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Procedimentos Operacionais CPP 
Procedimento Técnico CPAD 23 – Elaboração de Relatório Final pela CPAD 
 
1) Objetivo 
A CPAD elabora relatório final conclusivo quanto à inocência ou não do indiciado, 
apresentando as razões e justificativas para o enquadramento, ou não, no ilícito 
administrativo. 
 
2) Procedimento 
A CPAD deve elaborar relatório final conclusivo após efetuar todas as diligências 
necessárias e, no caso da ocorrência de indiciação, após analisar a defesa escrita. 
Havendo necessidade, pode retificar a posição preliminar de indiciação pela 
absolvição ou tipificação do ilícito. 
 
O relatório final deverá conter as peças principais dos autos e mencionar as provas 
nas quais a comissão se baseou para formar sua convicção, deixando de lado 
impressões pessoais e eventuais sentimentos em relação aos servidores em 
questão.  
 
O relatório final possui três funções importantes: informativa, opinativa e conclusiva. 
E deve conter algumas informações essenciais, segundo o Manual de Processo 
Administrativo Disciplinar da CGU: 
 
No que tange à função informativa, deve conter dados e elementos suficientes para 
que a autoridade julgadora compreenda todo o desenrolar dos fatos sob 
investigação: 
 
a) identificação da comissão;  
 
b) resumo dos fatos sob apuração;  
 
c) breve relato das medidas adotadas pela Comissão no sentido de investigar o 
caso, inclusive informações relacionadas às oitivas de testemunhas e 
interrogatórios;  
 
d) relação de eventuais exames periciais e suas respectivas conclusões;  
 
e) elementos detalhados sobre os indiciamentos, caso tenham ocorrido;  
 
f) razões apresentadas na defesa escrita e as respectivas considerações sobre 
cada uma delas. No caso de discordar dos argumentos apresentados pela defesa, 
a Comissão deverá tratar as questões de forma objetiva, evitando-se embates de 
caráter pessoal, ainda que a defesa apresentada contenha elementos ofensivos ao 
Colegiado. 
 
g) conclusão pela inocência ou culpa dos servidores envolvidos e, no caso de 
responsabilização, os dispositivos legais transgredidos, a sugestão de penalidade 
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a ser aplicada, levando-se em consideração a natureza e a gravidade da infração 
cometida, os danos que dela provieram para o serviço público, as circunstâncias 
agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais, segundo a Lei 8112/90. 
Cumpre-se assim a função conclusiva que diz respeito à obrigatoriedade de a 
comissão processante se posicionar clara e categoricamente quanto à ocorrência 
ou não da irregularidade sob apuração e quanto à inocência ou não dos servidores 
envolvidos, sugerindo, inclusive, a pena a ser aplicada no caso de responsabilidade 
desses agentes. 
 
h) eventuais encaminhamentos necessários, como, por exemplo: 

 Controladoria-Geral da União,  

 Advocacia-Geral da União (na hipótese de existir danos ao erário), 

 Tribunal de Contas da União,  

 Comissão de Ética Pública e  

 Ministério Público Federal (no caso de eventual ocorrência de crime 
 

i) possíveis medidas administrativas a serem adotadas com o propósito de evitar 
futuras ocorrências de fatos da mesma natureza no órgão. Cumpre-se assim a 
função opinativa do relatório final. 
 
Caso seja designada uma CPAD e haja divergência de conclusões entre os 
respectivos membros quando da elaboração do relatório final, nada obsta que 
sejam proferidos votos em apartado (relatórios distintos), cabendo à autoridade 
competente avaliá-los separadamente quando de sua tomada de decisão. 
 
O relatório final será elaborado pela CPAD segundo modelo de absolvição ou 
abertura de PAD para as Sindicâncias Investigativas e Sindicâncias Patrimoniais e, 
para Sindicâncias Punitivas, PAD Ordinário e PAD Sumário, segundo modelo de 
arquivamento ou aplicação de penalidade no site CPP Unifesp. 
 
Será assinado por todos os membros da CPAD e anexado ao processo. Movimento 
“Relatório final” deve ser incluído no Sistema de Controle CPP relatando a 
conclusão da comissão e encaminhado para análise da Chefia de Gabinete. 
Sistema CGU PAD deve ser atualizado com a data do relatório final, 2ª fase 
obrigatória para lançamento no CGU PAD. Atualizar informação do lançamento da 
2ª fase no CGU PAD na capa do processo. 
 
A entrega do relatório final e do processo à autoridade instauradora devem 
acontecer dentro do prazo da portaria de designação / prorrogação da CPAD. O ato 
encerra a segunda fase do processo – o inquérito administrativo e extingue os 
trabalhos da CPAD. 
 
Na hipótese de o servidor investigado requerer a cópia do Relatório Final, a 
autoridade instauradora deverá fornecer a documentação solicitada em virtude dos 
princípios da ampla defesa e do contraditório, e não a Comissão Processante, que 
já não existe mais. 
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3) Fluxograma 

 

Procedimento 23 - Elaboração do Relatório Final (1/2)

CPAD
Comissão Processante 

Permanente

Início

Procedimento 19

Informações essenciais no relatório final:

- Identificação da comissão.

- Resumo dos fatos sob apuração.

- Relato das medidas adotadas pela Comissão no 
sentido de investigar o caso, inclusive informações 
relacionadas às oitivas de testemunhas e 
interrogatórios.

- Relação de eventuais exames periciais e suas 
respectivas conclusões.

- Elementos detalhados sobre os indiciamentos, 
caso tenham ocorrido; 

- Razões apresentadas na defesa escrita e as 
respectivas considerações sobre cada uma delas. 
No caso de discordar dos argumentos 
apresentados pela defesa, a Comissão deverá 
tratar as questões de forma objetiva.

- Conclusão pela inocência ou culpa dos servidores 
envolvidos e, no caso de responsabilização, os 
dispositivos legais transgredidos, a sugestão de 
penalidade a ser aplicada.

- Eventuais encaminhamentos necessários, como, 
por exemplo: CGU, AGU, TCU, Comissão de Ética 
Pública e 
Ministério Público Federal (no caso de eventual 
ocorrência de crime.

- Possíveis medidas administrativas a serem 
adotadas com o propósito de evitar futuras 

Há convergência de 
conclusões entre os 
membros da CPAD?

Sim

Não

Elabora relatório final 
segundo modelo, de 
acordo com tipo de 

processo e recomendação,
no site CPP Unifesp

Elabora relatórios finais
distintos para análise da 

autoridade julgadora

BA
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Procedimento 23 - Elaboração do Relatório Final (2/2)

CPAD
Comissão Processante 

Permanente

BA

Relatório assinado por 
todos os membros que
defendem a conclusão

Relatório final anexado ao 
processo e Atualização da 

2a fase no Sistema CGU 
PAD

Movimento "Relatório 
final" deve ser incluído no 
Sistema de Controle CPP 
relatando a conclusão da 

CPAD

Encaminhar o processo à 
Chefia de Gabinete

Início

Procedimento 24


