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Procedimentos Operacionais CPP 
Procedimento Técnico CPP 32 – Avaliação de Recurso após Julgamento 
 
1) Objetivo 
Permitir que o servidor julgado como culpado solicite a Reconsideração ou Recurso 
Administrativo com possibilidade para rever as decisões do julgamento 
administrativo. 
 
2) Procedimento 
Somente nos processos passíveis de aplicação de penalidade é possível interpor 
pedido de reconsideração ou recurso hierárquico, ou seja, em Sindicância Punitiva, 
PAD Ordinário ou PAD Sumário. 
 
Pedido de reconsideração é dirigido uma única vez à autoridade que emitiu a 
primeira decisão que se quer reformar, no caso da Unifesp, a Reitora, segundo a 
lei 8112/90. 
 
É possível trazer à tona fato novo ou debater entendimento jurídico ou divergência 
sobre a percepção de um fato já apresentado.  
 
Recurso hierárquico (ou, simplesmente “recurso”) é dirigido à autoridade superior 
à que proferiu a decisão que se quer reformar. Diferentemente do pedido de 
reconsideração, o recurso hierárquico não requer que haja argumento novo. 
 
Não cabe pedido de reconsideração à autoridade que indeferiu recurso hierárquico, 
mas cabe recurso das decisões de recursos sucessivamente interpostos, conforme 
a Lei 8112/90. 
 
Recursos das decisões de recursos sucessivamente interpostos são encaminhados 
através da autoridade julgadora originária, à qual o requerente está subordinado. 
 
Os pedidos de reconsideração ou recursos são recepcionados pela CPP que deve 
avaliar se o prazo de 30 dias da data de assinatura do Termo de Ciência está 
vigente ou expirado e relatar esta informação em narrativa a ser encaminhada para 
a autoridade julgadora, a Reitora da Unifesp. Sistema CGU PAD deve ser 
atualizado com a fase de recurso hierárquico. 
 
Narrativa assinada pelo Presidente da CPP, ou na ausência dele pelo Vice-
Presidente da CPP, deve ser anexada ao processo. E movimento “Recurso em 
andamento” deve ser incluído no Sistema de Controle CPP. 
 
Processo deve ser enviado via Sistema Trâmite para a Reitora proferir a análise do 
pedido de reconsideração ou recurso.  
 
Quando a análise da Reitora ao Pedido de Reconsideração retorna à CPP, o 
movimento “Julgamento emitido” deve ser incluído no Sistema de Controle CPP e 



 

 

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 

2 

                          

o requerente deve ser notificado para tomar ciência do resultado. CGU PAD deve 
ser atualizado com a decisão do pedido de reconsideração. 
 
Notificação segundo modelo “Notificação para Conhecimento de Julgamento”, 
assinado pelo Presidente da CPP, ou na ausência deste, pelo Vice-Presidente da 
CPP deve ser elaborada e 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. Este 
documento agenda data e hora para comparecimento na CPP para que tome 
conhecimento do teor do julgamento. 
 
Notificação para conhecimento do julgamento deve ser assinada pelo investigado, 
preferencialmente, ou via correio com aviso de recebimento (AR), caso o 
investigado não compareça à CPP) e adicionada ao processo. 
 
Caso a Notificação seja enviada por AR deve-se controlar o retorno do AR assinado 
e, caso seja assinado presencialmente, o documento deve ser depositado sobre o 
armário na Recepção CPP para aguardar a assinatura pelo servidor investigado / 
ouvido. 
 
Envio da notificação deve ser inserida no Sistema de Controle CPP através do 
movimento “Notificações” e relatada na lista “FU Documentos Enviados e 
Recebidos (Protocolo) ”. Retorno do protocolo / AR correspondente deve ser 
controlado. 
 
O pedido de reconsideração pode levar a 4 possíveis situações: 
a) Arquivamento 
b) Abrandamento da penalidade 
c) Manutenção da penalidade estabelecida no julgamento original 
d) Recurso hierárquico ao Conselho Universitário - CONSU. 
 
a) Arquivamento 
Movimento “Termo de Ciência” deve ser incluído no Sistema de Controle CPP 
quando a notificação assinada for anexada ao processo correspondente. 
Movimento 
 
b) Abrandamento da penalidade 
c) Manutenção da penalidade estabelecida no julgamento original 
Termo de Ciência de Aplicação de Penalidade, que dá conhecimento do período 
de recurso previsto em lei, deve ser elaborado segundo modelo “Termo de Ciência” 
e assinado pelo investigado presencialmente, preferencialmente, ou via correio 
com aviso de recebimento (AR), caso o servidor apenado não compareça à CPP.  
 
Caso seja assinado presencialmente, o documento deve ser depositado sobre o 
armário na Recepção CPP para aguardar a vinda do servidor investigado / ouvido. 
 

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/Termo%20de%20Ciência%20de%20Aplicação%20de%20Penalidade.doc
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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 hierárquico pelo 
servidor julgado culpado. Neste caso o procedimento é similar a este, exceto pela 
autoridade julgadora que será o Conselho Universitário – CONSU. 
 
d) encaminhamento de recurso hierárquico ao Conselho Universitário - 
CONSU. 
Termo de Ciência de Encaminhamento ao CONSU deve ser elaborado segundo 
modelo “Termo de Ciência” e assinado pelo investigado presencialmente, 
preferencialmente, ou via correio com aviso de recebimento (AR).  
 
Caso o Termo de Ciência seja enviado por AR deve ser relatado na lista FU 
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. 
Recurso hierárquico deve ser anotado nas observações do Sistema CGU PAD. 
 
Após a assinatura do termo de ciência pelo requerente, o processo deve ser 
encaminhado para a Reitoria, via Sistema Trâmite e movimento “Recurso em 
Andamento” deve ser incluído no Sistema de Controle CPP relatando envio para 
Reitoria ´para análise do Conselho Universitário – CONSU. 
 
Uma vez emitido o julgamento pelo CONSU, o processo deve ser retornado para a 
CPP via Sistema Trâmite e movimento “Julgamento emitido” incluído no Sistema 
de Controle CPP. Decisão do recurso hierárquico deve ser anotada nas 
observações do CGU PAD. 
 
De acordo com o julgamento do CONSU, “Notificação” deve ser elaborada 
agendando data e horário para comparecimento à CPP. Em caso de arquivamento, 
Notificação assinada será incluída ao processo. 
 
Em caso de aplicação de penalidade, termo de ciência final deve ser assinado pelo 
servidor e adicionado ao processo. 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.  
 
  

file://///serverunifesp/cpp/Controle%20de%20Processos%20CPP/Modelos%20de%20Documentos%20CPP/Termo%20de%20Ciência%20de%20Aplicação%20de%20Penalidade.doc


 

 

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 

                          

3) Fluxograma 

 
 

Procedimento 32 - Avaliação de Recurso pós Julgamento (1/7)
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Procedimento 32 - Avaliação de Recurso pós Julgamento (2/7)

Comissão Processante Permanente Reitoria

A

Emissão do
julgamento

Enviar processo com 
julgamento do pedido 
de reconsideração via 

Sistema Trâmite

Recepcionar com 
julgamento do pedido 
de reconsideração via 

Sistema Trâmite

Movimento 
"Julgamento emitido" 
deve ser incluído no 
Sistema de Controle 

CPP

Notificação para 
Conhecimento de 

Julgamento deve ser
elaborada para 

notificar requerente

Movimento 
"Notificações" incluído 
no Sistema de Controle 

CPP

Notificação para 
Conhecimento do 

Julgamento na lista 
"FU Documentos 

Enviados e Recebidos 
(Protocolo)"

Pedido de 
reconsideração

julgou pelo 

arquivamento?

NãoSim

B C

Atualizar Sistema CGU 
PAD com decisão do 

pedido de 
reconsideração



 

 

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 

6 

                          

 

Procedimento 32 - Avaliação de Recurso pós Julgamento (3/7)
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Procedimento 32 - Avaliação de Recurso pós Julgamento (4/7)
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Procedimento 32 - Avaliação de Recurso pós Julgamento (5/7)
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Procedimento 32 - Avaliação de Recurso pós Julgamento (6/7)
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Procedimento 32 - Avaliação de Recurso pós Julgamento (7/7)
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