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Resultado
DECISÃO

TOMADA DE DECISÃO - INDEFERIMENTO
Após a etapa de Análise Técnica, considerando o curso
ATENÇÃO! Caso o recurso pleiteado na
opção
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do prazo legal a instância máxima da instituição emite

uma decisão acerca do pleito. Havendo deferimento o
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plataforma. Havendo a negativa o caminho a

pagamento

ser percorrido será o mesmo que o definido
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Indeferimento”.
1 – Decisão – Manifestação da presidência indeferindo o
pedido de licença.
2 – Despacho da decisão – Contendo uma síntese da
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orientação ou referenciando tópicos específicos a serem
observados para justificar o indeferimento.
3 – Prazo – Calculado de forma automática a partir do
recebimento da decisão via plataforma, considerando as
prerrogativas legais conforme o objeto licenciado.

O usuário poderá entrar com um recurso acerca da decisão
clicando na opção recorrer do indeferimento. Caso opte por
não recorrer o processo seguirá para o pagamento da taxa
de análise e posterior encerramento.
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INDEFERIMENTO - RECURSO
Optando por recorrer do indeferimento o usuário terá
acesso ao campo de recurso do formulário, onde
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deverá apresentar as seguintes informações:
1 - Justificativa – Descrição sucinta dos tópicos a serem
reconsiderados no pedido, descrevendo textualmente a
argumentação principal para análise do tomador de
decisão e registro processual.
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2 – Anexo – Documentação relativa à ratificação do
pedido

com

eventuais

complementações

e

comprovações técnicas e embasamento detalhado da
argumentação apresentada para reconsideração. Este
campo é disponibilizado em formato grid, seguindo o
mesmo procedimento descrito na etapa de cadastro

Considerando o prazo determinado pela legislação o
recurso deve ser encaminhado à reconsideração
clicando na opção “Solicitar Recurso”.

