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Procedimentos Operacionais CPP 
Procedimento Técnico CPAD 15 – Intimação e Oitiva de testemunhas e 
denunciantes 
 
1) Objetivo 
Ouvir testemunhas e denunciantes para esclarecer fatos relacionados à 
irregularidade em investigação. 
 
2) Procedimento 
 
A comissão de PAD / sindicância pode entender necessárias oitivas com 
testemunhas e/ou denunciantes e deliberar por tal em uma de suas reuniões de 
trabalho. 
 
Serão elaborados, pelo secretário da comissão de PAD / sindicância, documento 
de intimação direcionado à referida testemunha, e também notificação para o 
investigado sobre a oitiva de testemunha. Os documentos seguem respectivamente 
os modelos “Intimação” e “Notificação ao Investigado – Oitiva Testemunha” no site 
CPP Unifesp. 
 
Neste documento é agendada reunião, nas dependências da CPP, para ouvir o 
servidor em questão na qualidade de testemunha, sendo essencial que o 
investigado, e/ou seu procurador, sejam notificados da oitiva para que possam 
acompanhar caso desejem. 
 
Intimação é expedida para endereço interno à Unifesp através do sistema de 
protocolo e relatada na lista “FU Documentos Enviados e Recebidos (Protocolo) ” 
ou por e-mail, coletando o aviso de leitura do intimado, segundo enunciado no 10 
da Controladoria Geral da União. 
 
Movimento “Intimações” é inserido no Sistema de Controle CPP para relatar estas 
expedições e agendamento da oitiva para data em questão. 
 
Retorno do protocolo é controlado pela equipe CPP e ao retornar é dada baixa na 
lista “FU Documentos Enviados e Recebidos (Protocolo) ”. Protocolo assinado pelo 
destinatário ou aviso de leitura do e-mail, testemunha e investigado, devem ser 
anexados ao processo. 
 
Caso o protocolo não retorne em 5 dias, cobrança por e-mail será feita e relatada 
no Sistema de Controle CPP através do movimento “Intimações” relatando ser a 1ª 
cobrança. 
 
Caso o protocolo não retorne em 5 dias do e-mail de 1ª cobrança, cobrança por 
carta será feita e relatada no Sistema de Controle CPP através do movimento 
“Intimações” relatando ser a 2ª cobrança. Novamente, carta de cobrança será 
relatada na lista “FU Documentos Enviados e Recebidos (Protocolo) ” para controle. 
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Caso o protocolo não retorne em 5 dias da carta de 2ª cobrança, cobrança por carta 
será feita e relatada no Sistema de Controle CPP através do movimento 
“Intimações” relatando ser a 3ª cobrança. Novamente, carta de cobrança será 
relatada na lista “FU Documentos Enviados e Recebidos (Protocolo) ” para controle. 
(MELHORIA A SER IMPLEMENTADA) 
 
Em data e hora agendada previamente, a comissão de PAD / sindicância ouvirá a 
testemunha ou denunciante e redigirá documento relatando a oitiva, segundo 
modelo “Oitiva de testemunha” no site CPP Unifesp que será anexado ao processo. 
Movimento “Oitivas” é incluído no Sistema de Controle CPP relatando o nome da 
pessoa que foi ouvida como testemunha. 
 
Caso o investigado, e/ou seu procurador, compareça à oitiva, deve também assinar 
relato da oitiva a ser anexada ao processo. 
 
Nome ou Registro funcional da pessoa ouvida como testemunha é inserido no 
Sistema de Controle CPP através do movimento “Participante Testemunha”. 
 
Nome ou Registro funcional da pessoa ouvida como denunciante é inserido no 
Sistema de Controle CPP através do movimento “Participante Denunciante”. 
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3) Fluxograma 

 

Procedimento 15 - Intimação e Oitiva de 

Testemunhas e Denunciantes (1/4)

Comissão de PAD / Sindicância Comissão Processante Permanente

Início

Procedimento 10

Elaborado documento de 
intimação e notificação ao 

investigado sobre oitiva 
segundo modelos no site 

CPP Unifesp

A

Agendada reunião de oitiva 
nas dependências da CPP

Intimação e Notificação ao 
Investigado são expedidas 
para endereço interno à 

Unifesp através do 
protocolo ou por e-mail 

com aviso de leitura

Expedição da intimação e 
notificação ao investigado  
são relatadas na lista "FU 
Documentos Enviados e 

Recebidos" 

Movimento "Intimações" é 
inserido no Sistema de 
Controle CPP relatando 

expedição da intimação e 
notificação ao investigado



 

 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 
Comissão Processante Permanente 

 
 

Rua Sena Madureira, 1500, 5º andar, Vila Clementino – São Paulo – CEP. 04021001 
 55-11-3385-4122 – Email cpp@unifesp.br 

4 

                          

 

Procedimento 15 - Oitiva de Testemunhas e 

Denunciantes (2/4)

Comissão de PAD / Sindicância Comissão Processante Permanente

A
Retorno dos protocolos 

são controlado

Protocolos de 
recebimento da 

intimação e 

notificação 

Não Sim

Dada baixa na lista "FU 
Documentos Enviados e 

Recebidos"  

Protocolos assinados pelos 
destinatários são anexados 

ao processo

A B C
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Procedimento 15 - Oitiva de Testemunhas e 

Denunciantes (3/4)

Comissão de PAD / Sindicância Comissão Processante Permanente

A

Cobrança por e-mail será 
feita e relatada no Sistema 
de Controle CPP através do 
movimento "Intimações" 

como 1a cobrança

Protocolos da 
intimação e 
notificação 

retornaram em até 5 

Não

Sim

C

Cobrança por carta será 
feita e relatada no Sistema 
de Controle CPP através do 

movimento Intimações 
como 2a cobrança

Carta de cobrança será 
relatada na lista "FU 

Documentos Enviados e 
Recebidos"   

D
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Procedimento 15 - Oitiva de Testemunhas e 

Denunciantes (4/4)

Comissão de PAD / Sindicância Comissão Processante Permanente

D

Protocolos da 
intimação e 
notificação 

retornaram em até 5 

Não

Sim

C

Cobrança por carta será 
feita e relatadano Sistema 
de Controle CPP através do 

movimento Intimações 
como 3a cobrança

Carta de cobrança será 
relatada na lista "FU 

Documentos Enviados e 
Recebidos"   

B

A CPP controla o retorno 
dos protocolos da 

intimação e notificação ao 
investigado ou avisos de 

leitura por e-mail para que 
sejam anexados ao 

Oitiva da testemunha ou 
denunciante acontece

conforme agendamento, 
com possível participação 

do investigado e seu 
procurador

Redigido relato da oitiva 
conforme modelo no site 

CPP Unifesp

Relato da oitiva de 
testemunha é anexado ao 

processo

Movimento "Oitiva" é 
inlcuído no Sistema de 

Controle CPP

Fim

Comissão em 
Instrução Processual


