
A Comissão Processante Permanente (CPP) da UNIFESP foi criada em 2010 
com a missão de proporcionar segurança e imparcialidade na apuração de eventuais 
irregularidades cometidas pelos servidores da UNIFESP no exercício de suas funções. 
Para tal, orienta o trâmite administrativo às comissões de Sindicâncias e Processos 
Administrativos Disciplinares (CPADs), apoiando-as e controlando prazos, a fim de 
assegurar maior celeridade e eficácia nas apurações de acordo com as leis 8.112/90, 
8.429/92, 9.784/99, e decretos nº 5.480/05 e 5.483/05. 

 
Descrevo a seguir as ações realizadas no sentido de mitigar problemas e realizar 

a capacitação dos servidores para atuar nos PADs. 
 
1) SITE 

  
Para dar transparência à suas ações e orientar os servidores, a CPP desenvolveu um 
site, http://www.unifesp.br/reitoria/cpp/   no qual constam diversas informações 
relevantes acerca de suas ações.  

Destacam-se: 

 a) a ORIENTAÇÃO NORMATIVA CONJUNTA nº 1, de 6 de maio de 2016, do Ministro 
de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União e do Presidente da Comissão de Ética 
Pública da Presidência da República, publicada em 9 de maio de 2016 que versa sobre 
CONFLITO DE INTERESSE  

 b) INSTRUÇÃO NORMATIVA CGU Nº 04, de 17 de fevereiro de 2009 para aplicação 
do TERMO CIRCUNSTANCIADO (TCA),  

c)  INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 2, de 30 de maio de 2017 para aplicação do TERMO 
DE AJUSTE DE CONDUTA (TCA),  

d) FLUXO OPERACIONAL REDUZIDO das sindicâncias e PADs já com os modelos 
pré-redigidos de documentos padronizados pela CGU e utilizados pelas CPADs nas 
respectivas fases da apuração nos PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, exemplo 
abaixo, Figura 1. 

Figura 1: Apresenta a imagem do site que mostra os fluxos operacionais reduzidos do PAD 

rito ordinário e as macros para abrir os documentos pré-redigidos 

e) MANUAL DE FLUXOS; GERENCIAS e TÉCNICOS. Com o objetivo de descomplicar 
as ações das comissões CPADs, criou-se o Manual de Fluxos da Comissão 
Processante Permanente (CPP) da UNIFESP, sendo este baseado no Manual de 
Processo Administrativo Disciplinar da Controladoria Geral da União (CGU), versão de 
maio de 2017 (http://www.unifesp.br/reitoria/cpp/images/CPP/manual-pad-maio-
2017.pdf) e nos procedimentos operacionais internos da CPP.  
  
Este Manual de Fluxos tem a função de ser o Regimento Interno da CPP da UNIFESP, 
pois descreve de forma clara e objetiva as atividades desempenhadas, apresentando o 
respectivo fluxograma. Deste modo, outorga transparência aos atos da unidade. 

http://www.unifesp.br/reitoria/cpp/images/CPP/manual-pad-maio-2017.pdf
http://www.unifesp.br/reitoria/cpp/images/CPP/manual-pad-maio-2017.pdf


   
Os fluxos de operação da CPP da UNIFESP estão classificados em procedimentos 
técnicos e gerenciais em dois volumes para facilitar a sua utilização e tendo cada volume 
o respectivo foco e público alvo. 

  

Manual de Fluxos Técnicos – englobam as atividades executadas pelas comissões de 
apuração de sindicâncias e processos administrativos disciplinares (CPADs) ao longo 
da apuração destes e as atividades executadas pela CPP para administrar as 
sindicâncias e os processos administrativos sob sua gestão, Figura 2 
Figura 2: Apresenta a imagem do site que mostra passo a passo o fluxo técnico para a CPAD 

realizar a intimação e oitiva de testemunha e denunciante. 

 
 
Manual de Fluxos Gerenciais– englobam as atividades administrativas da CPP, não 
diretamente relacionadas com os processos de apuração em si. Figura 3. 

 

 Figura 2: Apresenta a imagem do site que mostra passo a passo o fluxo gerencial para a 

secretaria da CPP realizar o registro dos processos no sistema CGU PAD. 

http://www.unifesp.br/reitoria/cpp/manual-de-fluxos-tecnicos-da-cpp
http://www.unifesp.br/reitoria/cpp/manual-de-fluxos-tecnicos-da-cpp


 

 

f) MANUAIS E CURSOS DA CGU, 

 

 

g) LEGISLAÇÃO, 

 

 

h) LINKS ÚTEIS,  

   

 



 
 
 
I) PROCEDIMENTO DAS COMISSÕES, 
 

 
 
j) INSTITUCIONAL, 
 

 
 

 
2) SISTEMA GERENCIAL 

 
Com o intuito de dar celeridade e controle processual, a Secretária de Tecnologia 

da Informação da UNIFESP desenvolveu para a CPP um sistema operacional que 
permite o registro de todas as etapas de cada processo. Na figura 1 observa-se a página 
inicial do sistema com todos os menus demonstrando a sua capacidade de cruzamento 
de informações que servem para controlar o desempenho de cada comissão além de 
produzir relatórios e gráficos com os dados produzindo importantes informações para a 
gestão deste setor.   
 

 



Figura 1 Página inicial do sistema gerencial 

. 

Deste modo pode-se acompanhar todas as movimentações, desde a 
recebimento de uma defesa até os atos mais simples como uma reunião da CPAD ou 
desde a abertura até o encerramento por exemplo. Figura 2 
 

 
Figura 2: Relatório mostrando o histórico de movimentações de um processo 

 

O relatório gerado pelas informações nos permite por meio da tabulação de 
dados o controle real dos tempos de apuração, dos locais da universidade com maiores 
infrações permitido deste modo que a alta gestão possa traçar medidas correcionais e 
preventivas precisas corrigindo e prevenindo futuras transgressões, violações, 
desobediências, entre outros atos infracionais. Este relatório tem sua frequência 
quinzenal. Figura 3 e 4. 

 

 
Figura 3: Página inicial do relatório gerencial quinzenal. 



 
Figura 4: Página do relatório gerencial mostrando o status e a quantidade em números absolutos 

e percentual dos processos ativos por Campi da UNIFESP 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

  

 

3) Estudo de custo. 

 

Para entender a despesa gerada pelos PADs e sindicâncias foi elaborado um 

estudo com base nos dados da CGU visando definir o custo do setor bem como 

medidas de redução.  

 

  


