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Procedimentos Operacionais CPP 
Procedimento Técnico CPAD 19 – Indiciação e Citação para Defesa Escrita do 
Investigado 
 
1) Objetivo 
A indiciação encerra a subfase de instrução, da fase de inquérito do processo 
disciplinar, na forma do “Termo de Indiciação”. 
 
O “Termo de Indiciação” deve imputar ao servidor a prática de uma ou mais 
infrações disciplinares, listando as provas correspondentes e o respectivo 
enquadramento legal. 
 
2) Procedimento 
A decisão pela indiciação deve ser antecedida, na ordem expressa abaixo, por: 
 

1) notificação prévia ao investigado, como fase inicial da instrução; 
 
2) por investigação e juntada de provas que configurem o fato ilícito em 
investigação; 
 
3) oitiva / interrogatório com o investigado que garante a ampla defesa ao 
investigado. 
 
4) ata elaborada pela CPAD na qual se delibera pelo encerramento da fase 
instrutória com vista na coleta de material probatório, suficiente ao 
indiciamento do servidor acusado, segundo Manual de Processo 
Administrativo Disciplinar, item 10.4.1. 

 
A comissão de PAD / sindicância, caso conclua pela culpa do servidor, deve 
deliberar pela indiciação do investigado em ata de reunião assinada por todos os 
membros da comissão, ou prosseguir para a elaboração do relatório final se 
concluído pela absolvição. 
 
A comissão de PAD / sindicância elaborará “Termo de Indiciação” segundo modelo 
no site CPP Unifesp, descrevendo a irregularidade praticada, conforme os tipos 
previstos na Lei nº 8.112/90 ou outras normas existentes:  

 

 Especificar as provas que levaram ao convencimento do colegiado, ou a 

materialidade do ato; 

 

 O nexo causal entre essas provas e a irregularidade praticada; 

 

 A autoria; 

 

 A tipificação expressa referenciado o artigo da lei infringido. 
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Nesta fase do processo, vige o princípio da “dúvida em favor da sociedade” que 
preceitua que se há indícios ou provas consistentes da ocorrência de infração 
disciplinar, e de que mesmo havendo dúvida quanto a autoria desta infração pelo 
servidor investigado, se esta não pode ser sanada por impossibilidade de coleta de 
provas pela comissão além das que estão no processo, a comissão deve concluir 
pela indiciação, e não pela absolvição sumária dos investigados. 
 
Ainda que a comissão tenha verificado a prescrição da penalidade, não pode deixar 
de indiciar o acusado, para que a autoridade julgadora tenha instrumentos para 
eventualmente alterar a penalidade ou meramente registrar a falta nos 
assentamentos funcionais dos investigados. 
 
Caso haja mais de um indiciado, a Comissão pode elaborar termo de indiciação 
único. Ele é peça essencial para a defesa do indiciado pois formaliza a acusação e 
delimitará os termos da defesa escrita e do julgamento. 
 
O termo de indiciação é oficialmente encaminhado ao acusado através de outro 
documento chamado mandado de citação. A comissão de PAD / sindicância deve 
elaborar “Citação” segundo modelo no site CPP. 
 
Para que cumpra seu objetivo, o mandado de citação deve obrigatoriamente 
informar local e prazo para apresentação da defesa escrita e o direito que tem o 
indiciado de consultar o processo na repartição.  
 
O Termo de Indiciação e a Citação devem ser entregues pessoalmente a cada 
investigado, sendo documento assinado por este anexado ao processo. 
 
Movimentos “Indiciamento” e “Citação” devem ser incluídos no Sistema de Controle 
CPP para relatar que foram expedidos a cada investigado do processo. 
 
No caso de recusa do indiciado em receber a citação pessoal, o membro da 
comissão que não obteve êxito em conseguir a assinatura do indiciado no mandado 
poderá suprir a ausência desta, por meio de termo elaborado pelo próprio membro 
que relata a tentativa de obter o ciente do indiciado, mas que este se recusou a 
fazê-lo. Para lavrar o referido termo é necessário que o membro da comissão esteja 
acompanhado de duas testemunhas que, de preferência, não integrem a Comissão, 
as quais presenciaram o fato; neste caso, a recusa do indiciado em receber a 
citação estará suprida com as assinaturas das duas testemunhas. 
 
Termo que relata a recusa no recebimento presencial da citação, com a assinatura 
de duas testemunhas, deve ser anexado ao processo. 
 
Caso seja constatado que o acusado se encontra em local incerto e não sabido, 
deve-se fazer a citação por meio de edital em jornal de grande circulação e diário 
oficial. Anexando estes documentos ao processo. 
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Movimento “Indiciamento” e “Citação” devem ser incluídos no Sistema de Controle 
CPP para relatar que o Termo de Indiciação e Citação foram publicados em jornal 
de grande circulação e diário oficial para cada investigado do processo que ficou 
estabelecido encontra-se em local incerto e não sabido. 
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3) Fluxograma 

 

Procedimento 19 - Indiciação e Citação para Defesa 

Escrita do Investigado (1/3)

CPAD Comissão Processante Permanente

Início

Procedimento 17

A

Ata de reunião com
assinatura de todos os 
membros delibera pela 

indiciação

Elaborar "Termo de 
Indiciação" conforme

modelo  no site CPP, pode 
ser único constando mais 

de um acusado

Elaborar "Citação" 
conforme modelo  no site 

CPP que deve ser único 
por acusado

Fazer cópia do processo 
para enviar ao acusado

Termo de Indiciação + 
Citação devem ser 

entregues pessoalmente 
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Procedimento 19 - Indiciação e Citação para Defesa 

Escrita do Investigado (2/3)

CPAD Comissão Processante Permanente

Acusado assinou o 
recebimento da 

citação presencial?

Não

Sim

Documento assinado 
anexado ao processo

Fim

Procedimento 20

Membro responsável pela 
citação presencial deve 

elaborar termo que relata a 
tentativa de obter o ciente 

do indiciado e da recusa 
deste em fazê-lo

Duas testemunhas que, de 
preferência, não integrem a 

Comissão, devem
presenciar e assinar o 

termo que relata a recusa

B

"Indiciamento" e "Citação" 
incluídos no Sistema de 

Controle CPP relatando que 
duas testemunhas 

presenciaram a recusa no 
recebimento

Movimentos 
“Indiciamento” e “Citação” 

devem ser incluídos no 
Sistema de Controle CPP 

A
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Procedimento 19 - Indiciação e Citação para Defesa 

Escrita do Investigado (3/3)

CPAD Comissão Processante Permanente

B

Termo deve ser anexado ao 
processo

Acusado está em 
local incerto e não 

sabido?
Sim

Citação por meio de edital 
em jornal de grande 

circulação e diário oficial

“Indiciamento” e “Citação” 
incluídos no Sistema de 
Controle CPP publicação 

em jornal de grande 
circulação e diário oficial e 

anexados ao processo

Fim

Procedimento 21


