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TERMO DE DEPOIMENTO 

 

Aos__ dias do mês de ______ do ano de ____, às __ horas, no (a) ______________ 

(local), situado (a) _____________________________ (endereço), presentes os 

membros da __ (nº da Comissão, se houver) Comissão Processante, instituída pela 

___________________________ (descrição, número e data de publicação do ato que 

instituiu a Comissão), designada para atuar no (a) __________________ (Processo 

Administrativo Disciplinar ou Sindicância) n° ___________ (nº do processo), 

instaurado (a) por intermédio do (a) _______________________ (descrição, número 

e data de publicação do ato que instaurou o PAD, ou fazer menção à página de 

autorização da SINP), compareceu para prestar depoimento, na qualidade de 

testemunha (a), o (a) Sr. (Sra.) ______________ (nome), __________________ 

(informações da testemunha: se servidor, cargo e número funcional; se cidadão, 

profissão, documento de identificação, endereço e contatos). Presente o (a) acusado 

(a) _____________________ (nome), número funcional __________, acompanhado 

(a) por seu (sua) respectivo (a) procurador (a) ___________ (nome), inscrito (a) na 

OAB/__ (Estado) sob o nº ______. (Texto alternativo: Ausente o (a) acusado (a) 

_____________ (nome), mesmo regularmente intimados em _________ (Data da 

ciência da intimação), contudo neste ato representado (a) por seu (sua) respectivo (a) 

procurador (a) _______________ (nome), inscrito (a) na OAB/__ (Estado) sob o nº 

______). O (a) Presidente perguntou à testemunha se, em relação ao (à) acusado (a), 

é amigo (a) íntimo (a) ou inimigo (a) notório (a), se é parente até o 3º grau, se atua ou 

atuou como procurador (a) ou perito (a) nos presentes autos, se tem interesse direto 

ou indireto na matéria objeto do processo, ou se há alguma circunstância que possa 

comprometer seu depoimento, tendo respondido que não. Testemunha sem 

contradita. Prestando o compromisso legal, foi advertido (a) de que, se faltar com a 

verdade, incorrerá no crime de falso testemunho, nos termos do artigo 342 do Código 

Penal. Sobre as perguntas do (a) Presidente abaixo transcritas, a testemunha assim 

se pronunciou: 

01. ______________ (Pergunta)? _____________ (Resposta). 

02. ______________ (Pergunta)? _____________ (Resposta). 
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Franqueada a palavra ao membro vogal ____________ (nome), este (a) perguntou, 

por intermédio do (a) Presidente: 

03. ______________ (Pergunta)? _____________ (Resposta). 

Franqueada a palavra ao membro vogal ____________ (nome), este (a) perguntou, 

por intermédio do (a) Presidente: 

04. ______________ (Pergunta)? _____________ (Resposta). 

Franqueada a palavra ao representante do (a) acusado (a), este(a) perguntou, por 

intermédio do (a) Presidente: 

05. ______________ (Pergunta)? _____________ (Resposta). 

Passada a palavra à testemunha para, querendo, aduzir algo que não lhe foi 

perguntado, consignou que __________________ (transcrever o que foi dito). Nada 

mais havendo a tratar, determinou o (a) Presidente o encerramento do presente 

depoimento e de seu respectivo termo, que lido e achado conforme, foi rubricado por 

todos os presentes. 

 

(Nome) 

Presidente de Comissão Processante 

(Nome) 

Membro de Comissão Processante 

 

(Nome) 

Membro de Comissão Processante 

 

 

(Nome) 

Secretário (a) de Comissão 

Processante 

 

(Nome) 

Testemunha 

 

 

(Nome) 

Servidor Acusado 

 

(Nome) 

Advogado 

 

 

 

 

 


