
PROGRAMA DE AÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR 
 

1. Título: Processo Administrativo e Disciplinar 

2. Identificação 

2.1.Linha: Administrativa  

2.2. Período de realização: NO SITE 

2.3. Horário: NO SITE 

2.4. Carga Horária: 30 horas (divididas em aulas de 3h) 

2.5. Local: NO SITE 

3. Caracterização da Clientela 

3.1. Número de Vagas 30 

3.2. Clientela Alvo: Servidores da Universidade Federal de Goiás – UFG, técnico-administrativos e docentes. 
Extensivo a bolsistas, estagiários e terceirizados com vínculo empregatício com a UFG. 

4. Justificativas / Objetivos gerais do Curso:  
Introduzir noções introdutórias sobre o processo administrativo no âmbito federal (Lei 9.784/99), com suas fontes, 
princípios e objetivos, dando enfoque ao processo administrativo disciplinar regido pela lei 8.112/90 e as leis 
correlatas ao trâmite do respectivo processo. Será abordada durante o curso a parte teórica aliada à prática em 
busca de capacitar os Servidores Técnico-Administrativos da UFG na compreensão global sobre o trâmite do 
processo administrativo e sua importância. Levando em conta principalmente a compreensão do trâmite 
do processo administrativo disciplinar, as sanções que podem vir a ser aplicadas ao servidor estatutário e 
as garantias constitucionais que devem ser observadas.  
 
Objetivos específicos: 
a) Apresentar as noções gerais acerca da disciplina e do conceito, objetivos do processo administrativo e 
disciplinar; 
b) Compreender a diferença entre processo administrativo âmbito interno e de âmbito externo; 
b) Identificar a autoridade competente para tomar a decisão cabível no processo administrativo e a competente 
para aplicar sanções no processo administrativo disciplinar, entendendo de que forma funciona o sistema 
correcional dos servidores públicos no âmbito da administração pública federal; 
d) Relacionar o tipo de procedimento adotado no Processo Administrativo Disciplinar - PAD de acordo com a 
infração a ser apurada; 
c) Analisar as fases do processo administrativo e disciplinar; 
d) Observar a regularidade processual nas apurações disciplinares, assegurando o devido processo legal, o 
contraditório e da ampla defesa. 
e) Reconhecer os seus direitos e deveres, com base na legislação, em caso de instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar, seja como servidor ou como participante de comissão de sindicância ou Processo 
Administrativo Disciplinar; 

5. Metodologia 

Aulas orientadas por temas, sendo cada encontro dedicado a exploração de determinado assunto de acordo com o 
conteúdo semi-estruturado em tópicos; 

- Aulas teóricas e expositivas; 
- Aulas audiovisuais, com utilização de data show; 
- Análise de jurisprudências, casos concretos e documentos fornecidos publicamente pela Controladoria Geral da 
União - CGU;  
- Análise de documento oficiais da UFG; 
- Exploração de artigos de revistas e/ou jornais especializados. 

6. Avaliação Cognitiva 

 Participação oral nas aulas expositivas;  
 Frequência qualitativa e quantitativa; 
 Participação nas atividades em sala; 
 Avaliação de aprendizado através da participação do grupo com questionamentos, curiosidades,  e críticas. 

7. Material Didático 

Apostila teórica; 
Textos complementares; 
Quadro branco + pincel; 
Aparelho multimídia (data show). 

8. Conteúdo Programático 



Item H/A Instrutores 

1 – Introdução aos aspectos do processo 
administrativo disciplinar  

 Conceito 

 O sistema de correição do Poder Executivo 
Federal 

 Legislação fundamental aplicável ao processo 
administrativo disciplinar. 

 Esferas de responsabilização do servidor público 
(responsabilidade administrativa, civil e penal). 

 Os agentes públicos a que se aplicam as 
disposições disciplinares da lei 8.112/90 e o 
dever de apurar as supostas irregularidades. 
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2 – Garantias constitucionais e princípios do 
Processo Administrativo e Disciplinar e sua 
visualização prática ao trâmite processual 

 Princípio do devido processo legal 

 Princípio do contraditório 

 Princípio da ampla defesa 

 Princípio da verdade real 

 Princípio da impessoalidade 

 Princípio da legalidade e princípio da finalidade 

 Princípio da Motivação 

 Princípio da razoabilidade e princípio da 
proporcionalidade 

 Princípio da oficialidade 

 Princípio da Autotutela 

 Princípio da Celeridade e economia processual 
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3 – Procedimentos disciplinares 
 Procedimentos investigativos (investigação 

preliminar, sindicância investigativa e sindicância 
patrimonial) 

 Procedimentos contraditórios: 
- Sindicância Acusatória (Fases, composição da 
comissão, prazos e especificidades) 
- Processo Administrativo Disciplinar – Rito Ordinário 
(Fases: instauração, defesa e relatório, julgamento) 
- Prazos: contagem e prorrogação 

 Instauração do Processo administrativo Disciplinar 
- Momento da instauração, local da instauração, 
competência para instaurar sindicância/PAD, 
afastamento preventivo dos acusados, portaria de 
instauração e designação de comissão de inquérito. 
- Impedimento e suspeição dos membros da 
comissão de inquérito. 

 Instrução processual: 
- Comunicação dos atos processuais 
- Súmula Vinculante nº 5 do STF 
- Instrução probatória (Valoração probatória, objeto e 
indeferimento, ônus probatório, cuidados práticos, 
diligências, perícias, testemunhas, inquirição, 
contradita, acareação, influência do acusado durante 
a colheita do depoimento, interrogatório do acusado, 
realização de vídeo conferência, restrições à 
produção de provas no processo administrativo 
disciplinar, prova emprestada e prova indiciária. 
- Indiciação (introdução e características da 
indiciação, elementos da infração disciplinar, 
classificação em função do resultado, princípio da 
insignificância e bagatela, enquadramento das 
infrações disciplinares, conflito aparente de normas)  
- Enquadramentos previstos na Lei 8.112/90 
(Descumprimento de deveres do art. 116, infração 
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às proibições, infrações sujeitas à pena de demissão 
prevista no art. 132.  

 Defesa 
- citação 
- Defesa Escrita 
- Revelia 

 Relatório Final 
- Requisitos 
- Penalidades aplicáveis 
- Remessa à autoridade Instauradora 

 Julgamento 
- Da competência para julgamento 
- Casos de impedimento e suspeição da autoridade 
julgadora 
- O valor do relatório para o julgamento 
- O acusado se defende de fatos 
- Julgamento objetivo para penas capitais. 

 Rito Sumário 
- Considerações gerais 
- Procedimento: acumulação ilegal de cargos 
- procedimento: abandono de cargo e inassiduidade 
habitual. 

 Prescrição Punitiva 
- Noções gerais 
- início do prazo prescricional 
- interrupção do prazo prescricional 
- suspensão do prazo prescricional 
- prescrição na hipótese de crime 
- abandono de cargo 
- fato prescrito (maus antecedentes e registro nos 
assentamentos) 

 Nulidades 
- Generalidades 
- Princípio do prejuízo 
- Espécies de nulidades (absolutas e relativas) 
- Meras irregularidades 

 

4 – Simulação de processo Administrativo Disciplinar 
em Sala. 

 Simulação de um Processo Administrativo 
Disciplinar - PAD com participação direta dos 
capacitandos, promovendo a realização de atos 
em sala e instigando a adotar medidas de acordo 
com a necessidade do processo.  
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