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TERMO DE INTERROGATÓRIO 

 

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 acusado 

(a), o (a) servidor (a) ______________ (nome), número funcional ________, 

acompanhado (a) de seu (sua) advogado (a) ________________________, OAB 

___________. Inicialmente, foi advertido ao (a) representante legal que lhe é vedado 

(a) interferir nas perguntas feitas pelos membros da Comissão e nas respostas da 

testemunha, havendo a faculdade, porém, de reinquiri-la, por intermédio do Presidente 

da Comissão, após promovida a inquirição por parte dos membros, com base no 

disposto no art. 263 §2º da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 2014. O 

Presidente perguntou ao (a) interrogado (a) se é parente até o 3º grau, se é amigo (a) 

íntimo (a) ou inimigo (a) notório (a) de algum membro da Comissão Processante, 

testemunha, perito ou qualquer outro agente atuante no processo administrativo 

disciplinar, tendo respondido que não. Prestando o compromisso legal, o (a) 

Presidente informou ao acusado (a) que não está obrigado (a) a responder às 

perguntas que lhe forem formuladas e que seu silêncio não importará em confissão, 

nem será interpretado em prejuízo de sua defesa. Iniciando o interrogatório, foram 

apresentadas as seguintes perguntas pelo (a) Presidente: 

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

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

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

por intermédio do (a) Presidente: 
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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 ao (à) interrogado (a) 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) 

Servidor Acusado 

 

(Nome) 

Advogado 


