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Procedimentos Operacionais CPP 
Procedimento Técnico CPP 24 - Avaliação do Relatório Final pela Chefia de 
Gabinete e Procuradoria 
 
1) Objetivo 
Obter pareceres sobre o relatório final da CPAD antes do julgamento pela 
autoridade competente. 
 
2) Procedimento 
A remessa à autoridade instauradora é o último ato da comissão e deve ser feita 
de imediato, mediante a conclusão do relatório final, para que se inicie o 
julgamento. 
 
A comissão deverá encaminhar o processo ao Presidente da CPP informando, 
desta forma, quem tem a competência para instaurar procedimentos disciplinares.  
 
A equipe CPP elabora ofício de encaminhamento de processo segundo modelo na 
rede CPP, assinado pelo Presidente da CPP, ou na ausência dele pelo Vice-
Presidente da CPP. Ofício deve ser incluído no processo. Deve também atualizar 
o sistema CGU PAD com a data de encaminhamento para julgamento, 3ª fase 
obrigatória para atualização no Sistema CGU PAD. Atualizar informação do 
lançamento da 3ª fase no CGU PAD na capa do processo. 
 
Enviará o processo em questão contendo o relatório final e eventuais processos 
apensados à Chefia de Gabinete da Unifesp para parecer anterior ao julgamento. 
 
O envio do processo ocorre mediante despacho no Sistema Trâmite que controla a 
movimentação de processos na Unifesp. Movimento “Enviado para Chefia de 
Gabinete” deve ser incluído no Sistema de Controle CPP e alterado o status do 
processo para “Chefia de Gabinete”. 
 
A Chefia de Gabinete pode remeter diretamente para julgamento, no entanto 
atualmente todos os processos contam com parecer da Procuradoria da Unifesp 
antes do julgamento. Portanto, a Chefia de Gabinete despacha o processo para a 
Procuradoria e efetua a movimentação no Sistema Trâmite. 
 
A movimentação entre a Chefia de Gabinete e a Procuradoria pode ser consultada 
no Sistema Trâmite a qualquer momento. Semanalmente deve-se consultar o 
status dos processos remetidos à Chefia de Gabinete para entender se já foram 
encaminhados à Procuradoria e em caso positivo deve-se inserir movimento 
“Enviado à Procuradoria” no Sistema de Controle CPP com a data deste envio. 
Status do processo é alterado para “Procuradoria”. 
 
A Procuradoria elabora parecer sobre a questão formal e de mérito do processo 
disciplinar, que subsidiará a decisão final da autoridade. Este parecer jurídico não 
é obrigatório no fluxo de processos disciplinares no âmbito da Universidade, 
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somente para julgamentos por Ministros de Estado, obrigatoriedade estabelecida 
por decreto. 
 
Após elaboração de parecer incluído no processo, este é movimentado via Sistema 
Trâmite para julgamento. 
 
A movimentação entre a Procuradoria e a Reitoria para julgamento pode ser 
consultada no Sistema Trâmite a qualquer momento. Semanalmente deve-se 
consultar o status dos processos remetidos à Reitoria para julgamento para 
confirmar que ainda estão neste estágio. 
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3) Fluxograma 
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