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Procedimentos Operacionais CPP 
Procedimento Técnico CPAD 17 – Intimação e Interrogatório do Acusado 
 
1) Objetivo 
Ouvir o acusado, após notificação prévia e apuração dos fatos, para obter as 
alegações dele quanto aos fatos que lhe são imputados. O interrogatório do 
acusado é instrumento de defesa. 
 
2) Procedimento 
A comissão de PAD / sindicância deve realizar a oitiva do acusado como último ato 
da fase de instrução, deliberando por tal em uma de suas reuniões de trabalho. 
 
Será elaborado, pelo secretário da comissão de PAD / sindicância, documento de 
intimação direcionado ao acusado, segundo modelo “Intimação” no site CPP 
Unifesp. 
 
Neste documento é agendada reunião, nas dependências da CPP, para ouvir o 
acusado em questão. 
 
Intimação é expedida para endereço externo à Unifesp através do sistema de 
protocolo / correios com aviso de recebimento (AR) com mão própria, para 
endereço interno à Unifesp através do sistema de protocolos ou por e-mail com 
aviso de leitura. Caso enviado documento físico (não por e-mail) é relatado na lista 
“FU Documentos Enviados e Recebidos (Protocolo) ”. 
 
Movimento “Intimações” é inserido no Sistema de Controle CPP para relatar esta 
expedição e agendamento do interrogatório com o acusado para a data em 
questão. 
 
Retorno do aviso de recebimento (AR) ou retorno do protocolo são controlados pela 
equipe CPP e ao retornarem é dada baixa na lista “FU Documentos Enviados e 
Recebidos (Protocolo) ”. Aviso de recebimento (AR) mão própria, protocolo 
assinado pelo destinatário ou aviso de leitura do e-mail devem ser anexados ao 
processo. 
 
Caso o aviso de recebimento (AR) ou protocolo não retorne em 5 dias, cobrança 
por e-mail será feita e relatada no Sistema de Controle CPP através do movimento 
“Intimações” relatando ser a 1ª cobrança. 
 
Caso o aviso de recebimento (AR) ou protocolo não retorne em 5 dias do e-mail da 
1ª cobrança, cobrança por carta será feita e relatada no Sistema de Controle CPP 
através do movimento “Intimações” relatando ser a 2ª cobrança. Novamente, carta 
de cobrança será relatada na lista “FU Documentos Enviados e Recebidos 
(Protocolo) ” para controle. 
 
Caso o aviso de recebimento (AR) ou protocolo não retorne em 5 dias da carta da 
2ª cobrança, cobrança por carta será feita e relatada no Sistema de Controle CPP 
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através do movimento “Intimações” relatando ser a 3ª cobrança. Novamente, carta 
de cobrança será relatada na lista “FU Documentos Enviados e Recebidos 
(Protocolo) ” para controle. (MELHORIA A SER IMPLEMENTADA) 
 
Em data e hora agendada previamente, a comissão de PAD / sindicância 
interrogará o acusado e redigirá documento relatando o interrogatório, segundo 
modelo “Interrogatório do Acusado” no site CPP Unifesp que será anexado ao 
processo.  
 
Movimento “Oitivas” é incluído no Sistema de Controle CPP relatando o nome do 
acusado que foi interrogado. 
 
Em atenção ao princípio constitucional da ampla defesa, permite-se ao acusado o 
direito de se manifestar após o conhecimento de todos os fatos a si imputados, 
sendo, assim, o último a se manifestar antes de eventual indiciação. Deste modo, 
o interrogatório é o ato final a ser realizado pela comissão antes de formar sua 
convicção acerca do indiciamento do servidor acusado ou da sugestão de 
arquivamento do feito disciplinar, segundo o Manual de Processo Administrativo da 
CGU. 
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3) Fluxograma 

 

Procedimento 17 - Intimação e Interrogatório do 

Acusado (1/4)

Comissão de PAD / Sindicância Comissão Processante Permanente

Início

Procedimento 12

Elaborado documento de 
intimação segundo modelo 

"Intimação" no site CPP
Unifesp

A

Agendada reunião de 
interrogatório nas 

dependências da CPP

Intimação enviada por 
correio com aviso de 

recebimento mão própria 
(AR), protocolo 

recebimento interno ou 
aviso de leitura por e-mail

Expedição da intimação, 
caso enviada por correio

ou protocolo, é relatada na 
lista "FU Documentos 
Enviados e Recebidos" 

Movimento "Intimações" é 
inserido no Sistema de 
Controle CPP relatando 

expedição da intimação e 
agendamento do 

interrogatório
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Procedimento 17 - Intimação e Interrogatório do 

Acusado (2/4)

Comissão de PAD / Sindicância Comissão Processante Permanente

A

Retorno do aviso de 
recebimento (AR) ou 

protocolo de recebimento 
é controlado

Aviso de 
recebimento (AR) ou 
protocolo retornou 

em até 5 dias?

Não Sim

Dada baixa na lista "FU 
Documentos Enviados e 

Recebidos"  

Aviso de recebimento (AR) 
mão própria, protocolo 

assinado pelo destinatário,
ou aviso de leitura por e-

mail são anexados ao 
processo

A B C
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Procedimento 17 - Intimação e Interrogatório do 

Acusado (3/4)

Comissão de PAD / Sindicância Comissão Processante Permanente

A

Cobrança por e-mail será 
feita e relatada no Sistema 
de Controle CPP através do 
movimento "Intimações" 

como 1a cobrança

Aviso (AR) ou 
protocolo  retornou 
em até 5 dias da 1a 

cobrança?

Não

Sim

C

Cobrança por carta será 
feita e relatada no Sistema 
de Controle CPP através do 

movimento Intimações 
como 2a cobrança

Carta de cobrança será 
relatada na lista "FU 

Documentos Enviados e 
Recebidos"   

D
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Procedimento 17 - Intimação e Interrogatório do 

Acusado (4/4)

Comissão de PAD / Sindicância Comissão Processante Permanente

D

Aviso (AR) ou 
protocolo retornou 
em até 5 dias da 2a 

cobrança?

Não

Sim

C

Cobrança por carta será 
feita e relatadano Sistema 
de Controle CPP através do 

movimento Intimações 
como 3a cobrança

Carta de cobrança será 
relatada na lista "FU 

Documentos Enviados e 
Recebidos"   

B

A CPP controla o retorno 
do aviso de recebimento 

ou protocolo da intimação 
até que isto aconteça

Interrogatório do acusado 
acontece conforme 

agendamento

Redigido relato do 
interrogatório conforme

modelo "Interrogatório" no 
site CPP Unifesp

Relato do interrogatório 
do acusado é anexado ao 

processo

Fim

Comissão em 
Instrução Processual

Movimento "Oitivas" é 
incluído no Sistema de 

Controle CPP relatando ser
do acusado


