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ATO (N) N.º 153/98 - PGJ, de 29 de julho de 1998  (Protocolado N.º 47.159/98) 
 
Revogado pelo Ato (N) nº 502-PGJ, de 

28/03/2007 
Dispõe sobre a sindicância, o processo administrativo 
disciplinar e a revisão,  institui as Comissões Processantes 
Permanentes das Áreas Administrativas Regionais e a 
Comissão Revisora, regulamentando sua composição e 
atribuições, e dá outras providências 

 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Estadual do Ministério Público, em especial por seu artigo 19, inciso I, alínea "c"; inciso VI, alíneas "b", "c" e 
"d"; inciso X, alíneas "a", "b" e "e"; e inciso XII, alíneas "c", "e", "n" e "o"; e 
 
CONSIDERANDO que o Ato (N) N.º 145/98-PGJ, de 18 de junho de 1998, delegou aos Promotores de Justiça 
Secretários-Executivos atribuição tanto para determinar a instauração de processo administrativo disciplinar e 
sindicância contra funcionário ou servidor do Ministério Público lotado nas respectivas Promotorias de Justiça 
(artigo 1º, inciso II, alínea "a") quanto para ordenar sua suspensão preventiva por prazo de até 15 (quinze) 
dias e aplicar penas de repreensão e de suspensão de até 15 (quinze) dias (artigo 1º, inciso II, alíneas "b", 
"c" e "d"); 
 
CONSIDERANDO a decorrente necessidade de edição de normas uniformes de procedimento a serem 
observadas no curso da sindicância e do processo administrativo disciplinar, tendo em vista as garantias 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa e as disposições consubstanciadas no Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado (Lei Estadual N.º 10.261, de 28 de outubro de 1968), diploma legal cujo 
conteúdo aplica-se subsidiariamente ao Ministério Público (artigo 313 da Lei Complementar Estadual N.º 734, 
de 26 de novembro de 1993); 
 
CONSIDERANDO, ademais, a conveniência de instituir, nas Áreas Administrativas Regionais do Ministério 
Público, Comissões Processantes Permanentes, previstas no artigo 73 da Lei Complementar Estadual N.º 734, 
de 26 de novembro de 1993, combinado com o § 1º do artigo 279 da Lei Estadual N.º 10.261, de 28 de 
outubro de 1968, com atribuição de conduzir os processos administrativos disciplinares e sindicâncias 
instaurados contra servidores e funcionários da Instituição, e a necessidade de criar uma Comissão Revisora, 
dotada das atribuições conferidas pelo artigo 316 da Lei Estadual N.º 10.261, de 28 de outubro de 1968, de 
modo a compatibilizar a apuração de infrações disciplinares com o teor do Ato (N) N.º 145-PGJ, de 18 de 
junho de 1998; 
 
CONSIDERANDO, por fim, o reconhecimento de que os membros do Ministério Público, pela natureza dos 
seus cargos, são autoridades dotadas de inequívoca ascendência hierárquica sobre os funcionários lotados 
nas Promotorias de Justiça, e que, por conseguinte, em consonância com o projeto de dotar as Promotorias 
de Justiça de gradual autonomia administrativa, torna-se imperioso revogar dispositivos normativos 
anacrônicos que conflitam abertamente com a nova realidade institucional; 
 
RESOLVE EDITAR O SEGUINTE ATO: 
 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 
 

Artigo 1º - Este Ato regula os procedimentos a serem adotados na apuração das infrações disciplinares 
praticadas por funcionário ou servidor do Ministério Público. 
 

DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DA SINDICÂNCIA 
 

Art. 2º - A apuração das infrações disciplinares praticadas por funcionário ou servidor do Ministério Público 
será feita por determinação do Procurador-Geral de Justiça, do Diretor-Geral do Ministério Público ou dos 
Secretários-Executivos das Promotorias de Justiça, por meio de processo administrativo disciplinar, 
eventualmente precedido de sindicância. 
 
§ 1º - Em caso de infração disciplinar praticada contra Secretário-Executivo de Promotoria de Justiça, a 
apuração, mediante representação do interessado, será feita por determinação do Promotor de Justiça que o 
substituir em seus impedimentos, segundo as regras previstas no caput e nos parágrafos do artigo 3º do Ato 
(N) N.º 145/98-PGJ, de 18 de junho de 1998. 
 
§ 2º - Em caso de infração disciplinar praticada contra Secretário-Executivo que seja o único Promotor de 
Justiça integrante de Promotoria de Justiça, a apuração, mediante representação do interessado, será feita 
por determinação do Secretário-Executivo da Promotoria de Justiça da comarca-sede da respectiva 
Circunscrição Judiciária. Havendo duas Promotorias de Justiça nesta comarca, a apuração será feita por 
determinação do Secretário-Executivo a quem a representação for distribuída, segundo critérios previamente 
acordados pelas Secretarias-Executivas. 
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Art. 3º - A sindicância será promovida como preliminar do processo administrativo disciplinar sempre que não 
houver elementos suficientes para se concluir pela existência da falta ou de sua autoria. 
 
Art. 4º - Em nenhuma hipótese poderá ser aplicada pena pelos critérios da verdade sabida. 
 
Art. 5º - A sindicância e o processo administrativo disciplinar serão iniciados mediante portaria de qualquer 
das autoridades mencionadas no artigo 2º, de ofício ou por provocação de quem tenha tido conhecimento da 
falta praticada, e dela devem obrigatoriamente constar o nome e a qualificação do acusado, a exposição do 
fato a ele imputado, a disposição legal violada, o nome e endereço de eventuais testemunhas a serem 
ouvidas e a especificação das provas a serem produzidas pela Comissão Processante Permanente. 
 
Art. 6º - A portaria poderá determinar ainda a suspensão preventiva do funcionário ou servidor caso a 
autoridade entendê-la necessária para a averiguação da falta cometida, para assegurar a normalidade dos 
serviços ou para a manutenção da tranqüilidade pública, atendidas as seguintes disposições: 
 
I - os Secretários-Executivos das Promotorias de Justiça poderão ordenar a suspensão preventiva por período 
de até 15 (quinze) dias, prorrogável por outros 15 (quinze) dias;  
 
II - prorrogações ulteriores, por até 30 (trinta) dias, perfazendo o total de 60 (sessenta) dias de afastamento 
do funcionário ou servidor, poderão ser ordenadas pelo Diretor-Geral do Ministério Público, atendendo a 
requerimento do Secretário-Executivo interessado;  
 
III - outras prorrogações, por mais 30 (trinta) dias, perfazendo o total de 90 (noventa) dias de afastamento 
do funcionário ou servidor, são atribuição exclusiva do Procurador-Geral de Justiça, por solicitação do Diretor-
Geral do Ministério Público. 
 
§ 1º - Como ato preliminar ou no decorrer da sindicância ou do processo administrativo disciplinar, a 
Comissão Processante Permanente poderá representar a quem de direito, pedindo a suspensão preventiva do 
servidor ou funcionário.  
 
§ 2º - Durante o período de suspensão, o funcionário ou servidor perderá 1/3 (um terço) do vencimento ou 
remuneração. 
 
§ 3º - O funcionário ou servidor terá direito: 
 
I - à diferença de vencimento ou remuneração e à contagem de tempo de serviço relativo ao período da 
suspensão preventiva quando do processo não resultar punição ou esta se limitar às penas de repreensão ou 
multa; 
 
II - à diferença de vencimento ou remuneração e à contagem de tempo de serviço correspondente ao período 
de afastamento excedente do prazo da suspensão efetivamente aplicada. 
 
Art. 7º - Autuadas a portaria inicial e eventuais peças preexistentes, os autos serão remetidos à respectiva 
Comissão Processante Permanente. 
 

DAS COMISSÕES PROCESSANTES PERMANENTES 
 
Art. 8º - Em cada Área Regional do Ministério Público haverá uma Comissão Processante Permanente, com 
atribuição de instruir os procedimentos e sindicâncias instaurados pelos Secretários-Executivos das 
Promotorias de Justiça da região administrativa. 
 
Parágrafo único - Os procedimentos e sindicâncias instaurados pelo Procurador-Geral de Justiça e pelo 
Diretor-Geral do Ministério Público terão seu curso perante a Comissão Processante Permanente da região 
administrativa em que estiver lotado o funcionário ou servidor. 
 
Art. 9º - Os membros das Comissões Processantes Permanentes serão designados pelo Procurador-Geral de 
Justiça, por indicação do Diretor-Geral do Ministério Público. 
 
§ 1º - As Comissões Processantes Permanentes serão constituídas de um Promotor de Justiça da região 
administrativa, que será seu Presidente, e de dois funcionários ou servidores do Ministério Público, lotados na 
Diretoria da Área Regional respectiva, nomeados todos pelo prazo de 1 (um) ano, facultada uma recondução 
consecutiva, podendo, todavia, ser dispensados a qualquer tempo por decisão do Procurador-Geral de Justiça. 
 
§ 2º - Os trabalhos da Comissão serão secretariados por um dos dois funcionários ou servidores dela 
integrantes, designado por seu Presidente. 
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§ 3º - Os membros das Comissões Processantes Permanentes exercerão as funções pertinentes aos processos 
administrativos disciplinares e às sindicâncias de que forem encarregados sem prejuízo de suas atribuições 
normais. 
 
§ 4º - Em situações excepcionais, e a seu prudente critério, o Diretor-Geral do Ministério Público, por 
solicitação do Presidente, poderá afastar do exercício de seus cargos os servidores ou funcionários integrantes 
da Comissão, por tempo limitado ao período e oitiva de pessoas ou realização de diligências. 
 

DA SINDICÂNCIA 
 

Art. 10 - A sindicância deverá ser iniciada dentro do prazo improrrogável de 3 (três) dias, contados de sua 
instauração, e concluída no de 30 (trinta) dias, a contar da notificação do sindicado, prorrogável por outros 
30 (trinta) dias, a critério da autoridade que a houver mandado instaurar. 
 
Art. 11 - Recebidos os autos, o Presidente designará dia e hora para a audiência, mandando notificar o 
sindicado e intimar as testemunhas eventualmente indicadas pela autoridade que determinou a instauração 
da sindicância, até o máximo de 5 (cinco) pessoas. 
 
§ 1º - A notificação do sindicado será feita pessoalmente, com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, e 
será acompanhada de cópia da portaria inicial.  
 
§ 2º - Achando-se o sindicado em local ignorado, a sindicância prosseguirá sem sua presença. 
 
Art. 12 - No dia aprazado serão ouvidos o sindicado, as testemunhas eventualmente indicadas pela 
autoridade que determinou a instauração da sindicância e as testemunhas trazidas pelo sindicado, até o 
máximo de 5 (cinco) pessoas, nesta ordem. 
 
Parágrafo único - É permitido ao sindicado ou a seu defensor, se houver, reperguntar às testemunhas por 
intermédio do Presidente, que poderá indeferir as reperguntas que não tiverem conexão com o fato apurado, 
ordenando que sejam consignadas no termo. 
 
Art. 13 - O Presidente da Comissão poderá determinar a colheita de outras provas que entender necessárias à 
instrução da sindicância, além daquelas especificadas pela autoridade que determinou a instauração da 
sindicância. 
 
Art. 14 - Encerrada a instrução, a Comissão se reunirá e apresentará o seu relatório dentro de 10 (dez) dias, 
propondo o arquivamento da sindicância ou a instauração de processo administrativo disciplinar. 
 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
 

Art. 15 - O processo administrativo disciplinar deverá ser iniciado dentro do prazo improrrogável de 8 (oito) 
dias, contados de sua instauração, e concluído no de 60 (sessenta) dias, a contar da citação do investigado, 
prorrogável por outros 60 (sessenta) dias, a critério da autoridade que o houver mandado instaurar. 
 
Parágrafo único - Somente o Procurador-Geral de Justiça, em casos especiais e mediante representação da 
autoridade que determinou a instauração do processo administrativo disciplinar, poderá autorizar nova e 
última prorrogação do prazo, por tempo não excedente a outros 60 (sessenta) dias. 
 
Art. 16 - Na hipótese da sindicância preceder à instauração do processo administrativo disciplinar, os autos 
daquela serão apensados aos deste como peça informativa. 
 
Art. 17 - Recebidos os autos, o Presidente da Comissão deliberará sobre as provas a serem produzidas, 
incluindo aquelas especificadas pela autoridade que determinou a instauração do processo administrativo 
disciplinar e a oitiva de eventuais testemunhas, até o máximo de 10 (dez) pessoas, sem prejuízo de outras 
diligências que se fizerem necessárias no curso da apuração, e determinará a citação do investigado para 
apresentar defesa prévia, por si ou por defensor constituído, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo indicar as 
provas que pretender produzir e arrolar eventuais testemunhas, até o máximo de 10 (dez) pessoas. 
 
Art. 18 - A citação do investigado será feita pessoalmente, com prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas, e 
será acompanhada de cópia da portaria inicial.  
 
§ 1º - Achando-se o investigado em local ignorado, o Presidente providenciará a citação por edital, com o 
prazo de 15 (quinze) dias, a ser publicado no Diário Oficial, na seção do Ministério Público, por 3 (três) dias 
consecutivos. 
 
§ 2º - Feita a citação sem que compareça o investigado, o processo correrá à sua revelia, e ser-lhe-á 
nomeado defensor dativo, devendo a escolha recair preferencialmente em bacharel em Direito. 



 

 

 

 

 

Biblioteca “César Salgado” do Ministério Público do Estado de São Paulo 

 
Art. 19 - Decorrido o prazo para o oferecimento de defesa prévia, o Presidente da Comissão decidirá quanto 
às provas requeridas, podendo indeferir as que forem impertinentes ou protelatórias, e designará dia e hora 
para audiência de interrogatório do investigado e oitiva das testemunhas arroladas, inclusive as de defesa, 
intimando pessoalmente da decisão o investigado e seu defensor, se houver. 
 
Artigo 20 - As testemunhas serão intimadas pessoalmente.  
 
Parágrafo único - Se a testemunha for funcionário ou servidor do Ministério Público lotado em Promotoria de 
Justiça, o Presidente oficiará concomitantemente ao respectivo Secretário-Executivo, dando-lhe conhecimento 
da intimação. 
 
Art. 21 - No dia aprazado serão ouvidos o investigado, as testemunhas eventualmente indicadas pela 
autoridade que determinou a instauração do processo administrativo disciplinar e as testemunhas do 
investigado, nesta ordem. 
 
Parágrafo único - É permitido ao investigado ou a seu defensor, se houver, reperguntar às testemunhas por 
intermédio do Presidente, que poderá indeferir as reperguntas que não tiverem conexão com o fato apurado, 
ordenando que sejam consignadas no termo. 
 
Art. 22 - O Presidente poderá delegar a oitiva de testemunhas à Comissão Processante Permanente da região 
administrativa onde estiver trabalhando quem deva ser ouvido, mediante a expedição de carta precatória 
com prazo máximo de cumprimento de 30 (trinta) dias. 
 
Art. 23 - As audiências de oitiva do investigado e das testemunhas e demais atos de instrução do processo 
administrativo disciplinar serão, em regra, públicos, salvo quando puder resultar escândalo, inconveniente 
grave ou perigo da perturbação da ordem, cabendo ao Presidente, de ofício ou a requerimento do 
interessado, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que 
possam estar presentes. 
 
Art. 24 - Encerrada a instrução, o Presidente, em 48 (quarenta e oito) horas, mandará cientificar 
pessoalmente o investigado e seu defensor, se houver, que lhe está dada vista dos autos em cartório por 10 
(dez) dias, ao fim dos quais poderá apresentar defesa escrita. 
 
Art. 25 - Quedando-se inerte o investigado e seu defensor, se houver, sem que haja sido apresentada defesa, 
o Presidente requisitará ao dirigente da Área Regional respectiva a indicação de funcionário ou servidor, 
preferencialmente bacharel em Direito, o qual será por aquele designado para produzir a manifestação 
faltante, assinalando-lhe novo e idêntico prazo. 
 
Art. 26 - Findo o prazo de defesa, a Comissão se reunirá e apresentará o seu relatório dentro de 10 (dez) 
dias, propondo a absolvição do investigado ou sua punição, indicando, neste caso, a pena que couber. 
 

DO JULGAMENTO 
 

Art. 27 - Recebendo o relatório da Comissão, acompanhado dos autos da sindicância ou do processo 
administrativo disciplinar, a autoridade que houver determinado sua instauração deverá proferir o julgamento 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período. 
 
Parágrafo único - Se entender necessário, a autoridade poderá converter o julgamento em diligência, 
determinando à Comissão Processante Permanente que a realize dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
 
Art. 28 - Se a sindicância ou o processo administrativo disciplinar não for julgado dentro do prazo indicado no 
artigo anterior, o servidor ou funcionário, caso esteja suspenso, reassumirá automaticamente o seu cargo ou 
função e aguardará em exercício o julgamento. 
 
Art. 29 - Quando escaparem à sua alçada as providências ou penalidades que lhe parecerem cabíveis, a 
autoridade que determinou a instauração do processo administrativo disciplinar deverá, dentro do prazo 
marcado para julgamento,  propô-las justificadamente à autoridade competente, que deverá decidir no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias. 
 
Art. 30 - A autoridade julgadora determinará a expedição dos atos decorrentes do julgamento e as 
providências necessárias à sua execução. 
 
Parágrafo único - A decisão será publicada no Diário Oficial, na seção do Ministério Público, dentro do prazo 
de 8 (oito) dias, e a sanção eventualmente imposta será anotada no prontuário do funcionário ou servidor.  
 

DA REVISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
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Art. 31 - Dar-se-á revisão do processo administrativo disciplinar findo, mediante recurso do punido: 
 
I - quando a decisão for contrária a texto expresso de lei ou de ato do Ministério Público ou à evidência dos 
autos; 
 
II - quando a decisão se fundar em depoimento, exames ou documentos comprovadamente falsos ou 
errados; ou 
 
III - quando, depois da decisão, se descobrirem novas provas da inocência do punido ou de circunstância que 
autorize pena mais branda. 
Parágrafo único - O pedido que não se fundar em alguma das hipóteses mencionadas nos três incisos será 
indeferido liminarmente. 
 
Art. 32 - A revisão poderá verificar-se a qualquer tempo. 
 
Art. 33 - A petição será dirigida à autoridade que aplicou a pena ou a quem a tiver confirmado em revisão 
anterior.  
 
Art. 34 - Admitindo o recurso, a autoridade o mandará autuar e a ele apensar os autos do processo 
administrativo disciplinar, e o encaminhará à Comissão Revisora, constituída de um Promotor de Justiça de 
entrância especial, que será seu Presidente, e de dois funcionários ou servidores do Ministério Público, 
aplicando-se-lhe, no que couber, o disposto nos parágrafos do artigo 9º. 
 
Art. 35 - O Presidente mandará intimar pessoalmente o punido para que no prazo de 5 (cinco) dias junte as 
provas que tiver, ou indique as que pretenda produzir. 
 
Art. 36 - Concluída a instrução do processo de revisão, será aberta em cartório vista ao punido, pelo prazo de 
10 (dez) dias, para apresentação de alegações. 
 
Art. 37 - Decorrido o prazo, ainda que sem alegações, a Comissão Revisora elaborará relatório fundamentado 
dentro de 15 (quinze) dias e o remeterá à autoridade competente para o julgamento, que decidirá em 30 
(trinta) dias. 
 
Parágrafo único - Se a autoridade entender necessárias diligências que melhor esclareçam o processo de 
revisão, as requisitará à Comissão Revisora, fixando prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua realização. 
 
Art. 38 - Dando provimento ao recurso, a autoridade determinará a redução ou cancelamento da pena, não 
lhe sendo autorizado, em nenhuma hipótese, agravá-la. 
 
Art. 39 - Compete o julgamento da revisão: 
 
I - ao Diretor-Geral do Ministério Público, quanto às decisões proferidas pelos Secretários-Executivos das 
Promotorias de Justiça; 
 
II - ao Procurador-Geral de Justiça, quanto às decisões proferidas pelo Diretor-Geral do Ministério Público e 
por ele próprio. 
 
Parágrafo único - Em qualquer caso, o julgamento da revisão dar-se-á em única instância, sendo irrecorrível a 
decisão da autoridade julgadora. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 40 - Constará sempre dos autos da sindicância, do processo administrativo disciplinar e do processo de 
revisão a folha de serviço do servidor ou funcionário, com a anotação de eventuais sanções anteriormente 
sofridas, a ser requisitada pelo Presidente da comissão ao Centro de Recursos Humanos da Diretoria-Geral do 
Ministério Público. 
 
Art. 41 - As Comissões Processantes Permanentes e a Comissão Revisora manterão registro de todos os 
procedimentos instaurados. 
 
Parágrafo único - As autoridades e as comissões zelarão pela confecção de autos suplementares 
simultaneamente à formação dos autos principais.  
 
Art. 42 - Aplicam-se subsidiariamente à sindicância, ao processo administrativo disciplinar e ao processo de 
revisão as disposições dos Códigos de Processo Civil e Penal e do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado de São Paulo que não colidirem com as deste Ato. 
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Parágrafo único - O pedido de reconsideração, previsto no artigo 239 do Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis do Estado de São Paulo, é admissível somente no curso da instrução probatória dos processos, não 
podendo jamais substituir o pedido de revisão das decisões finais neles proferidas. 
 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 
Art. 42 - As sindicâncias e processos administrativos disciplinares instaurados até a data da entrada em vigor 
desde Ato terão seu curso perante a Comissão Processante Permanente da Área Regional da Capital. 
 
Art. 43 - Sem prejuízo do disposto na parte final do § 1º do artigo 9º deste Ato, os primeiros Promotores de 
Justiça e funcionários ou servidores nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça membros das Comissões 
Processantes Permanentes e da Comissão Revisora exercerão suas funções de 1º de agosto de 1998 a 31 de 
dezembro de 1999. 
 
Art. 44 - Permanecem em vigor as disposições do Ato N.º 23/91-PGJ, de 10 de abril de 1991, e do Ato (N) 
N.º 146/98-PGJ, de 10 de julho de 1998, que atribuam a dirigentes administrativos do Ministério Público 
competência para instaurar sindicâncias e processos administrativos disciplinares e punir funcionários e 
servidores que lhes sejam diretamente subordinados, excluídos, em qualquer hipótese, aqueles que estejam 
lotados ou prestem serviços em Promotorias de Justiça. 
 
Art. 45 - Este ato entra em vigor em 1º de agosto de 1998. 
 
Art. 46 - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 

DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 30 de julho de 1998 

 
 


