar, estratégias e ações que 

contribuam para a prevenção e solução dos conflitos da forma mais adequada e eficiente; 

Considerando que uma parcela considerável dos servidores que responderam e respondem a 

procedimentos disciplinares permanece vinculada à Administração; 

Considerando que as práticas consensuais e autocompositivas de solução de conflitos, como 

aquelas que caracterizam a mediação, a conciliação e a Justiça Restaurativa, são indicadas nos 

casos de relações continuadas, podendo ser assim consideradas as decorrentes do vínculo 

funcional; 

Considerando que muitos problemas disciplinares têm em sua gênese incompreensões e 

desentendimentos interpessoais que, mesmo não caracterizando infração disciplinar, requerem 

cuidado e atenção para que se evite o agravamento do conflito; 
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Considerando que as práticas que estimulam o respeito, a escuta, a abordagem prospectiva, a 

corresponsabilização dos envolvidos, a adesão do servidor aos valores protegidos pelas normas, 

a reparação dos danos e a harmonização das relações são meios eficientes para a efetiva solução 

e prevenção de conflitos de natureza disciplinar, estando, portanto, alinhadas com os princípios 

que regem a Administração Pública; 

Considerando as experiências exitosas nas diversas áreas que vêm adotando tais práticas, em 

especial no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo e nos polos irradiadores instalados em 

diversos municípios do Estado, 

RESOLVEM: 

Artigo 1º - Fica instituído o Programa de Solução Adequada dos Conflitos de Natureza 

Disciplinar, que tem por finalidade racionalizar e aprimorar a atuação da Procuradoria de 

Procedimentos Disciplinares, da Procuradoria Geral do Estado, e dos órgãos e entidades da 

Administração Direta e Autárquica no âmbito disciplinar. 

Parágrafo Único - São princípios informadores do Programa a dignidade da pessoa humana, a 

consensualidade, a eficiência, a voluntariedade, a confidencialidade, a reparação dos danos de 

qualquer natureza, a restauração da confiança, a corresponsabilidade e a informalidade. 

Artigo 2º - O Programa contará com um Centro de Práticas e um Comitê Gestor, constituindo-

se num conjunto sistêmico que privilegia a abordagem prospectiva do conflito, destacando-se: 

I - a compreensão dos fatores que o desencadearam; 

II - a avaliação do conflito pelas partes que o vivenciaram de forma a estimular a reflexão, a 

corresponsabilidade, as formas de reparação e prevenção; 

III - a utilização de métodos autocompositivos, como aqueles que caracterizam a mediação, a 

conciliação, os processos circulares e as outras técnicas da justiça restaurativa; 

IV - a sensibilização das instituições envolvidas para com os valores estruturantes dos métodos 

autocompositivos, como a pacificação das relações, a identificação das necessidades das partes 

envolvidas e a facilitação do diálogo. 

Artigo 3º - O Centro de Práticas será instalado na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 

que proporcionará o espaço físico adequado e a estrutura mínima necessária, com a colaboração 

das Secretarias de Estado participantes. 

§ 1º - O Centro de Práticas será integrado por dois Procuradores do Estado, titular e suplente, 

escolhidos dentre aqueles em exercício na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. 

§ 2º - Poderão ser indicados servidores das Secretarias de Estado participantes para prestar 

auxílio material ou administrativo ao Centro de Práticas. 



180 

   

 

 

§ 3º - Será publicada portaria da Chefia da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 

relacionando os membros do Centro de Práticas. 

Artigo 4º - As Secretarias de Estado participantes encaminharão os casos ao Centro de Práticas 

mediante a elaboração de Registro Simplificado, do qual constarão a identificação das partes e 

um breve relato do fato, conforme modelo a ser confeccionado pelo Comitê Gestor no prazo 

previsto no artigo 6°, § 1°, desta resolução. 

§1º - Serão encaminhados os casos em que evidenciada a ocorrência de conflito interpessoal, 

preferencialmente antes de instaurado qualquer procedimento apuratório. 

§ 2º - Ao receber o caso, o Procurador do Estado responsável pelo Centro de Práticas tomará 

as providências necessárias para que as partes envolvidas sejam convidadas a participar da 

sessão autocompositiva, indicando o facilitador responsável. 

§ 3º - As sessões serão conduzidas por servidores devidamente capacitados nos métodos 

autocompositivos mais adequados à natureza do conflito ou por facilitadores indicados por 

entidades parceiras, nos termos ajustados em convênio ou instrumento congênere previsto em 

lei. 

§ 4º. Ao término dos trabalhos, o facilitador responsável registrará uma breve memória do 

procedimento. 

§ 5º. Resolvido o conflito e constatada a inexistência de infração disciplinar, será elaborado o 

acordo com a especificação dos compromissos assumidos pelos participantes, especialmente os 

relacionados à mudança de comportamento e da forma de comunicação interpessoal para evitar 

futuros desentendimentos, comunicando-se a origem. 

§ 6º. Não sendo obtido êxito nas sessões ou havendo indícios da ocorrência de infração 

disciplinar, a Secretaria de Estado de origem será comunicada para as providências de sua 

alçada. 

§ 7º - As sessões serão realizadas em ambiente adequado, que resguarde a privacidade dos 

participantes e a confidencialidade de suas manifestações, assegurada a proteção da intimidade 

nos termos da lei. 

§ 8º - A seleção dos casos e os fluxos dos procedimentos atenderão as diretrizes estabelecidas 

pelo Comitê Gestor, nos termos desta resolução.  

Artigo 5º - O Comitê Gestor será integrado por dois Procuradores do Estado, sendo um 

Coordenador, e até três representantes de cada Secretaria de Estado participante. 

§1º - No prazo de cinco dias, a contar da publicação desta resolução, os Titulares das Pastas 

participantes indicarão à Chefia da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares seus 
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representantes, devendo a indicação recair preferencialmente sobre servidores com 

conhecimento de práticas autocompositivas. 

§2º - Os Procuradores do Estado integrantes do Comitê Gestor deverão ser escolhidos 

preferencialmente dentre aqueles em exercício na Procuradoria de Procedimentos 

Disciplinares. 

§3º - A indicação de  Procurador do Estado que não esteja em exercício  na Procuradoria de 

Procedimentos Disciplinares dependerá da anuência da Subprocuradoria Geral a que esteja 

subordinado. 

§4º - Será publicada portaria da Chefia da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares com 

os componentes do Comitê Gestor. 

§5° - Os Procuradores do Estado componentes do Comitê Gestor poderão integrar o Centro de 

Práticas. 

Artigo 6º - O Comitê Gestor terá por atribuições, dentre outras: 

I - definir o âmbito de atuação do Programa, mediante recorte territorial e numérico dos casos 

a serem encaminhados ao Centro de Práticas; 

II - estabelecer o fluxo de procedimentos, levando em conta as peculiaridades organizacionais 

de cada Secretaria de Estado participante; 

III - identificar servidores capacitados em práticas autocompositivas no âmbito da 

Administração Pública; 

IV - identificar entidades que promovam capacitação em práticas autocompositivas 

interessadas em estabelecer parcerias para o desenvolvimento do Programa; 

V - conceber estratégias de sensibilização no âmbito dos órgãos e entidades da Administração 

Direta e Autárquica, de modo a fomentar e divulgar os princípios basilares das práticas 

autocompositivas, zelando pela fidelidade do Programa a tais princípios; 

VI - estabelecer metodologia de registro e monitoramento dos casos submetidos ao Centro de 

Práticas para avaliação permanente; 

VII - sugerir ao Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado a realização de cursos de 

formação em práticas autocompositivas, capacitação em comunicação não violenta, palestras e 

workshops pertinentes ao escopo do Programa e que valorizem a cultura da paz; 

VIII - elaborar e encaminhar, se necessário, propostas de alteração legislativa; 

IX - identificar, por intermédio da análise dos casos encaminhados ao Centro de Práticas, 

situações, estruturas e procedimentos  que possam gerar  conflitos recorrentes, recomendando 

sua alteração. 
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§1º- As ações indicadas nos incisos  I a IV deverão ser executadas no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias. 

§2º - O Comitê Gestor se reunirá ordinariamente uma vez ao mês e suas deliberações, 

registradas em ata, serão encaminhadas, de forma resumida, ao Procurador do Estado Chefe da 

Procuradoria de Procedimentos Disciplinares para publicação. 

Artigo 7º - O Programa será executado inicialmente pelo prazo de um ano como Projeto Piloto 

no âmbito da Procuradoria Geral do Estado e das respectivas Secretarias de Estado 

participantes. 

Parágrafo único - Ao término do prazo previsto neste artigo, o Comitê Gestor apresentará ao 

Procurador Geral do Estado e aos Titulares das Secretarias de Estado participantes, em até 30 

(trinta) dias,  relatório circunstanciado que poderá subsidiar a ampliação do Programa aos 

demais órgãos e entidades da Administração Direta e Autárquica. 

Artigo 8o - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

São Paulo, 20 de julho de 2018 

 

Juan Francisco Carpenter 

Procurador Geral do Estado 

 

João Cury Neto 

Secretário da Educação 

 

Marco Antonio Zago 

Secretário da Saúde 

 

Lourival Gomes 

Secretário da Administração Penitenciária 
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ANEXO G – RESOLUÇÃO CONJUNTA PGE/SE/SS/SAP 

 

         Resolução Conjunta PGE/SE/SS/SAP nº 1, de 27 de julho de 2022. 

 

Institui Grupo de Trabalho com a 

finalidade de elaborar proposta de 

regulamentação das práticas 

autocompositivas de que tratam os artigos 

267-A a 267-D, da Lei nº 10.261, de 28 de 

outubro de 1968.  

 

A Procuradora Geral do Estado, o Secretário da Educação, o Secretário da Saúde e o 

Secretário da Administração Penitenciária, no uso de suas atribuições e considerando o disposto 

no "caput" do artigo 267-B, da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968,  

RESOLVEM: 

 

Artigo 1º - Fica instituído Grupo de Trabalho com a finalidade de elaborar proposta de 

regulamentação das práticas autocompositivas de que tratam os artigos 267-A a 267-D da Lei 

nº 10.261, de 28 de outubro de 1968. 

Artigo 2º - O Grupo de Trabalho será composto por no mínimo 2 (dois) membros e respectivos 

suplentes, representantes dos órgãos a seguir relacionados, indicados por seus Titulares, e 

designados pela Procuradora Geral do Estado, na seguinte conformidade: 

I - Procuradoria Geral do Estado; 

II - Secretaria da Educação; 

III - Secretaria da Saúde; 

IV - Secretaria da Administração Penitenciária. 

§1º - A coordenação dos trabalhos caberá a um dos membros representantes da Procuradoria 

Geral do Estado, facultada a constituição de subgrupos, inclusive com a participação de agentes 

públicos estaduais ou especialistas convidados, com conhecimento e experiência sobre o tema. 

§2º - A participação no Grupo de Trabalho ou nos subgrupos a que alude o § 1º deste artigo se 

efetivará sem prejuízo das atribuições normais de seus membros e constitui serviço público 

relevante. 
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Artigo 3º - O Grupo de Trabalho deverá concluir os estudos e apresentar relatório final, 

acompanhado de minuta de decreto, no prazo de 120 dias contados da data de início dos 

trabalhos, prorrogável por igual período, uma única vez, por decisão da Procuradora Geral do 

Estado. 

Artigo 4º - Esta resolução conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 

 


