
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, SINDICÂNCIA E 
INQUÉRITO À LUZ DA LEI 8.112 
TEORIA, PRÁTICA E JURISPRUDÊNCIA APLICADA 
 

 
APRESENTAÇÃO: 
Ainda que a estabilidade ao servidor público seja garantida na CF de 1988, a própria 
Carta Magna e a legislação infraconstitucional possuem uma série de mecanismos 
para permitir que o servidor público responda pelas condutas inapropriadas ou ilegais, 
culminando com a sua demissão em certos casos. O artigo 41 da Constituição prevê 
que o servidor estável poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada 
em julgado, processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa e 
mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. Por sua vez, a Lei 
8.112/1990 prevê a sanção de demissão para condutas como improbidade 
administrativa, insubordinação grave em serviço e abandono de cargo.  
 
Enquanto as transgressões consideradas mais brandas podem ser averiguadas por 
meio de sindicância, o Regime Jurídico dos Servidores prescreve que, para a apuração 
das infrações funcionais graves, o instrumento é o processo administrativo disciplinar 
(PAD). Este curso visa dotar os servidores públicos de ferramentas indispensáveis para 
a correta instauração do Processo Administrativo Disciplinar, capacitá-los no campo 
teórico e prático sobre regras aplicáveis à gestão de processos disciplinares, todas 
estas com o devido entendimento das normas e da jurisprudência dos órgãos 
superiores. 
 
Espera-se que, ao final do curso, os participantes sejam capazes na instrução, no 
processamento e no julgamento de Sindicâncias e de Processos Administrativo 
Disciplinares, tendo como base a legislação e a jurisprudência relativa ao tema. 
 
 
QUEM DEVE PARTICIPAR DO CURSO? 
Servidores públicos civis, regidos pela Lei nº 8.112/1990, responsáveis pela instrução e 
julgamento de processos administrativos, bem como aqueles lotados nas áreas 
Jurídica e de Gestão de Pessoas dos órgãos ou, ainda, outros profissionais interessados 
em atualizar conhecimentos relacionados a essa temática. 
 
 
 



 

QUEM VAI MINISTRAR O CURSO? 
 

Corpo docente da Esafi. 
Entre em contato conosco para mais informações. 
 
 
QUAL O CONTEÚDO COMPLETO DO CURSO? 
 

CONCEITOS INTRODUTÓRIOS 
• Direito Administrativo Disciplinar; 
• Princípios aplicáveis ao processo administrativo; 
• Conceito de ilícito administrativo; 
• Independência das instâncias; 
• Conhecimento do fato: 

o Denúncia, 
o Representação, 
o Mídia, 
o Relatório de Auditoria, 
o Procedimentos investigatório. 

• Juízo de Admissibilidade; 
• Dever de apurar; 
• Ritos processuais; 
• Prazos e contagens. 

 
PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES: 
• Sindicância e processo administrativo disciplinar: 

o Especificidades e escolha do procedimento, 
o Ato Instaurador e constituição da Comissão: 

▪ Obrigatoriedade de participação, 
▪ Exigências e cuidados, 
▪ Suspeição e impedimentos, 
▪ Sigilo, independência e Imparcialidade, 
▪ Presidente e membros: perfil e atribuições. 

o Sindicância: 
▪ Tipos, 
▪ Procedimentos, 
▪ Prazos, 
▪ Hipóteses de arquivamento e desinstauração de processo disciplinar, 
▪ Penalidades. 

o Processo Administrativo Disciplinar: 



 

▪ Características; 
▪ Cuidados básicos; 
▪ Nulidades; 
▪ Prazos; 
▪ Fases; 
▪ Instauração. 

 
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO: 
• Instalação; 
• Atos da comissão; 
• Notificação prévia; 
• Atuação do acusado no processo: direitos e garantias constitucionais; 
• Sobrestamento; 
• Incidente de sanidade mental; 
• Instrução probatória; 
• Constituição de advogado; 
• Meios de prova: 

o Prova documental, 
o Prova diligência, 
o Prova pericial, 
o Prova testemunhal. 

• Provas: 
o Prova desnecessária, 
o Prova ilícita, 
o Prova emprestada. 

• Interrogatório: 
o Videoconferência. 

• Indicação; 
• Penalidades Disciplinares: 

o Advertência, 
o Suspensão, 
o Demissão, 
o Cassação de Aposentadoria ou Disponibilidade, 
o Destituição de cargo em comissão ou de função comissionada. 

• Enquadramentos; 
• Citação; 
• Defesa e revelia; 
• Relatório Final; 
• Prescrição: 



 

o Contagem, 
o Aproveitamento de prescrição penal. 

  
JULGAMENTO 
• Autoridade julgadora; 
• Prazo para julgamento; 
• Motivação.  

 
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, RECURSO E PROCESSO REVISIONAL:  
• Cabimento, 
• Competência, 
• Prazos e 
• Procedimentos. 

 
RITO SUMÁRIO:  
• Características, 
• Acumulação ilegal de cargos, empregos e funções públicas, 
• Abandono de cargo, 
• Inassiduidade habitual. 

  
OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AO PADSUBCONTRATAÇÃO: 
• Juízo de Admissibilidade; 
• Investigação Preliminar Sumária - IPS; 
• Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. 

 
 
DATAS - MODALIDADE ONLINE E AO VIVO: 
Carga Horária: 20 horas 
Plataforma: ZOOM Profissional 
Investimento: R$ 1.690,00 
 
➢ Turma 02 – AGOSTO 2022:  

Data: 22, 23, 24, 25 e 26 agosto 2022 
Horário: 08h30 às 12h30 

 
 
 
 
 



 

DATAS - MODALIDADE PRESENCIAL: 
Horário: 08h30 às 16h30 
Carga Horária: 21 horas 
Investimento: R$ 2.890,00 (incluindo almoço e coffee-break). 
 

*Caso deseje se hospedar no hotel onde será realizado o curso, identifique-se como aluno Esafi no ato da reserva. 

 
➢ Turma 02 – NOVEMBRO 2022 – FORTALEZA, CE:  

Data: 07, 08 e 09 de novembro 2022 
Local: Hotel Beira Mar 
Telefone: (84) 4009.2000 

 
 
FORMAS DE PAGAMENTO: 
O pagamento poderá ser realizado por meio de boleto ou transferência bancária para 
as seguintes contas: 
 

• Banco do Brasil: Ag. 0021-3 | Cc. 104154-1 
• Caixa Econômica Federal: Ag. 1564 | Cc. 908-8 (Operação 003) 
 

Para pessoas físicas, estão disponíveis as opções de pagamento via Cartão de crédito 
e PicPay 
 
 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Telefone: (27) 3224-4461   WhatsApp: (27) 98178-2266 
E-mail: esafi@esafi.com.br  Site: www.esafionline.com.br  
 

PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO AGORA, ACESSE O LINK: www.esafionline.com.br 

mailto:esafi@esafi.com.br
http://www.esafionline.com.br/
https://www.esafionline.com.br/curso-pad-e-sindicancia

