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Senhores Policiais Civis 

 

O presente parecer foi elaborado após demandas repetitivas de nossos associados. O 

papel do Sindicato foi no sentido de provocar a equipe jurídica para estudos e 

elaboração do documento em questão. 

O objetivo é fornecer uma “ferramenta” ao policial, para que possa utilizar quando 

entender necessário, ao sentir-se prejudicado no exercício da função, se por ventura 

receber alguma “orientação, ordem ou determinação” diversa dos procedimentos legais. 

Lembramos que estamos sob a égide do Estatuto da Polícia Civil de SC, com previsão 

de hierarquia e disciplina, assim, todo e qualquer pleito no que se refere aos pareceres 

fornecidos e orientações, devem seguir a cadeia hierárquica, sob pena de sanções. 

Na hipótese de omissão do superior imediato, por favor, comunique o SINPOL-SC para 

as providências cabíveis. 

Ratificamos a necessidade de toda e qualquer comunicação ser feita através de e-mails 

ou protocolo sgpe, para que se torne oficial e possamos ajudar nas demandas que 

envolvam nossos associados. 

Atenciosamente 

  

Diretor Jurídico  

PAULO ABREU – Agente de Polícia 

 

 



 
 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES 
ARQUIVADOS EM FUNÇÃO DA 
APOSENTADORIA DE POLICIAIS CIVIS 
ACUSADOS. ATOS ADMINISTRATIVOS 
INVÁLIDOS. EM FUNÇÃO DISSO, DEVE SER 
RESTABELECIDA A LEGALIDADE MEDIANTE O 
DESARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS PARA QUE SEJA DADA 
UMA SOLUÇÃO JURÍDICA, MEDIANTE O 
PROSSEGUIMENTO OU EXTINÇÃO DELES, CASO 
JÁ TENHA OCORRIDO A PRESCRIÇÃO.  

 

PARECER JURÍDICO 

SOLICITANTE: Sindicato de Polícia Civil de Santa Catarina - SINPOL/SC 

OBJETO: Desarquivamento de Processo Administrativo Disciplinar de Policiais Civis 
desaposentados 

 

I – BREVE EXPOSIÇÃO DO TEMA 

O Diretor Jurídico do SINPOL/SC, Paulo Abreu, solicitou Parecer Jurídico, 

nos seguintes termos:  

Bom dia Noel, abaixo questionamento do sócio Jorge. Já tínhamos recebido 
questionamentos semelhantes, assim, solicito um parecer sobre o caso, para que 
possamos divulgar aos sócios. (...) O caso trata da análise jurídica do 
desarquivamento de processo administrativo disciplinar. Especificamente no 
caso dos desaposentados. Os procedimentos dos policiais foram arquivados 
assim que foram aposentados e por ordem, desarquivados quando retornaram 
por desaposentação. (...) 

O Parecer Jurídico será respondido com fundamento na legislação, 

doutrina e jurisprudência acerca da matéria. 

II – FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

Narra o Diretor Jurídico Paulo Abreu, com propriedade, que, quando da 

aposentadoria de Policiais Civis, os seus processos administrativos disciplinares foram 



 
 

arquivados. Porém, quando os Policiais Civis foram “desaposentados” em função da 

suspensão, pelo STF, de medidas liminares conferidas em Mandado de Segurança 

Coletivo, os referidos processos foram reativados. Neste caso, a dúvida é sobre a 

legalidade desta ação administrativa (desarquivamento dos PADs). 

O ordenamento jurídico estadual veda a concessão de aposentadoria 

quando o servidor encontrar-se respondendo processo administrativo disciplinar. 

Neste sentido, é o que dispõe o art. 63 da Lei Complementar n. 491, de 20 de janeiro 

de 2010, que cria o Estatuto Jurídico Disciplinar no âmbito da Administração Direta e 

Indireta do Estado de Santa Catarina: 

Art. 63. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser 
exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do 
processo e o cumprimento da penalidade eventualmente aplicada.  

Parágrafo único. Ocorrida a exoneração quando não satisfeitas as condições do 
estágio probatório, o ato será convertido em demissão, se for o caso. (grifei) 

Neste caso, os Policiais que estavam respondendo processo administrativo 

disciplinar não poderiam, de forma alguma, aposentar-se voluntariamente, sob pena 

de violação ao princípio da legalidade. Por isso, como a Administração Pública 

Estadual efetivou o arquivamento de processos disciplinares de aposentados 

voluntariamente, ocorreu, neste caso, grave agressão àquele princípio constitucional 

administrativo. 

Porém, se não fosse realizado o julgamento do processo administrativo no 

prazo legal (120 dias), cumpria à Administração Estadual dar seguimento ao pedido 

de aposentadoria voluntária, sem prejuízo, é claro, da continuidade daqueles 

processos. Neste sentido, é a jurisprudência pacífica do TJ/SC: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DECLARATÓRIA. 
APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO SOBRESTADA ATÉ A CONCLUSÃO DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. IMPOSSIBILIDADE DE A 
SUSPENSÃO PREVALECER ATÉ APÓS O DECURSO DO PRAZO ESTABELECIDO NO 
ART. 38 DA LCE N. 491/2010 PARA CONCLUSÃO DO PAD. NECESSIDADE DE QUE O 



 
 

ART. 63 DO REFERIDO CORPO NORMATIVO SEJA INTERPRETADO DE FORMA 
SISTÊMICA. DIREITO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE NÃO PODE SER 
INDEFINIDAMENTE SUSPENSO. INOCORRÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE. 
INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DO ART. 7º, §§ 2º E 5º, DA LEI N. 12.016/2009. 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO 
PROVIDO. "O art. 63 da LCE n. 491/2010 deve ser interpretado de forma 
sistêmica, sem ignorar o prazo estabelecido no art. 38 do mesmo diploma. 
Assim, concluise que o processo de aposentadoria de servidor público estadual 
deve permanecer suspenso enquanto tramitar contra ele processo 
administrativo disciplinar; porém, uma vez extrapolado o prazo de 120 (cento e 
vinte) dias legalmente estabelecido, o sobrestamento não deve prevalecer" 
(Reexame Necessário em MS n. 2012.082224-5, da Capital, deste relator, j. 6-8-
2013). (Agravo de Instrumento n. 2015.042951-2, da Capital, Relator: Des. Jorge 
Luiz de Borba, j. 15/12/2015, grifei). 

Na mesma linha: 

SERVIDOR PÚBLICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SUSPENSO - 
DEMORA EXCESSIVA - PREJUÍZO AINDA A REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA - 
DIREITO CONSTITUCIONAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. Um processo 
instaurado contra servidor público, ainda mais de caráter disciplinar e com 
possibilidade de demissão, gera por si só constrangimento. Tanto pior quando 
existe prejuízo, por norma local, ao prosseguimento de pedido de aposentadoria. 
Se um processo judicial, muito mais cerimonioso, pode no máximo esperar por 
um ano a solução de questão prejudicial externa, um PAD não propicia o 
aguardo imorredouro de julgamento criminal. Necessidade de, na linha de 
precedentes do STJ e do TJSC, determinar a retomada da instância extrajudicial, 
inclusive para que seja avaliado o pleito de inativação como de direito. 
Interpretação conjugada dos arts. 38 e 63 da Lei Complementar Estadual 
491/2010, atenta ainda à declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão 
Especial do art. 8º (na redação da Lei Complementar 605/2013). Segurança 
concedida. (Mandado de Segurança n. 0125308-81.2015.8.24.0000, de Tribunal 
de Justiça, Relator: Desembargador Hélio do Valle Pereira, j. 27/9/2017, grifei). 

Portanto, era juridicamente viável, naquelas hipóteses em que os 

processos administrativos estavam com prazo superado para julgamento (120 dias), 

ser conferida aposentadoria voluntária aos acusado, porém, na sequência, deveria 

ser finalizado o processo punitivo, respeitando, sempre, o prazo prescricional.   

Em Santa Catarina, há a Lei Complementar 491, de 20 de janeiro de 2010, 

que criou o Estatuto Jurídico Disciplinar do âmbito da Administração Direta e Indireta. 

Ela trata assim do ato interruptivo:  



 
 

Art. 22. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar 
interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade 
competente.  

Também é oportuna a leitura do mesmo diploma legal:  

Art. 38. Iniciar-se-ão os procedimentos processuais disciplinares no prazo de 10 
(dez) dias, a contar da publicação da Portaria no Diário Oficial do Estado e 
encerrar-se-á no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, e em 
caso de força maior, por prazo determinado a critério da autoridade 
competente, não excedente a 60 (sessenta) dias.  

É viável, então, fazer a interpretação conjugada da norma: há um prazo 

para a finalização da fase administrativa (120 dias), mas se ele for superado o curso 

da prescrição é retomado. Constata-se, assim, que o prazo para o julgamento do 

processo administrativo disciplinar é de 120 dias. Porém, encerrado o referido prazo, 

a prescrição é retomada imediatamente, sem interrupção e/ou suspensão. Portanto, 

a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final 

proferida por autoridade competente, a qual deve ocorrer no prazo de até 120 dias. 

Se não for proferida a decisão no referido prazo, a prescrição é imediatamente 

retomada, sem mais nenhuma interrupção.  

Neste caso, a possibilidade de ser imputada penalidade ao Policial Civil 

deve obedecer às hipóteses do art. 244 do Estatuto da Polícia Civil de SC:  

Art. 244. Prescreve a ação disciplinar:  

I - em 2 (dois) anos, quanto aos fatos puníveis com repreensão e suspensão;  

II - em 5 (cinco) anos, quanto aos fatos punidos com demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade, ressalvada a hipótese do § 3º deste artigo.  

(...)  

§ 4º Se o fato configurar também ilícito penal, a prescrição é a mesma da ação 
penal, caso esta prescreva em mais de 5 (cinco) anos. 

Superado o prazo em que o caso investigado se enquadrar (inciso I, II ou 

§4º do art. 244 do Estatuto da Polícia Civil de SC), terá ocorrida a prescrição da ação 



 
 

disciplinar. Ou seja, o ente estatal não poderá mais aplicar qualquer penalidade ao 

servidor acusado, ficando plenamente consumada a prescrição.   

III – CONCLUSÃO 

Diante do exposto, conclui-se que o ente estatal possui o prazo de até 120 

dias para realizar o julgamento definitivo de processo administrativo disciplinar. 

Durante esse prazo, nenhum Policial Civil pode, caso esteja respondendo processo 

disciplinar na esfera administrativa, obter aposentadoria voluntária. Há, neste caso, 

plena vedação legal. Porém, decorrido o referido prazo, poderia ser concedida 

aposentadoria voluntária ao Policial Civil, sem prejuízo do prosseguimento do 

processo administrativo disciplinar até o seu julgamento definitivo.  

O julgamento do processo administrativo, para viabilizar eventual punição, 

teria que ocorrer: a) em até 2 anos para fatos puníveis com repreensão e suspensão; 

b) em até 5 (cinco) anos para fatos punidos com demissão, cassação de 

aposentadoria ou disponibilidade; c) no prazo da prescrição da ação penal (caso esta 

prescreva em mais de 5 anos). Decorridos os referidos prazos, a possibilidade de 

aplicação de penalidade disciplinar estaria plenamente prescrita.  

Porém, a Administração Pública Estadual, ao realizar o arquivamento de 

processo administrativo disciplinar em função de ato de aposentadoria de servidor 

acusado, cometeu grave ilegalidade. O referido processo teria que prosseguir, ainda 

que o servidor estivesse na fruição de sua aposentadoria. Neste caso, cumpre à 

Administração Pública, independente do ato de “desaposentação”, realizar o 

desarquivamento do processo administrativo disciplinar, para encerrá-lo 

definitivamente.  

Há aqui, inegavelmente, um dever de obediência sempre ao princípio da 

legalidade e da indisponibilidade do interesse público. É interesse máximo que as 



 
 

eventuais infrações disciplinares sejam apuradas e punidas na forma da lei. Por isso, 

jamais um PAD poderá ser arquivado, sem o seu devido julgamento.  

Assim, cumpre à Administração Pública Estadual determinar o 

desarquivamento de todos os processos administrativos disciplinares, para adotar 

uma das seguintes soluções: a) reabrir o processo administrativo disciplinar, dando 

seguimento ao mesmo, caso ainda não esteja prescrita a pretensão punitiva 

administrativa; b) julgar extinto o processo administrativo disciplinar, caso já esteja 

prescrita a pretensão punitiva – a prescrição foi retomada logo após decorridos 120 

da instauração do processo administrativo disciplinar, tudo nos termos do art. 244, 

do Estatuto da Polícia Civil de Santa Catarina. Estas são as soluções jurídicas que 

devem ser adotadas para o caso concreto apresentado pelo distinto Consulente.  

É o Parecer Jurídico que submetemos à elevada consideração do distinto 

Diretor Jurídico do SINPOL/SC, o Agente de Polícia Paulo Abreu. 

Florianópolis, 30 de julho de 2019. 
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