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Procedimentos Operacionais CPP 
Procedimento Técnico CPAD 40 – PAD Ordinário - Resumo 
 
1) Objetivo 
Descrever, de forma sucinta, a sequência de atividades envolvidas na apuração e 
decisão de Processos Administrativos Disciplinares conduzidos sob Rito Ordinário. 
 
2) Procedimento 
 
A solicitação para abertura do procedimento é encaminhada à CPP conforme 
descrito no Procedimento 1. É identificado o servidor investigado, ou servidores 
investigados, conforme Procedimento 2. 
 
São selecionados os membros que comporão a CPAD, conforme descrito no 
Procedimento 3, e na sequência, providenciada a publicação da portaria de 
designação, conforme descrito no Procedimento 4. 
 
A reunião de instalação inaugura os trabalhos das CPADs e deve ser registrada em 
ata conforme descrito no Procedimento 10. Nesta reunião, o Presidente da CPAD 
deve nomear o Secretário da CPAD, conforme descrito no Procedimento 11 e 
enviar a Notificação Prévia ao Investigado e Chefe do Investigado, conforme 
descrito no Procedimento 12. 
 
Caso julguem necessário, as CPADs podem solicitar documentos (Procedimento 
13) e intimar testemunhas, denunciantes e/ou particulares conforme descrito nos 
Procedimentos 15 e 16. 
 
A última atividade de instrução deve ser o interrogatório do investigado, para que 
este seja ouvido com base em todas as informações colhidas anteriormente. 
Intimação e interrogatório do investigado devem ser conduzidos conforme 
descrição no Procedimento 17. 
 
Caso a CPAD conclua pela acusação do investigado deve proceder com a citação 
e indiciação deste conforme Procedimento 19, que define prazo para apresentação 
da defesa escrita conforme Procedimento 20. 
 
Caso o servidor investigado encontre-se em local incerto e não sabido, defensor 
dativo deve ser designado conforme Procedimento 21. 
Relatório final deve ser elaborado como último ato da CPAD conforme 
Procedimento 23. 
 
O Relatório final será avaliado pela Chefia de Gabinete e Procuradoria conforme 
descrito no Procedimento 24. Após estas providências, o processo será julgado 
pela Reitora segundo Procedimento 25. 
 
O Procedimento 26 descreve as providências internas da CPP que devem ser 
tomadas após o julgamento de um processo. 
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E o Procedimento 32 descreve as atividades para avaliação de eventuais recursos. 
 
3) Fluxograma 
 

 


