
LEI Nº 6677, DE 26/09/1994 
(DO-BA, DE 27/09/1994) 

Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das Autarquias e das 
Fundações Públicas Estaduais. 

TÍTULO V 
Do Processo Administrativo Disciplinar 

 
CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

Art. 204 - A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a 
sua imediata apuração, mediante sindicância ou processo disciplinar. 

Art. 205 - A sindicância, de rito sumário, será instaurada para apurar a existência de fatos irregulares 
e determinar os responsáveis. 

§ 1º - A comissão sindicante será composta de 03 (três) membros, que poderão ser dispensados de 
suas atribuições normais, até a apresentação do relatório final. 

§ 2º - Não poderá participar da comissão sindicante servidor que não seja estável, como também 
cônjuge, companheiro, parente consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, 
do sindicado e do denunciante, se houver. 

§ 3º - A comissão sindicante terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis para concluir o encargo, podendo 
ser prorrogado por até igual período. 

Art. 206 - Da sindicância poderá resultar o seguinte: 

I - arquivamento do processo, quando não for apurada irregularidade; 

II - instauração de processo disciplinar. 

§ 1º - Concluindo a comissão sindicante pela existência de fato sujeito à pena de advertência e 
suspensão de até 30 (trinta) dias, determinará a citação do sindicado para apresentar defesa, arrolar 
até 03 (três) testemunhas e requerer produção de outras provas, no prazo de 05 (cinco) dias. 

§ 2º - Na hipótese do parágrafo anterior, a comissão sindicante concluirá os trabalhos no prazo de 15 
(quinze) dias, que poderá ser prorrogado por mais 10 (dez). 

§ 3º - Da punição cabe pedido de reconsideração ou recurso, na forma desta lei. 

Art. 207 - Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de 
suspensão por mais de trinta dias, demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade, será 
obrigatória a instauração de processo disciplinar.  

CAPÍTULO II 
Do Afastamento Preventivo 

Art. 208 - A autoridade instauradora do processo disciplinar, de ofício ou mediante solicitação do 
presidente da comissão processante, poderá ordenar o afastamento do servidor acusado, pelo prazo 
de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de remuneração, a fim de que o mesmo não venha a influir 
na apuração dos fatos. 

Parágrafo único - O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os seus 
efeitos, ainda que não concluído o processo. 

CAPÍTULO III 
Do Processo Disciplinar 

Art. 209 - O processo disciplinar destina-se a apurar responsabilidade de servidor por infração 



praticada no exercício de suas funções ou relacionada com as atribuições do seu cargo. 

Art. 210 - O processo disciplinar será conduzido por uma comissão composta de 03 (três) servidores 
estáveis, de hierarquia igual, equivalente ou superior à do acusado, designados pela autoridade 
competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente. 

§ 1º - A comissão terá um secretário designado pelo seu presidente. 

§ 2º - Não poderá participar de comissão processante cônjuge, companheiro, parente consangüíneo 
ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, do acusado e do denunciante. 

Art. 211 - A comissão processante exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, 
assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse público. 

Art. 212 - O servidor poderá fazer parte, simultaneamente, de mais de uma comissão, podendo esta 
ser incumbida de mais de um processo disciplinar. 

Art. 213 - Os membros da comissão e o servidor designado para secretariá-la não poderão atuar no 
processo, como testemunha. 

Art. 214 - A comissão somente poderá deliberar com a presença de todos os seus membros. 

Parágrafo único - Na ausência, sem motivo justificado, por mais de duas sessões, de qualquer dos 
membros da comissão ou de seu secretário, será procedida, de imediato, a substituição do faltoso, 
sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade por descumprimento do dever funcional. 

Art. 215 - O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: 

I - instauração, com publicação da portaria; 

II - citação, defesa inicial, instrução, defesa final e relatório; 

III - julgamento. 

Parágrafo único - A portaria designará a comissão processante, descreverá sumariamente os fatos 
imputados ao servidor e indicará o dispositivo legal violado. 

Art. 216 - O processo administrativo disciplinar deverá ser iniciado no prazo de 05 (cinco) dias, 
contados da data de sua instauração e concluído em prazo não excedente a 60 (sessenta) dias, 
admitida a prorrogação por igual prazo, em face de circunstâncias excepcionais. 

Parágrafo único - Os membros da comissão deverão dedicar o tempo necessário aos seus trabalhos, 
podendo ficar dispensados do serviço de sua repartição, durante a realização do processo. 

SEÇÃO I 
Dos Atos e Termos Processuais  

Art. 217 - O presidente da comissão, após nomear o secretário, determinará a autuação da portaria e 
das demais peças existentes e instalará os trabalhos, designando dia, hora e local para as reuniões e 
ordenará a citação do acusado para apresentar defesa inicial a indicar provas, inclusive rol de 
testemunhas até o máximo de 05 (cinco). 

Art. 218 - Os termos serão lavrados pelo secretário da comissão e terão forma processual e resumida. 

§ 1º - A juntada de qualquer documento aos autos será feita por ordem cronológica de apresentação, 
devendo o presidente rubricar todas as folhas. 

§ 2º - Constará dos autos do processo a folha de antecedentes funcionais do acusado. 

§ 3º - As reuniões da comissão serão registradas em atas circunstanciadas. 

§ 4º - Todos os atos, documentos e termos do processo serão extraídos em duas vias ou produzidos 
em cópias autenticadas, formando autos suplementares.  



Art. 219 - A citação do acusado será feita pessoalmente ou por edital. 

§ 1º - A citação pessoal será feita, preferencialmente, pelo secretário da comissão, apresentando ao 
destinatário o instrumento correspondente em duas vias, o qual conterá a descrição resumida da 
imputação, o local de reuniões da comissão, com a assinatura do presidente, e o prazo para a defesa. 

§ 2º - O compadecimento voluntário do acusado perante a comissão supre a citação. 

§ 3º - Quando o acusado se encontrar em lugar incerto ou não sabido ou quando houver fundada 
suspeita de ocultação para frustrar a diligência, a citação será feita por edital. 

§ 4º - O edital será publicado, por uma vez, no Diário Oficial e em jornal de grande circulação da 
localidade do último domicílio conhecido, onde houver. 

§ 5º - Recusando-se o acusado a receber a citação, deverá o fato ser certificado à vista de 02 (duas) 
testemunhas. 

SEÇÃO II 
Da Instrução 

Art. 220 - A instrução será contraditória, assegurando-se ao acusado ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes. 

Art. 221 - Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa. 

Art. 222 - A comissão promoverá o interrogatório do acusado, a tomada de depoimentos, acareações 
e a produção de outras provas, inclusive a pericial, se necessária. 

§ 1º - No caso de mais de um acusado, cada um será ouvido separadamente, podendo ser promovida 
acareação, sempre que divergirem em suas declarações. 

§ 2º - A designação dos peritos recairá em servidores com capacidade técnica especializada, e, na 
falta deles, em pessoas estranhas ao serviço público estadual, assegurada ao acusado a faculdade de 
formular quesitos. 

§ 3º - O presidente da comissão poderá indeferir pedidos considerados impertinentes, meramente 
protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 

Art. 223 - A defesa do acusado será promovida por advogado por ele constituído ou por defensor 
público ou dativo. 

§ 1º - Caso o defensor do acusado, regularmente intimado, não compareça sem motivo justificado, o 
presidente da comissão designará defensor, ainda que somente para o ato. 

§ 2º - A designação de defensor público e a nomeação de defensor dativo far-se-á decorrido o prazo 
para a defesa, se for o caso. 

§ 3º - Nenhum ato da instrução poderá ser praticado sem a prévia intimação do acusado e de seu 
defensor. 

Art. 224 - Em qualquer fase do processo poderá ser juntado documento aos autos, antes do relatório. 

Art. 225 - As testemunhas serão intimadas através de ato expedido pelo presidente da comissão, 
devendo a segunda via, com o ciente deles, ser anexada aos autos. 

§ 1º - Se a testemunha for servidor, a intimação poderá ser feita mediante requisição ao chefe da 
repartição onde serve, com indicação do dia e hora marcados para a audiência. 

§ 2º - Se as testemunhas arroladas pela defesa não forem encontradas e o acusado, intimado para 
tanto, não fizer a substituição dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, prosseguir-se-á nos demais 
termos do processo. 

Art. 226 - O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha 



trazê-lo por escrito. 

§ 1º - As testemunhas serão inquiridas separadamente. 

§ 2º - Antes de depor, a testemunha será qualificada, não sendo compromissada em caso de amizade 
íntima ou inimizade capital ou parentesco com o acusado ou denunciante, em linha reta ou colateral 
até o terceiro grau. 

Art. 227 - Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à 
autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe, 
pelo menos, um médico psiquiatra. 

Parágrafo único - O incidente de insanidade mental será processado em autos apartados e apensos ao 
processo principal, ficando este sobrestado até a apresentação do laudo, sem prejuízo da realização 
de diligências imprescindíveis. 

Art. 228 - O acusado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o local onde será 
encontrado. 

Art. 229 - Compete à comissão tomar conhecimento de novas imputações que surgirem, durante o 
curso do processo, contra o acusado, caso em que este poderá produzir novas provas objetivando sua 
defesa. 

Art. 230 - Ultimada a instrução, intimar-se-á o acusado, através de seu defensor, para apresentar 
defesa final no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo. 

Parágrafo único - Havendo dois ou mais acusados, o prazo será comum de 20 (vinte) dias, correndo 
na repartição. 

Art. 231 - Considerar-se-á revel o acusado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo 
legal. 

Art. 232 - Apresentada a defesa final, a comissão elaborará relatório minucioso, no qual resumirá as 
peças principais dos autos e mencionará as provas em que se basear para formar a sua convicção e 
será conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor, indicando o dispositivo legal 
transgredido, bem como as circunstâncias mencionadas no artigo 188. 

§ 1º - A comissão apreciará separadamente, as irregularidades que forem imputadas a cada acusado. 

§ 2º - A comissão deverá sugerir providências para evitar reprodução de fatos semelhantes aos que 
originaram o processo e quaisquer outras que lhe pareçam de interesse público. 

Art. 233 - O processo disciplinar, com o relatório da comissão e após o pronunciamento da 
Procuradoria Geral do Estado ou do órgão jurídico competente, será remetido à autoridade que 
determinou a instrução, para julgamento. 

Art. 234 - É causa de nulidade do processo disciplinar: 

I - incompetência da autoridade que o instaurou; 

II - suspeição e impedimento dos membros da comissão; 

III - a falta dos seguintes termos ou atos: 

a) citação, intimação ou notificação, na forma desta lei; 

b) prazos para a defesa; 

c) recusa injustificada de promover a realização de perícias ou quaisquer outras diligências 
imprescindíveis a apuração da verdade; 

IV - inobservância de formalidade essencial a termos ou atos processuais. 



Parágrafo único - Nenhuma nulidade será declarada se não resultar prejuízo para a defesa, por 
irregularidade que não comprometa a apuração da verdade e em favor de quem lhe tenha dado 
causa. 

SEÇÃO III 
Do Julgamento 

Art. 235 - No prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade 
julgadora proferirá a sua decisão. 

§ 1º - Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este 
será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. 

§ 2º - Havendo mais de um acusado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade 
competente para a imposição de pena mais grave. 

Art. 236 - A autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la, 
ou isentar o servidor de responsabilidade. 

Art. 237 - Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade total 
ou parcial do processo, devendo outro ser instaurado. 

Parágrafo único - A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o artigo 203, § 2º, 
será responsabilizada na forma do Capítulo V, do Título IV, desta Lei. 

Art. 238 - Extinta a punibilidade, a autoridade julgadora determinará o registro dos fatos nos 
assentamentos individuais do servidor. 

Art. 239 - Quando a infração estiver capitulada como crime, os autos suplementares do processo 
disciplinar serão remetidos ao Ministério Público. 

Art. 240 - O servidor que responde a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou 
aposentado voluntariamente, após a sua conclusão e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. 

Parágrafo único - Ocorrida a exoneração de que trata o artigo 46, o ato será convertido em demissão, 
se for ocaso. 

Art. 241 - Apresentado o relatório, a comissão processante ficará automaticamente dissolvida, 
podendo ser convocada para prestação de esclarecimento ou realização de diligência, se assim achar 
conveniente a autoridade julgadora. 

SEÇÃO IV 
Da Revisão do Processo 

Art. 242 - O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando 
se aduzirem fatos novos ou circunstâncias não apreciadas, suscetíveis a justificar a inocência do 
punido ou a inadequação da penalidade aplicada. 

§ 1º - Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família 
poderá requerer a revisão do processo. 

§ 2º - No caso da incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo seu curador. 

Art. 243 - No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. 

Art. 244 - A alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão. 

Art. 245 - O pedido de revisão será dirigido ao Secretário de Estado ou a autoridade equivalente que, 
se autorizá-la, o encaminhará ao dirigente do órgão de onde se originou o processo disciplinar. 

Parágrafo único - Recebida a petição, o dirigente do órgão providenciará a constituição de comissão 
revisora, na forma prevista no artigo 210. 



Art. 246 - Os autos da revisão serão apensados aos do processo originário. 

Parágrafo único - Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e 
inquirição das testemunhas que arrolar. 

Art. 247 - A comissão revisora terá até 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos, 
prorrogáveis por mais 60 (sessenta), quando as circunstâncias assim o exigirem. 

Art. 248 - Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas relativas ao 
processo disciplinar. 

Art. 249 - O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade. 

Parágrafo único - O prazo para julgamento será de até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento 
do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. 

Art. 250 - Julgada procedente a revisão, inocentado o servidor, será declarada sem efeito a 
penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os seus direitos, exceto em relação à demissão de cargo 
de provimento temporário que será convertida em exoneração. 

Parágrafo único - Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade. 

Art. 251 - Aplica-se subsidiariamente ao processo disciplinar o Código de Processo Penal. 

Art. 270 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
especialmente a Lei nº 529, de 20 de dezembro de 1952, a Lei nº 2323, de 11 de abril de 1966, salvo 
o artigo 282 e seus parágrafos, e o artigo 41 da Lei ] 6354, de 30 de dezembro de 1991. 

Palácio do Governo do Estado da Bahia, em 26 de setembro de 1994. 
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