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Procedimentos Operacionais CPP 
Procedimento Técnico CPP 21 – Nomeação de Defensor Dativo 
 
1) Objetivo 
Assegurar o atendimento aos princípios de ampla defesa a servidores investigados 
em duas situações: 

a) quando o indiciado citado não apresenta defesa escrita; 
b) ou quando a defesa apresentada é considerada inepta pela CPAD. 
 

Não há amparo legal para que se nomeie defensor dativo quando o acusado é 
regularmente notificado, mas não comparece ou não se faz representar. 
 
2) Procedimento 
A apresentação da defesa escrita é a segunda subfase da fase de inquérito dos 
processos disciplinares. Somente está presente nos processos não sigilosos e 
passíveis de penalização: PAD Ordinário, PAD Sumário e Sindicância Punitiva. 
 
Será necessária a nomeação de defensor dativo em duas situações descritas 
separadamente: 
 
Situação a – Indiciado citado não apresenta defesa escrita 
Esta situação é comum em casos em que o indiciado está em lugar incerto e não 
sabido e é citado por edital no diário oficial e jornal de grande circulação, mas 
também pode acontecer em casos em que o indiciado acusa o recebimento de 
citação, mas não exerce seu direito de defesa no prazo legal. 
 
 
Situação b – Defesa escrita apresentada é considerada inepta pela CPAD 
A defesa é considerada inepta quando não é satisfatória. É a defesa insuficiente, 
sem argumentação que permita efetivamente rebater os fatos imputados ao 
servidor no termo de indiciação.  
 
A CPAD julga que a defesa apresentada pelo indiciado ou por seu 
procurador/defensor, ainda que dativo, não foi capaz de defendê-lo. Ressalte-se 
que não é recomendável, na hipótese de defesa apresentada por advogado 
devidamente constituído pelo acusado, a comissão declarar que a defesa é inepta. 
 
Em ambas situações, a CPAD deverá documentar a necessidade de nomear 
defensor dativo por meio de ata de deliberação com este fim, segundo modelo no 
site da CPP Unifesp. Deve também comunicar ao Presidente da CPP o fato ocorrido 
e fundamentar a necessidade de nomeação do defensor dativo. Elaboração do 
termo de revelia. 
 
Ambos documentos devem ser anexados ao processo e incluídos no Sistema de 
Controle CPP. 
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A equipe CPP selecionará servidor para atuar como defensor dativo e defender o 
indiciado revel, que deverá ser ocupante de cargo efetivo, não necessariamente 
estável, superior ou de mesmo nível, sem importar a classe ou padrão do cargo, ou 
ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Sendo necessário 
apenas o atendimento de uma das condições anteriores.  
 
Não existe normativo legal que discipline a formação acadêmica do defensor dativo, 
contudo, por prudência, recomenda-se que possua conhecimento razoável sobre 
direito disciplinar, ou então que seja bacharel em Direito.  
 
O servidor a ser designado defensor dativo não pode ter praticado ato ou 
participado de qualquer fase do processo disciplinar em questão, sob a pena de ser 
declarado impedido ou suspeito. 
 
O servidor designado como dativo não poderá eximir-se de sua obrigação legal, 
salvo nas hipóteses de impedimento e suspeição. 
 
O defensor dativo deve assumir o processo no estado em que está, sem a 
possibilidade de requerer à comissão o refazimento de atos ou solicitar outras 
providências. A atuação do defensor dativo se encerra com a entrega da defesa e 
neste documento pode apontar eventuais causas de nulidade do processo. 
 
A equipe CPP deve obter com o Departamento de Recursos Humanos número para 
identificação da portaria de designação de defensor dativo e este documento deve 
ser elaborado segundo modelo que especifica número e data de elaboração.  
 
Movimento “Elaborar a portaria” deve ser incluído no Sistema de Controle CPP 
relatando ter esta portaria o objetivo de designar defensor dativo para certo servidor 
indiciado. 
 
A Portaria de designação de defensor dativo deve ser assinada pelo Presidente da 
CPP, e na ausência deste, pelo Vice-Presidente da CPP e então original e protocolo 
enviados para o Departamento de Recursos Humanos pelo sistema de protocolos 
Unifesp. 
 
Movimento “Aguardando publicação de portaria” deve ser incluído no Sistema de 
Controle CPP. 
 
Protocolo da portaria de designação de defensor dativo deve ser arquivado nas 
pastas de portarias enquanto a equipe monitora a publicação da portaria de 
defensor dativo pelo Departamento de Recursos Humanos. 
 
A publicação acontece num prazo médio de 7 dias. Ao ser publicada a portaria, 
cópia do documento com data de publicação deve ser anexado ao processo, 
movimento “Publicação de Portaria de Defensor Dativo” deve ser incluído no 
Sistema de Controle CPP e a CPAD junto com o servidor designado para a função 
devem ser comunicados por e-mail. 
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O tempo para apresentação da defesa escrita, que deve ser de 10 dias para um 
único indiciado e 20 dias quando um defensor dativo atua na defesa de mais de um 
indiciado, na hipótese de que não há conflito de interesses, pode ser prorrogado 
por igual período. 
 
Defesa escrita deve ser elaborada conforme modelo “Defesa Ex-Officio” no site da 
CPP, recebida pela CPAD e anexada ao processo. Movimento “Defesa escrita” 
deve ser incluído no Sistema de Controle CPP. 
 
Na hipótese de o indiciado revel reaparecer e desejar apresentar sua própria peça 
de defesa, convém que a comissão a receba e avalie as defesas elaboradas pelo 
próprio servidor e pelo seu defensor dativo, extraindo, de cada peça o que for mais 
favorável ao indiciado. 
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3) Fluxograma 

 

Procedimento 21 - Nomeação de Defensor Dativo (1/6)

CPAD
Comissão Processante 

Permanente

Departamento de 

Recursos Humanos 

(DRH)

Início

Procedimento 19

É PAD Ordinário, 
PAD Sumário ou 

Sindicância 

Punitiva?

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

Não

Indiciado citado 
apresentou defesa 

escrita?

Sim

Não

Início

Procedimento 23

Elaborar ata de 
deliberação estabelecendo 

a necessidade de 
nomeação de defensor 

dativo, segundo modelo no 
site Unifesp

BA
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Comissão Processante PermanenteCPAD

Procedimento 21 - Nomeação de Defensor Dativo (2/6)

Departamento de 

Recursos Humanos 

(DRH)

Elaborar documento 
solicitando nomeação de 

defensor dativo ao 
Presidente da CPP

Anexar documentos ao 
processo

Incluídos movimentos no 
Sistema de Controle CPP

Defensor dativo 
selecionado tem 

cargo igual ou maior 

nível do indiciado?

Sim

Não

Selecionar servidor para 
atuar como defensor 

dativo

C D E

Nova seleção de servidor 
para designar como 

defensor dativo

BA

Comissão analisa a defesa 
e julga-a inepta
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Procedimento 21 - Nomeação de Defensor Dativo (3/6)

CPAD Comissão Processante Permanente

Departamento de 

Recursos Humanos 

(DRH)

D

Defensor dativo  
tem escolaridade 

igual ou maior que o 

indiciado?

Sim

Não

C E

Defensor dativo  é 
bacharel em direito, 
por recomendação?

Sim

Não

Defensor dativo 
praticou ato no 

processo em 

questão?

Não

Sim

F
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CPAD Comissão Processante Permanente

Departamento de 

Recursos Humanos 

(DRH)

Procedimento 21 - Nomeação de Defensor Dativo (4/6)

F

Obter com Departamento 
de Recursos Humanos o 

número da portaria

Repassa à CPP número da 
portaria

Elaborar portaria de 
designação de defensor 

dativo segundo modelo no 
site Unifesp

Movimento "Elaborar 
portaria"deve ser incluído 

no Sistema de Controle 
CPP

Portaria de defensor dativo 
deve ser assinada pelo 

Presidente da CPP

Movimento "Aguardando 
publicação" incluído no 

Sistema de Controle CPP

Recepção do orirginal e 
protocolo da portaria de 

designação

Original e protocolo da 
portaria de designação 

enviada ao Departamento 
de Recursos Humanos G
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Procedimento 21 - Nomeação de Defensor Dativo (5/6)

CPAD Comissão Processante Permanente

Departamento de 

Recursos Humanos 

(DRH)

G

Retorno do protocolo da 
portaria de designação

Protocolo da portaria de
designação arquivada no 

arquivo de portarias

Monitora a publicação da 
portaria de designação 

pelo DRH

Publicação da portaria de 
designação

Cópia da portaria com data 
de publicação é anexada 

ao processo

Movimento "Publicação da 
Portaria de Defensor 
Dativo" incluído no 

Sistema de Controle CPP

E-mail comunica servidor 
designado como defensor 
dativo sobre publicação da 

portaria de designação

G
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Procedimento 21 - Nomeação de Defensor Dativo (6/6)

CPAD Comissão Processante Permanente

Departamento de 

Recursos Humanos 

(DRH)

Defesa de um único 
indiciado?

Não

Sim

G

Prazo de 10 dias para 
entrega da defesa 

Prazo de 20 dias para 
entrega da defesa quando 

não há conflito de 
interesses na defesa dos 

vários indiciados

Há necessidade de 
prorrogação do 

prazo para defesa?

Não
Sim

Possível prorrogar o prazo 
por igual período

Defesa elaborada segundo 
modelo no site CPP, 

recebida pela CPAD e 
anexada ao processo

Movimento "Defesa 
escrita" incluída no 

Sistema de Controle CPP

Fim

Procedimento 23 


