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Procedimentos Operacionais CPP 
Procedimento Técnico CPP 26 – Providências pós Julgamento 
 
1) Objetivo 
Julgar o mérito do Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância e tomar as 
providências necessárias para o cumprimento das determinações contidas no 
julgamento. Notificação das partes interessadas. 
 
2) Procedimento 
Após o julgamento dos procedimentos disciplinares pela Reitoria Unifesp, 
movimento “Julgado” deve ser inserido no Sistema de Controle CPP, incluindo no 
parecer as conclusões do julgamento. Sistema CGU PAD deve ser alimentado pelo 
servidor responsável pela atualização de cada processo com 4ª fase obrigatória, 
julgamento. Atualizar informação do lançamento da 4ª fase no CGU PAD na capa 
do processo. 
 
Seguem abaixo os resultados possíveis para cada Tipo de Processo.  
 

Tipos de Processos Resultados Possíveis 

Sindicância Investigativa - Arquivamento  
- Instauração de PAD 

Sindicância Patrimonial - Arquivamento  
- Instauração de PAD 

Sindicância Punitiva - Arquivamento, 
- Advertência  
- Suspensão de até 30 dias  
- Instauração de PAD 

PAD Ordinário - Arquivamento, 
- Advertência  
- Suspensão de até 90 dias  
- Demissão de servidor efetivo 
- Exoneração de servidor em estágio probatório 
(casos específicos que sinalizam crime contra a 
Administração) 
- Destituição de cargo em comissão 
- Cassação da aposentadoria, de servidores inativos 
- Indisponibilidade dos bens 
- Ressarcimento ao erário 
- Ação penal cabível 

PAD Sumário - Arquivamento 
- Demissão de servidor efetivo 
- Exoneração de servidor em estágio probatório 
(casos específicos que sinalizam crime contra a 
Administração) 
- Destituição de cargo em comissão 
- Cassação da aposentadoria, de servidores inativos 
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Algumas condutas descritas na lei 8.112/90 podem resultar na aplicação das 
penalidades, segundo quadro abaixo. 
 

Penalidades Condutas Descritas na Lei 8.112/90 

Advertência 

(Registro cancelado 
após 3 anos de efetivo 
exercício, se o servidor 
não houver, nesse 
período, praticado nova 
infração disciplinar.) 

Segundo art. 116 e 117 da lei 8.112/90: 

- Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem 
prévia autorização do chefe imediato; 

- Retirar, sem prévia anuência da autoridade 
competente, qualquer documento ou objeto da 
repartição; 

- Recusar fé a documentos públicos; 

- Opor resistência injustificada ao andamento de 
documento e processo ou execução de serviço; 

- Promover manifestação de apreço ou desapreço no 
recinto da repartição; 

- Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos 
casos previstos em lei, o desempenho de atribuição 
que seja de sua responsabilidade ou de seu 
subordinado; 

- Coagir ou aliciar subordinados no sentido de 
filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a 
partido político; 

- Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função 
de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 
segundo grau civil; 

- Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais 
quando solicitado. 

- Inobservância de dever funcional previsto em lei, 
regulamentação ou norma interna, que não justifique 
imposição de penalidade mais grave 

 

Suspensão ou 
Destituição de cargo em 
comissão 
 
(Pode ser convertida em 
multa de 50% do 
vencimento ou da 
remuneração/dia e o 
servidor permanece em 
serviço.) 
 

Segundo art. 117 da lei 8.112/90: 

- Será aplicada em caso de reincidência das faltas 
punidas com advertência  

- Servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser 
submetido a inspeção médica determinada pela 
autoridade competente (15 dias, com cessação dos 
efeitos ao ser cumprida a determinação) 
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(Registro cancelado 
após 5 anos de efetivo 
exercício, se o servidor 
não houver, nesse 
período, praticado nova 
infração disciplinar.) 
 

- Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao 
cargo que ocupa, exceto em situações de 
emergência e transitórias; 

- Exercer quaisquer atividades que sejam 
incompatíveis com o exercício do cargo ou função e 
com o horário de trabalho; 

- Violação das demais proibições que não tipifiquem 
infração sujeita a penalidade de demissão 

Demissão ou Destituição 
de cargo em comissão 

Segundo art. 132 da lei 8.112/90: 

I - Crime contra a administração pública; 

II - Abandono de cargo; 

III - Inassiduidade habitual; 

V - Incontinência pública e conduta escandalosa, na 
repartição; 

VI - Insubordinação grave em serviço; 

VII - Ofensa física, em serviço, a servidor ou a 
particular, salvo em legítima defesa própria ou de 
outrem; 

IX - Revelação de segredo do qual se apropriou em 
razão do cargo; 

XII - Acumulação ilegal de cargos, empregos ou 
funções públicas; 

 

Para transgressões do art. 117, da lei 8.112/90: 

X - Participar de gerência ou administração de 
sociedade privada, personificada ou não 
personificada, exercer o comércio, exceto na 
qualidade de acionista, cotista ou comanditário 

XII - Receber propina, comissão, presente ou 
vantagem de qualquer espécie, em razão de suas 
atribuições; 

XIII - Aceitar comissão, emprego ou pensão de 
estado estrangeiro; 

XIV - Praticar usura sob qualquer de suas formas; 

XV - Proceder de forma desidiosa; 

XVI - Utilizar pessoal ou recursos materiais da 
repartição em serviços ou atividades particulares; 
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Demissão ou Destituição 
de cargo em comissão  
+  
Indisponibilidade de bens 
do servidor  
+  
Ressarcimento ao erário 
+ 
Eventual ação penal 
cabível 
 

Segundo art. 132 da lei 8.112/90: 

IV - Improbidade administrativa; 

VIII - Aplicação irregular de dinheiros públicos; 

X - Lesão aos cofres públicos e dilapidação do 
patrimônio nacional; 

XI - Corrupção; 

Demissão ou Destituição 
de cargo em comissão  
+ 
Incompatibiliza o  
ex-servidor para nova 
investidura em cargo 
público federal por 5 
anos 

Para transgressões do art. 117, da lei 8.112/90: 

IX - Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou 
de outrem, em detrimento da dignidade da função 
pública; 

XI - Atuar, como procurador ou intermediário, junto a 
repartições públicas, salvo quando se tratar de 
benefícios previdenciários ou assistenciais de 
parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou 
companheiro; 

 
 

Seguem listados os procedimentos internos da CPP para cada tipo de 
determinação do julgamento: 
 
2.1) Arquivamento – Para Sindicâncias e PADs 
Os servidores ouvidos e os denunciantes dos procedimentos administrativos, 
sindicâncias ou PADs, devem ser informados do julgamento para arquivamento. 
 
Os servidores investigados em Sindicância Punitiva ou PAD Ordinário / Sumário e 
os servidores ouvidos em Sindicância Investigativa ou Patrimonial precisam ser 
notificados para tomar ciência do julgamento através de Notificação segundo 
modelo “Notificação para Conhecimento de Julgamento”, assinado pelo Presidente 
da CPP, ou na ausência deste, pelo Vice-Presidente da CPP.  Este documento 
agenda data e hora para comparecimento na CPP para que tome conhecimento do 
teor do julgamento. 
 
Notificação deve ser enviada através do Sistema de Protocolo para endereço 
interno à Unifesp com protocolo de recebimento e via Sistema de Protocolo e 
correios com aviso de recebimento (AR) para endereço externo à Unifesp. 
 
Envio da notificação deve ser inserida no Sistema de Controle CPP através do 
movimento “Notificações” e relatada na lista “Documentos Enviados e Recebidos 
(Protocolo) ”. Retorno do protocolo / AR correspondente deve ser controlado. 
 

file://///serverunifesp/cpp/Controle%20de%20Processos%20CPP/Modelos%20de%20Documentos%20CPP/Notificação%20para%20Conhecimento%20do%20Julgamento.doc
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Será elaborado “Termo de Ciência de Julgamento” a ser assinado presencialmente 
na CPP, em data e hora agendados via Notificação. Documento assinado deve ser 
incluído no processo. 
 
Em caso de não comparecimento presencial, de servidor aposentado ou acamado, 
por exemplo, “Memorando para Conhecimento de Julgamento (Aposentado) ” deve 
ser elaborado de acordo com modelo na rede CPP, assinado pelo Presidente ou 
Vice-Presidente da CPP e enviado para endereço externo do servidor. Será 
enviado por AR e o retorno do AR assinado pelo servidor deve ser controlado. 
 
Movimento “Envio de documento” deve ser incluído no Sistema de Controle CPP 
relatando os envios acima. Movimento “Notificações” relatando assinatura da 
notificação para conhecimento de julgamento deve ser incluída no Sistema de 
Controle CPP. 
 
Para Sindicâncias Patrimoniais que apuram indícios de improbidade administrativa, 
ao final do procedimento deve-se dar imediato conhecimento do fato ao Ministério 
Público Federal, ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria-Geral da União, 
à Secretaria da Receita Federal e ao Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras.  
 
Os próximos passos serão: 

 Digitalização do processo – Procedimento 27 

 Envio para arquivo morto na Empresa Arktec – Procedimento 29 

 Encerramento do processo no Sistema de Controle CPP – Procedimento 31 
 
2.2) Instauração de PAD – Para Sindicâncias 
Os servidores ouvidos e denunciantes nas Sindicâncias Investigativas, Patrimoniais 
e Punitivas devem ser informados do julgamento para abertura de PAD. 
 
Os servidores investigados em Sindicância Punitiva, investigados e ouvidos em 
Sindicâncias Investigativas ou Patrimoniais precisam ser notificados para tomar 
ciência do julgamento através de Notificação segundo modelo “Notificação para 
Conhecimento de Julgamento”, assinado pelo Presidente da CPP, ou na ausência 
deste, pelo Vice-Presidente da CPP.  Este documento agenda data e hora para 
comparecimento na CPP para que tome conhecimento do teor do julgamento. 
 
Notificação deve ser enviada através do Sistema de Protocolo para endereço 
interno à Unifesp com protocolo de recebimento e via Sistema de Protocolo e 
correios com aviso de recebimento (AR) para endereço externo à Unifesp. 
 
Envio da notificação deve ser inserida no Sistema de Controle CPP através do 
movimento “Notificações” e relatada na lista “Documentos Enviados e Recebidos 
(Protocolo) ”. Retorno do protocolo / AR correspondente deve ser controlado. 
 

../../Modelos%20de%20Documentos%20CPP/Memorando%20para%20Conhecimento%20de%20Julgamento%20(Aposentados).doc
file://///serverunifesp/cpp/Controle%20de%20Processos%20CPP/Modelos%20de%20Documentos%20CPP/Notificação%20para%20Conhecimento%20do%20Julgamento.doc
file://///serverunifesp/cpp/Controle%20de%20Processos%20CPP/Modelos%20de%20Documentos%20CPP/Notificação%20para%20Conhecimento%20do%20Julgamento.doc
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Será elaborado “Termo de Ciência de Julgamento” a ser assinado presencialmente 
na CPP, em data e hora agendados via Notificação. Documento assinado deve ser 
incluído no processo. 
 
Em caso de não comparecimento presencial, de servidor aposentado ou acamado, 
por exemplo, “Memorando para Conhecimento de Julgamento (Aposentado) ” deve 
ser elaborado de acordo com modelo na rede CPP, assinado pelo Presidente ou 
Vice-Presidente da CPP e enviado para endereço externo do servidor. Será 
enviado por AR e o retorno do AR assinado pelo servidor deve ser controlado. 
 
Movimento “Envio de documento” deve ser incluído no Sistema de Controle CPP 
relatando os envios acima. Movimento “Notificações” relatando assinatura da 
notificação para conhecimento de julgamento deve ser incluída no Sistema de 
Controle CPP. 
 
Os próximos passos serão: 

 Digitalização do processo – Procedimento 27 

 Atualização do CGU PAD – Procedimento 29 

 Designação de Comissão para o PAD – continua no mesmo Processo – 
Procedimento 4 (MELHORIA A SER IMPLEMENTADA – marcação do fim 
da sindicância no sistema de controle CPP para contabilizá-la nos 
processos julgados do período.) 

 
2.3) Aplicação das Penalidades abaixo – Para PADs e Sindicâncias Punitivas 

 Advertência 

 Suspensão 

 Demissão de servidor efetivo 

 Exoneração de servidor em estágio probatório (casos específicos que 
sinalizam crime contra a Administração) 

 Destituição de cargo em comissão 

 Cassação de aposentadoria 

 Indisponibilidade dos bens 

 Ressarcimento ao erário  

 Ação penal cabível 
 
Os servidores ouvidos e os denunciantes, em sindicâncias ou PADs, devem ser 
informados do julgamento para arquivamento. 
 
Os servidores investigados por meio de Sindicâncias Punitivas ou PADs Ordinário 
e Sumário, bem como eventuais advogados ou procuradores, devem ser 
informados do julgamento pela aplicação de penalidade. 
 
Serão notificados de que precisam tomar ciência do julgamento através de 
Notificação segundo modelo “Notificação para Conhecimento de Julgamento”, 
assinado pelo Presidente da CPP, ou na ausência deste, pelo Vice-Presidente da 

../../Modelos%20de%20Documentos%20CPP/Memorando%20para%20Conhecimento%20de%20Julgamento%20(Aposentados).doc
file://///serverunifesp/cpp/Controle%20de%20Processos%20CPP/Modelos%20de%20Documentos%20CPP/Notificação%20para%20Conhecimento%20do%20Julgamento.doc
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CPP. Este documento agenda data e hora para comparecimento na CPP para que 
tome conhecimento do teor do julgamento. 
 
Notificação deve ser enviada através do Sistema de Protocolo para endereço 
interno à Unifesp com protocolo de recebimento e via Sistema de Protocolo e 
correios com aviso de recebimento (AR) para endereço externo à Unifesp. 
 
Envio da notificação deve ser inserida no Sistema de Controle CPP através do 
movimento “Notificações” e relatada na lista “Documentos Enviados e Recebidos 
(Protocolo) ”. Retorno do protocolo / AR correspondente deve ser controlado.  
 
Termo de Ciência, que dá conhecimento do período de recurso de 30 dias, bem 
como da competência dos órgãos colegiados superiores da Unifesp para deliberar 
sobre eventual recurso interposto, deve ser elaborado segundo modelo “Termo de 
Ciência” e assinado pelo investigado presencialmente, preferencialmente, ou via 
correio com aviso de recebimento (AR) (caso o investigado não compareça ao 
agendamento presencial).  
 
Caso o Termo de Ciência seja enviado por AR deve ser relatado na lista 
“Documentos Enviados e Recebidos (Protocolo) ” para controlar o retorno do AR 
assinado.  
 
Caso seja assinado presencialmente, o documento deve ser depositado sobre o 
armário na Recepção CPP para aguardar a vinda do servidor investigado / ouvido. 
 
Movimento “Termo de Ciência” deve ser incluído no Sistema de Controle CPP 
quando o Termo de Ciência assinado for anexado ao processo correspondente. 
Desta data, contam-se 30 dias de prazo para eventual recurso pelo servidor julgado 
culpado. Caso seja interposto recurso, os fluxos de trabalho relacionados serão 
relatados no Procedimento 32. 
 
Durante o período de pedido de recurso, 30 dias da assinatura do termo de ciência, 
o processo deve ficar na CPP. Caso não haja interposição de recurso o processo 
será encaminhado para aplicação de penalidade no RH. 
 
 
a) Encaminhamento ao RH para a aplicação das seguintes penalidades, para 
Sindicâncias Punitivas e PADs 

 Advertência 

 Suspensão 

 Demissão de servidor efetivo 

 Exoneração de servidor em estágio probatório (casos específicos que 
sinalizam crime contra a Administração) 

 Destituição de cargo em comissão 

 Cassação de aposentadoria 

 Ressarcimento ao erário (competência do RH para apurar valores) 

file://///serverunifesp/cpp/Controle%20de%20Processos%20CPP/Modelos%20de%20Documentos%20CPP/Termo%20de%20Ciência%20de%20Aplicação%20de%20Penalidade.doc
file://///serverunifesp/cpp/Controle%20de%20Processos%20CPP/Modelos%20de%20Documentos%20CPP/Termo%20de%20Ciência%20de%20Aplicação%20de%20Penalidade.doc
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Após decorrido o prazo de 30 dias da assinatura do Termo de Ciência sem que 
tenha sido interposto recurso, deve ser elaborado memorando para encaminhar o 
processo em questão à Pró Reitoria de Gestão com Pessoa para aplicação da 
penalidade definida no julgamento, segundo modelo assinado pelo Presidente da 
CPP, ou na ausência deste, pelo Vice-Presidente da CPP.  
 
Processo deve ser tramitado para Pró Reitoria de Gestão com Pessoas via Sistema 
Trâmite e movimentação “Outros – Processo enviado para Pró-Reitoria de Gestão 
com Pessoas” deve ser inserida no Sistema de Controle CPP. 
 
Uma vez aplicada ou calculada a penalidade devida, o processo deve retornar à 
CPP e ser recepcionado via Sistema Trâmite e Sistema de Controle CPP para que 
o sistema CGU-PAD seja atualizado, segundo Procedimento 28. 
 
O processo será digitalizado segundo Procedimento 27, e encaminhado cd com 
cópia digitalizada ao RH. Processo será enviado para arquivo morto, segundo 
Procedimento 29. 
 
b) para instauração da ação penal cabível e indisponibilidade de bens: 
Quando a infração disciplinar estiver capitulada como crime de servidor contra a 
Administração Pública, segundo Código Penal, inclusive de improbidade 
administrativa, o julgamento da Reitora deve solicitar o envio de cópia do processo 
ao Ministério Público Federal. 
 
A CPP deve enviar cópia do processo ao Ministério Público Federal e registrar este 
envio no Sistema de Controle CPP. A remessa do processo disciplinar ao Ministério 
Público Federal deve ocorrer após a conclusão, em decorrência da observância 
dos princípios da legalidade, do devido processo legal e da presunção de inocência.  
 
No entanto, o processo disciplinar pode ser encaminhado pela CPAD a qualquer 
momento à autoridade instauradora, para que esta, se entender cabível remeta 
cópia ao Ministério Público Federal, sem prejuízo do andamento dos trabalhos da 
comissão. O Ministério Público Federal pode designar representante para 
acompanhar o procedimento disciplinar. 
 
Para Sindicâncias Patrimoniais que apuram indícios de improbidade administrativa, 
ao final do procedimento que aplique penalidades deve-se dar imediato 
conhecimento do fato ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da 
União, à Controladoria-Geral da União, à Secretaria da Receita Federal e ao 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras. 
 
Movimento “Envio de documento” deve ser incluído no Sistema de Controle CPP 
relatando os encaminhamentos acima. 
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3) Fluxograma 

 

Procedimento 26 - Providências pós Julgamento 

(1/4)
Comissão Processante Permanente

Início

Procedimento 25

Processo será 
arquivado?

Sim

Não

Elaborar notificação para 
ciência de julgamento 

solicitando a presença na 
CPP para conhecimento do 

julgamento

Notificação deve ser 
relatada na lista "FU 

Documentos Enviados e 
Recebidos (Protocolo)

Notificação deve ser 
enviada para endereço 
interno pelo Sistema de 

Protocolos e para 
endereço externo via 
Protocolos / correios

CB

Será aplicada 
penalidades?

Sim

Não

Elaborar notificação para 
ciência de julgamento 

solicitando a presença na 
CPP para conhecimento do 

julgamento

Notificação deve ser 
relatada na lista "FU 

Documentos Enviados e 
Recebidos (Protocolo)

Penalidades:
- Advertência

- Suspensão
- Demissão de servidor 
efetivo
- Exoneração de servidor em 

estágio probatório
-Destituição de cargo em 
comissão
- Cassação de aposentadoria

- Indisponibilidade de bens

A

Será aberto Processo 
Administrativo Disciplinar 

(PAD) com Sindicância 
Original apensada

Sistema CGU PAD deve ser 
atualizado com 4a fase 

com resultado do 
julgamento
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Procedimento 26 - Providências pós Julgamento 

(2/4)
Comissão Processante Permanente

C

Movimento "Notificações" 
deve ser incluído no 

Sistema de Controle CPP e 
anexado ao processo

"Termo de Ciência de 
Arquivamento" deve ser 

elaborado para assinatura 
presencial na CPP

B

Notificação deve ser 
enviada para endereço 
interno pelo Sistema de 

Protocolos e para 
endereço externo via 
Protocolos / correios

Movimento "Notificações" 
deve ser incluído no 

Sistema de Controle CPP e 
anexado ao processo

"Termo de Ciência de 
Aplicação de Penalidades" 

deve ser elaborado 
estabelecendo 30 dias 

como prazo para recurso

E

Movimento "Termo de 
Ciência " deve ser incluído 

no Sistema de Controle 
CPP e anexado ao processo

Movimento ""Termo de 
Ciência " deve ser anexado 

ao processo

"Termo de Ciência 
Aplciação de Penalidades" 

deve ser assinado 
presencialmente e 

anexado ao processo

D
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Comissão Processante Permanente

Procedimento 26 - Providências pós Julgamento 

(3/4)

Não havendo recurso, 
enviar processo ao RH para 

aplicação ou cálculo das 
penalidades

Incluir movimento "Outros 
- Envio de Processo ao RH"

Julgamento envia 
cópia para o 

Ministério Público 

Federal (MPF)?

Sim

Não

Fim

Procedimento 27

Envio de cópia do processo 
ao MPF e inclusão de 

movimento no Sistema de 
Controle CPP relatando 

envio

D
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Procedimento 26 - Providências pós Julgamento 

(4/4)
Comissão Processante Permanente

É Sindicância 
Patrimonial?

Sim

Não

Dar conhecimento do fato 
ao Ministério Público 

Federal

Dar conhecimento do fato 
ao Tribunal de Contas da 

União

Dar conhecimento do fato 
à Controladoria Geral da 

União, à Secretaria da 
Receita Federal e ao 

Conselho de Atividades 
Financeiras

Movimento "Envio de 
documento" deve ser 
incluído no Sistema de 

Controle CPP

Fim

Procedimento 27

EA

Notificação deve ser 
enviada para endereço 
interno pelo Sistema de 

Protocolos e para 
endereço externo via 
Protocolos / correios

Movimento "Notificações" 
deve ser incluído no 

Sistema de Controle CPP e 
anexado ao processo

Movimento "Termo de 
Ciência " deve ser incluído 

no Sistema de Controle 
CPP e anexado ao processo

Movimento ""Termo de 
Ciência " deve ser anexado 

ao processo

Fim

Procedimento 1


