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Procedimentos Operacionais CPP 
Procedimento Técnico CPAD 38 – Prescrição dos Processos 
 
1) Objetivo 
Relatar as regras relativas à prescrição dos procedimentos disciplinares. 
 
2) Procedimento 
A prescrição é um instituto jurídico que delimita o prazo durante o qual a 
Administração Pública pode punir um servidor, se constatado que ele praticou um 
ilícito disciplinar. 
 
Logo, o servidor que supostamente tenha praticado ato irregular não pode ficar 
aguardando indefinidamente que a Administração resolva apurar o fato e 
responsabilizá-lo pela infração, caso comprovada, pois isto geraria insegurança 
jurídica aos servidores da Administração Pública. 
 
Os prazos para prescrição variam, de acordo com o tipo de penalidade a ser 
aplicada, segundo a Lei 8.112/90: 
 

 5 (cinco) anos, para infrações puníveis com demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;  

 2 (dois) anos, para infrações puníveis com suspensão;  

 180 (cento e oitenta) dias, para infrações puníveis com advertência 
 
O prazo prescricional tem sua contagem iniciada quando a Administração Pública, 
em sua esfera disciplinar, tomar ciência do fato, pois a partir deste momento pode 
agir. Ou seja, o prazo prescricional se inicia quando a autoridade que tem o poder 
de instaurar ou solicitar o PAD toma conhecimento do fato. 
 
No caso da Unifesp, as autoridades solicitantes são: 

 Reitor da Universidade 

 Vice-Reitor da Universidade 

 Chefe de Gabinete da Reitoria 

 Pró-Reitor de Administração 

 Pró-Reitor de Pessoas 
 
E a autoridade instauradora: o Presidente da CPP, e na ausência deste, o Vice-
Presidente da CPP. 
 
2.1) Conhecimento da irregularidade pela autoridade 
A autoridade solicitante ou autoridade instauradora pode tomar conhecimento das 
supostas irregularidades de diversas formas: 
 
a) por documento protocolizado no gabinete da autoridade 
Caso documento, com o relato das irregularidades cometidas por determinado 
servidor, seja protocolizado no gabinete da autoridade, o início da contagem do 
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prazo de prescrição ocorre quando a autoridade receber o documento e tomar 
ciência da irregularidade. 
 
b) por relatório de auditoria que apresente supostas irregularidades 
Caso relatório de auditoria apresente supostas irregularidades encontradas no 
Órgão, o início da contagem do prazo prescricional acontece quando este relatório 
é recepcionado pela autoridade competente para determinar as apurações. 
 
c) por descoberta de novas irregularidades durante apuração por CPAD 
Caso outras irregularidades sejam descobertas durante apuração de procedimento 
disciplinar, a CPAD deve analisar se estas irregularidades têm ou não conexão com 
os fatos sob apuração. Se as novas irregularidades tiverem conexão, serão 
apuradas naqueles mesmos autos, com data de prescrição referente à data da 
descoberta do novo fato. 
 
De outro modo, caso o fato não guarde conexão com os fatos em apuração, tal 
irregularidade deve ser levada ao conhecimento da autoridade instauradora e a 
partir dessa comunicação, inicia-se o prazo de prescrição. 
 
d) por veiculação de notícia sobre as supostas irregularidades na imprensa 
Neste caso, presume-se o conhecimento de todos na data da sua divulgação.  
 
Esta presunção é válida para veículos de imprensa de âmbito nacional, ou de 
grande divulgação em Estados da Federação onde as irregularidades foram 
descobertas.  
 
Quando as notícias de supostas irregularidades são transmitidas em veículos de 
menor divulgação, não deflagram a contagem do prazo de prescrição.  
 
e) por conhecimento da suposta irregularidade pela CGU  
A CGU tem competência concorrente para apurar responsabilidade de servidores 
por ilícitos praticados no âmbito da Administração Pública Federal, conforme 
dispõem a Lei nº 10.683/2003, e os Decretos nº 5.480/2005 e nº 8.109/2013.  
 
Para que o prazo de prescrição seja único, a data em que o fato se tornou 
conhecido pela primeira das duas entidades competentes, Autoridade Competente 
do Órgão ou Controladoria-Geral da União, será considerada termo inicial do prazo 
prescricional. 
 
2.2.) Verificada prescrição antes da Instauração 
Ao verificar a ocorrência de prescrição antes da sua instauração do procedimento 
disciplinar, a Administração Pública pode deixar de instaurá-lo, motivadamente. 
Deve avaliar a utilidade e a importância da instauração em cada caso.  
 
Recomenda-se, no entanto, instaurar o processo disciplinar para infrações 
relativamente recentes e, ou quando há indícios de cometimento de irregularidades 
puníveis com advertência ou suspensão. Pauta-se esta recomendação em dois 
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motivos: a apuração dos fatos poderá resultar no descobrimento de outros ilícitos 
mais graves e que não teriam prescrito e o ilícito pode ter repercussão criminal cuja 
prescrição é computada de acordo com as regras estabelecidas na lei penal, ou 
repercussão civil. 
 
Em casos graves, independentemente da prescrição, recomenda-se a instauração 
do procedimento disciplinar, até mesmo para que haja uma investigação profunda 
do que ocorreu, objetivando a adoção de medidas preventivas futuras. 
 
2.3.) Interrupção do Prazo Prescricional e Prazos Prescricionais por Infração 
Na data em que a portaria de designação é publicada, interrompe-se o prazo 
prescricional, caso o procedimento em questão tenha natureza acusatória: 
Sindicância Punitiva, PAD Ordinário e PAD Sumário. 
 
Sindicâncias Investigativas ou Patrimoniais não são capazes de interromper o 
andamento do prazo de prescrição. Portanto, esses procedimentos prévios não 
devem ser adotados em todos os casos, somente quando não existem indícios de 
autoria e materialidade. 
 
A interrupção do prazo prescricional significa que tal prazo retornará à estaca zero, 
como se nunca tivesse transcorrido um dia. Além disso, a interrupção também 
congela esse prazo na estaca zero.  
 
O prazo prescricional permanece “congelado” em zero, durante o prazo máximo da 
portaria inaugural, somado ao prazo máximo da portaria de prorrogação e ao tempo 
dado pela lei para a autoridade julgar o processo. Quando a apuração e julgamento 
extrapolam este prazo, a contagem do prazo prescricional é retomada. 
 
De posse dos autos, a autoridade competente terá o prazo de 20 (vinte) dias, 
contados do recebimento do processo, para proferir sua decisão, segundo Lei nº 
8.112/90. 
 
Segue abaixo tabela que relata os prazos prescricionais de acordo com o tipo de 
processo em questão, segundo a Lei 8.112/90. 
 

Tipo de 
Processo 

Prazo da 
Portaria de 
Designação 

Prazo da 
Portaria de 

Prorrogação 

Prazo para 
Julgamento 

pela 
Autoridade 

Prazo Máximo 
de 

Interrupção 

Sindicância 
Punitiva 

30 dias 30 dias 20 dias 80 dias 

PAD Ordinário 60 dias 60 dias 20 dias 140 dias 

PAD Sumário 30 dias 15 dias 5 dias 50 dias 

 
Segue abaixo tabela que relaciona os prazos máximos de apuração considerando 
o tipo de processo, penalidade aplicada e eventual interrupção. 
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Tipo de 
Processo 

Prazo 
Máximo de 
Interrupção 

Prazo para 
Advertência 

Prazo para 
Suspensão 

Prazo para 
Demissão ou 

Cassação 

Sindicância 
Punitiva 

80 dias 180 + 80 = 260 
dias 

2 anos + 80 
dias 

Não se aplica 

PAD 
Ordinário 

140 dias 180 + 140 = 320 
dias 

2 anos + 140 
dias 

5 anos + 140 
dias 

PAD 
Sumário 

50 dias 180 + 50 = 230 
dias 

2 anos + 50 
dias 

5 anos + 50 
dias 

 
Os prazos acima devem ser contados da maneira como se encontram na lei, em 
dias ou em anos, sem conversão tudo para dias ou tudo para anos. Os prazos 
fixados em meses ou anos contam-se de data a data, então se no mês de 
vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como 
termo o último dia do mês, segundo a Lei 9.784/99. 
 
Ilícitos disciplinares que também estão previstos na lei penal têm seus prazos 
prescricionais aplicados conforme previstos na lei penal, segundo a Lei 8112/90. 
 
Segundo a lei penal, a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, 
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade atribuída ao crime, como 
segue: 

Prescrição 
(pela Lei Penal) 

Máximo da Pena 

20 anos > 12 anos 

16 anos > 8 anos e <= 12 anos 

12 anos > 4 anos e <= 8 anos 

8 anos > 2 anos e <= 4 anos 

4 anos >= 1 ano e < 2 anos 

3 anos < 1 ano 

 
Caso a conduta do servidor seja um ilícito criminal e crime contra a Administração, 
é necessário o trânsito em julgado da decisão criminal para que a autoridade 
administrativa determine a aplicação da penalidade máxima de demissão. 
 
O prazo prescricional no abandono de cargo possui algumas peculiaridades: 

 O início da contagem da prescrição ocorre no trigésimo primeiro dia de 
ausência ininterrupta do servidor.  

 Os Pareceres-AGU nº GM-7 e GQ-144, ambos não vinculantes, afirmam 
que o prazo prescricional para essa infração disciplinar seria o mesmo do 
crime de abandono de função, tipificado no art. 323 do Código Penal: três 
anos. Tornando controverso o tema do prazo prescricional. 

 Havendo prescrição do abandono de cargo sem que o servidor solicite 
exoneração, o que impossibilita a aplicação da exoneração e da demissão 
após a apuração disciplinar, a Advocacia-Geral da União entendeu que ser 
devida a exoneração ex officio, conforme Parecer AGU nº GQ-207 – 
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vinculante. Entretanto, a jurisprudência do STJ vem rechaçando esse 
entendimento.  

 Tendo em vista que a Administração Pública está vinculada ao 
entendimento da Advocacia Geral da União, a análise de cada caso deve 
ser feita com o devido cuidado, de modo a resguardar a Administração de 
eventual reintegração do servidor ao cargo, com todos os ônus daí 
decorrentes. 

 
2.4.) Suspensão do Prazo Prescricional 
A suspensão do prazo prescricional ocorre quando o prazo é paralisado ou 
congelado em determinado momento, contudo o prazo prescricional no direito 
disciplinar, em regra, não se suspende, exceto por decisão expressa do Poder 
Judiciário quando este entende que os direitos do servidor não estão sendo 
garantidos no decorrer do processo investigativo. O processo correcional ficará 
suspenso, e consequentemente o lapso prescricional, até que o processo judicial 
termine. 
 
2.4.) Prescrição durante o Processo Apuratório 
Havendo prescrição durante o processo apuratório, não será possível aplicar a 
penalidade, nem mesmo registrar no assentamento funcional do servidor como 
prevê a Lei 8.112/90, seguindo decisão do STF de 11 de janeiro de 2017, que 
decidiu pela inconstitucionalidade deste artigo na lei citada. 
 
Ainda que a comissão tenha verificado a prescrição da penalidade, não pode deixar 
de indiciar o acusado, para permitir o contraditório e ampla defesa. 
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3) Fluxograma 

 

Procedimento 38 - Prescrição dos Processos (1/2)

Comissão Processante Permanente

Início

NãoSim

Documento 
protocolizado no 

gabinete da autoridade 
com denúncia de 

supostas irregularidades

Fim

Penalidade potencial 
está prescrita, de 

acordo com a Tabela 

1?

Relatório de auditoria 
apontando supostas 

irregularidades

Descoberta de novas 
irregularidades durante 

apuração da CPAD

Veiculação de notícia de 
suposta irregularidade 

na imprensa

Conhecimento de 
suposta irregularidade 

pela CGU

Documento 
protocolizado no 

gabinete da autoridade 
com denúncia de 

supostas irregularidades

Autoridade instauradora
toma conhecimento da 
suposta irregularidade

Autoridade instauradora
pode deixar de instaurar,

motivadamente

Autoridade instaura 
procedimento

apuratório 

A

Tabela 1 - Prazos prescricionais:
180 dias - Advertência 
2 anos - Suspensão
5 anos - Demissão, Cassação de aposentadoria 

ou Destituição de cargo em comissão

obs: ilícitos disciplinares também previstos na lei penal 

têm prazos prescricionais aplicados conforme previstos 
na lei penal
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Procedimento 38 - Prescrição dos Processos (2/2)

Comissão Processante Permanente

A

Não

Sim

Processo é 
Sindicância Punitiva, 

PAD Ordinário ou 

PAD Sumário?

Prazo prescricional é 
interrompido durante 

apuração e julgamento

Tipo de Processo / Interrupção prescricional:
Sem interrupção prescricional
- Sindicância Investigativa / 30 dias
- Sindicância Patrimonial / 30 dias
- Termo Circunstanciado / 30 dias
- Investigação Preliminar / 30 dias

80 dias - Máximo interrupção prescricional
- Sindicância Punitiva / 30 + 30 + 20 dias

140 dias - Máximo interrupção prescricional

- PAD Ordinário / 60 + 60 + 20 dias

50 dias - Máximo interrupção prescricional

- PAD Sumário / 30 + 15 + 5 dias

Prazo prescricional não é 
interrompido durante 

apuração

Prazo prescricional é 
interrompido durante 

apuração e julgamento

Prazo prescricional 
retorna à estaca zero

Prazo prescricional 
retorna à estaca zero e 

volta a contar após prazo 
máximo de interrupção

Prescrição ocorre 
durante o processo 

apuratório?

Não

Sim

Fim

Não é possível penalizar , 
nem mesmo registrar 
nos assentamentos 

funcionais do servidor, 
segundo decisão do STF

Fim


