
 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

ATO DO SECRETARIO 

 

RESOLUÇÃO SEAP Nº 732                              DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018.                                                                                   

 

 

ALTERA PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

  

  

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso 

de suas atribuições legais e regulamentares, tendo em vista o que constam nos 

autos do processo E-21/015/100027/2018.  

 

 

Considerando o disposto no Art. 324 e § 1º do Regulamento do Estatuto dos 

Funcionários Públicos Civis, aprovado pelo Decreto nº 2.479/79, disciplinando 

que, in verbis: 

 

 

“Art. 324. O processo administrativo disciplinar deverá 

estar concluído no prazo de 90 (noventa) dias, 

contados da data em que os autos chegarem à 

comissão e prorrogáveis sucessivamente por períodos 

de 30 (trinta) dias, até o máximo de 3 (três), em caso 

de força-maior e a juízo do Secretário de Estado de 

Administração.  

 

§ 1º A não-observância desses prazos não acarretará 

nulidade do processo, importando, porém, quando não 

se tratar de sobrestamento, em responsabilidade 

administrativa dos membros da comissão.” 

 

Considerando que, atualmente, os Colegiados em atuação na SEAP solicitam a 

prorrogação dos prazos até completar o total de 180 (cento e oitenta) dias, 

silenciando-se, entretanto, em relação à devolução de novo prazo para final 

conclusão da instrução probatória; 



 

 

 

         Considerando que o referido artigo impõe que o processo administrativo 

disciplinar seja submetido à análise da Administração Superior, para fins de 

concessão de prazo para prosseguimento da instrução probatória; 

 

          Considerando o disposto no Decreto nº 39.904, de 13 de setembro de 2006, 

que atribuiu competência ao Subsecretário Geral para conceder prorrogação e 

devolução de prazo para conclusão dos processos administrativos disciplinares;  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - As Comissões Permanentes de Inquérito Administrativo Disciplinar 

deverão observar o prazo disposto no Art. 324 do REFPC/RJ para fins de 

conclusão dos processos administrativos disciplinares. 

 

Art. 2º - Ao final do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, não concluindo o processo 

administrativo disciplinar, a Comissão Permanente de Inquérito Administrativo 

Disciplinar deverá solicitar devolução de novo prazo, esclarecendo, 

fundamentadamente, as razões do pedido. 

 

Art. 3º - Caberá ao Subsecretário Geral de Administração Penitenciária o juízo de 

admissibilidade para prorrogação e devolução do prazo. 

 

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-

se normativas em contrário. 

   

 

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2018. 

 

 

DAVID ANTHONY GONÇALVES ALVES 

Secretário de Estado de Administração Penitenciária 

 

 

 

 


