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Procedimentos Operacionais CPP 
Procedimento Técnico CPAD 12 – Notificação Prévia ao Investigado e à Chefia do 
Investigado 
 
1) Objetivo 
É instrumento processual indispensável que comunica o servidor da decisão da 
comissão sobre a sua condição de acusado e o convida a participar do andamento 
dos trabalhos investigativos da comissão, garantindo assim os princípios do 
contraditório e ampla defesa. 
 
2) Procedimento 
Será um procedimento obrigatório subsequente à reunião de instauração, de 
acordo com o tipo de processo em investigação. 
 

Tipo de Processo Notificação prévia? 

Investigação preliminar Não há 

Sindicância investigativa Não há 

Sindicância patrimonial Não há 

Sindicância punitiva ou acusatória Sim 

Processo administrativo disciplinar rito ordinário Sim 

Processo administrativo disciplinar rito sumário Sim 

 
Será elaborado documento para notificar os possíveis autores para acompanharem 
o desenvolvimento do processo e eventualmente indicar rol de testemunhas de 
defesa, pessoalmente ou por intermédio de procurador, imediatamente após a 
instalação da comissão, segundo modelo no site CPP Unifesp. Documento 
individual para cada acusado deve ser elaborado e emitido. 
 
Notificação prévia ao investigado pode ser feita através de qualquer meio de 
comunicação que comprove o recebimento pessoalmente pelo servidor, segundo 
enunciado no 10 da CGU, portanto, para garantir o recebimento pelo próprio 
servidor, a CPP Unifesp adota a entrega presencial da notificação prévia aos 
investigados.  
 
Movimento “Notificações” deve ser incluído no Sistema de Controle CPP para 
relatar que a notificação prévia foi expedida a cada investigado do processo. 
 
Protocolo assinado e datado por cada investigado deve ser anexado ao processo, 
pois são provas de que os princípios do contraditório e ampla defesa foram 
respeitados. 
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Caso o investigado se recuse a receber a notificação, o membro responsável pela 
notificação deve registrar o incidente em termo próprio e com assinatura de duas 
testemunhas que não devem ser membros das comissões, pois aí não será 
“testemunha”, mas interessado em que a formalidade tenha sido adequadamente 
tomada. 
 
Quando o investigado encontrar se em local incerto e não sabido, após coletar as 
3 correspondências marcadas com mudou-se, deve-se fazer a notificação por edital 
no diário oficial da União e também em local de grande circulação no município de 
residência ora conhecido do investigado. 
 
Será elaborado também documento para notificar o chefe dos possíveis autores de 
que estes estão sendo investigados em Processo Administrativo Disciplinar / 
Sindicância Punitiva e que, portanto, precisarão comparecer perante a comissão 
de apuração. 
 
A notificação prévia ao chefe do investigado lembra que está vedada a concessão 
de aposentadoria voluntária ou exoneração a pedido dos servidores em questão 
antes de concluído o presente processo. Cópia deste documento será enviado ao 
Departamento de Recursos Humanos com o mesmo objetivo. 
 
Além de solicitar ao chefe do investigado que consulte a comissão sobre a 
possibilidade de autorizar a concessão de férias ou quaisquer outros afastamentos 
que a lei atribua à Administração o poder discricionário para seu deferimento. 
 
Este documento será enviado pelo protocolo Unifesp com via de protocolo que deve 
ser anexada ao processo ao retornar. 
 
Movimento “Notificações” deve ser incluído no Sistema de Controle CPP para 
relatar que a notificação prévia foi expedida a cada chefia de investigados do 
processo. 
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3) Fluxograma 

 

Procedimento 12 - Notificação Prévia ao Investigado e à Chefia do 

Investigado (1/3)

Comissão de PAD / Sindicância
Comissão Processante 

Permanente

Início

Procedimento 11

É sindicância 
punitiva, PAD 

Ordinário ou PAD 

Sumário?

Não

Sim

Tipo de Processo / Prazos:

- Sindicância Investigativa / 30 dias
- Sindicância Patrimonial / 30 dias
- Sindicância Punitiva / 30 dias
- PAD Ordinário / 60 dias
- PAD Sumário / 30 dias
- Investigação Preliminar / 30 dias

A

Notificação prévia ao 
investigado não é 

necessária

Fim

Comissão em 
Instrução Processual

Documento de notificação 
prévia elaborado segundo 

modelo no site CPP Unifesp

Cópia do processo anexada 
à notificação prévia, 

entregues pessoalmente a 
cada investigado
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Procedimento 12 - Notificação Prévia ao Investigado e à Chefia do 

Investigado (2/3)

Comissão de PAD / Sindicância
Comissão Processante 

Permanente

A

Inserir movimento 
"Notificações no Sistema de 

Controle CPP

Investigado recusa-
se a receber a 
notificação?

Não

Sim

B C

Investigado está em 
local desconhecido?

D

Sim

Não
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Procedimento 12 - Notificação Prévia ao Investigado e à Chefia do 

Investigado (3/3)

Comissão de PAD / Sindicância
Comissão Processante 

Permanente

Fim

Comissão em 
Instrução Processual

B C

Anexar protocolo do 
recebimento da 

notificação ao processo

Relatar o incidente em 
termo próprio com 

assinatura de 2 
testemunhas (não 

membros da comissão)

Anexar termo ao processo

Documento de notificação 
prévia ao chefe do servidor 

investigado elaborado 
segundo modelo no site 

CPP

Documento enviado pelo 
protocolo Unifesp à chefia 

do investigado e ao 
Departamento de Recursos 

Humanos

Anexar documento e 
protocolo ao processo

Incluído movimento 
"Notificações" no Sistema 

de Controle CPP para 
relatar emissão de 

notificação à chefia do 
investigado

Coletar protocolo do 
recebimento da 

notificação datada e 
assinada pelo investigado

D

Notificação deve ser feita 
por edital, após 3

tentativas com 
correspondência marcadas 

com mudou-se

Anexar publicação ao 
processo


