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I - FINALIDADE 

01 – Estabelecer critérios para a realização de sindicância no âmbito do TRF - 1ª Região e 

respectivas Seções Judiciárias, relativas a bens patrimoniais. 

II  – CONCEITOS 

01 – SINDICÂNCIA - é toda ação cometida a uma Comissão previamente formada ou a um 

servidor para isto designado, para apurar em exame rápido o que de verdadeiro encerra 

um determinado fato  aparentemente irregular, que tanto pode constituir uma 

responsabilidade civil, penal e administrativo. 

02 – SINDICANTE - comissão ou servidor encarregado de proceder a sindicância; tratando-

se de Comissão, os trabalhos poderão ser executados em conjunto ou individualmente 

pelos seus membros. 

03 – SINDICADO - servidor envolvido na sindicância, na condição de acusado. 

04 – OFENDIDO - servidor que, em virtude da ação ou omissão de outrem, ensejou a 

abertura da sindicância. 

05 – TESTEMUNHA - servidor que tenha presenciado a ocorrência, ou que possa fornecer 

informações acerca do fato, ou ainda, que em virtude de seu cargo ou função possa 

ajudar a elucidar o caso. 

06 – PARECER - é a conclusão do sindicante, à luz dos dados obtidos. 

07 – SOLUÇÃO - é a deliberação da autoridade competente. 

08 – SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS - é o serviço prestado pela área de taquigrafia no 

apanhamento, revisão e supervisão dos depoimentos tomados. 
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01 – A Comissão de Sindicância será composta de 03 (três) membros, sob a Presidência de 

um deles, designada pelo Diretor da Secretaria de Administração. 

02 – A Comissão de Sindicância funcionará ás segundas, quartas e sextas-feiras, das 14:00 

às 16:00 horas e, eventualmente, quando a situação assim o exigir. 

03 – Quando a necessidade do serviço assim o exigir o Diretor da Secretaria de 

Administração poderá designar uma comissão especial para sindicância ou apenas um 

servidor, com o objetivo de apurar somente a ocorrência que ensejou tal necessidade. 
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01 – A sindicância poderá, a critério do sindicante, ser verbal ou escrita, salvo nos casos em 

que autoridade o exigir por escrito. 

02 – Todos os depoimentos, exceto na sindicância verbal, serão tomados a termo, em 

linguagem padrão, conforme modelos anexos. 

02.1 – Tratando-se de depoimento tomado com o apoio da área de Taquigrafia, as 

“notas tauquigráficas” comoporão o processo no lugar dos termos, anexos III, 

IV, V e VI, ao qual ela corresponda. 

03 – Os envolvidos serão ouvidos na Comissão de Sindicância, mediante convocação, via 

memorando, do sindicante ao dirigente do setor envolvido ou a quem o servidor esteja 

subordinado, em data e horário ali definidos. 

04 – Aos Diretores de Secretaria é facultado responder por escrito às perguntas do 

sindicante, desde que assim o solicite e não seja um dos sindicados. 

05 – Aos Diretores e Chefes de Gabinetes será facultada a mudança de dia e horário, 

mediante acerto direto com o sindicante e sem prejuízo para o prazo previsto no módulo 

4 desta IN, desde que solicitado 24 horas antes do horário estabelecido, e desde que  

não seja um dos sindicados. 

06 – Constará dos autos a convocação do servidor faltoso. 

07 – Poderão ser arrolados na sindicância além dos servidores do Tribunal, os funcionários 

das empresas prestadoras de serviço.  
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01 – O Sindicante terá 30 dias para apresentar suas conclusões. 

02 – Concluída a sindicância todos os documentos serão reunidos em processo, proferindo o 

sindicante o seu parecer. 

03 – Em seu parecer o sindicante dará à autoridade sugestões para o solucionamento da 

sindicância.  

03.1 – Nos casos de danificação de material permanente e instalações, em que não 

for apurada a responsabilidade, o sindicante deverá sugerir, com parecer 

fundamentado em análise de custo/benefício, a recuperação do material ou 

baixa patrimonial. 

04 – A autoridade ao receber a sindicância solucioná-la-á, determinando o que couber: 

(1) RECUPERAÇÃO DO MATERIAL OU BAIXA PATRIMONIAL - se não for apurada 

a responsabilidade sobre a danificação de material permanente e instalações, 

conforme parecer do sindicante. 

(2) ABERTURA DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO - se os fatos ensejarem 

responsabilidades administrativas. 

(3) ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO A AUTORIDADE POLICIAL - se os fatos 

ensejarem responsabilidade civil ou penal. 

(4) DEVOLUÇÃO AO SINDICANTE PARA NOVAS  DILIGÊNCIAS, identificando os 

pontos que o levou a tal decisão. 

05 – A autoridade que determinou a sindincância poderá retorná-la ao sindicante para novas 

diligências, não se dando por satisfeito com os fatos apresentados. 

05.1 – Neste caso o sindicante terá mais 15 dias para novas investigações. 

05.2 – A autoridade especificará os pontos considerados obscuros. 
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01 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor da Secretaria de Administração do TRF 

- 1ª Região e das Seções Judiciárias, em suas áreas de competência. 

02 – Faz parte integrante desta IN os anexos constante do módulo 6. 

03 – Esta IN entra em vigor nesta data, revogando-se a IN-20--2.004/90 e demais 

disposições em contrário. 

 

Em, 18 de janeiro de 1991. 
 
 
 

FELIPE DOS SANTOS JACINTO 
Diretor-Geral 
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MODELO (PROIBIDA A DUPLICAÇÃO) 

 

 

 

SINDICÂNCIA Nº            / TRF - 1ª REGIÃO/91 

 

 

 

SINDICANTE: 

 

 

SINDICADO(S): 

 

 

OFENDIDO(S): 

 

 

TESTEMUNHA(S): 

 

 

RELATO SUCINTO DOS FATOS: 
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MODELO (PROIBIDA A DUPLICAÇÃO) 

 

 

TERMO DE ABERTURA 
 
 
Aos__________dias do mês______________________________do ano de 
1.9____, em cumprimento a determinação do sr._____________________ 
________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________a 
Comissão Permanente de Sindicância, designada pela Portaria nº _________________ 
de__________de_________________de 1.9_________, da Secretaria de Administração, 
deu início a presente sindicância, para apurar os fatos constantes do _________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
referentes a seguinte ocorrência:_____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________ 
Inquirindo os envolvidos da maneira que se segue. 
 
 
 
 
Brasília-DF, _____ de ______________________ de 1.9 _______ 
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MODELO (PROIBIDA A DUPLICAÇÃO) 

 
TERMO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA 

 
 
Aos_________dias do mês de ____________________________do ano de 1.9_______, 
nesta cidade de ___________________, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, compareceu a 
presença deste Sindicante o ______________________________________ 
___________________, natural de ________________________Estado de ___________ 
_______________ filho de __________________________________________________ 
e de ______________________________________, com _________anos de idade, estado civil 
__________________________, lotado no (a) _______________________________ 
__________________________________, residente a ____________________________ 
______________________________________ identidade nº _______________________ 
_____________expedida pelo(a) _____________________ em _____________________, 
iniciada a presente enquirição às ____________horas, a fim de prestar depoimento sobre o fato que 
originou a presente sindicância, disse:___________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
perguntando se . . . . _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
respondeu que . . . . . ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Continua . . . .  
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MODELO (PROIBIDA A DUPLICAÇÃO) 

 
 

(TERMO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA - continuação) 
 
 
Perguntado se  . . . . _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
respondeu que  . . . ._______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Perguntado se tem mais alguma coisa a declarar, respondeu negativamente, esclarecendo que o presente 
depoimento é de livre e espontânea vontade, não sofrendo nenhum tipo de coação. E como mais nada disse 
e nem lhe foi perguntado, foi encerrada a presente inquirição às_______ horas, que depois de lido e achado 
conforme, vai assinado pelo sindicante, pelo inquirido e pelas testemunhas abaixo. 
 
 
 
 
 
SINDICANTE_________________________________________________ 
 
 
INQUIRIDO___________________________________________________ 
 
 
TESTEMUNHAS________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________ 
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MODELO (PROIBIDA A DUPLICAÇÃO) 

 
TERMO DE INQUIRIÇÃO DE SINDICADO 

 
 
Aos _________ dias do mês de _______________________ do ano de 1.9 ________, nesta cidade de 
_________________________________________ no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
compareceu a presença deste Sindicante o ____________________________ 
__________________________________________________, natural de ______________ 
_________________________________ Estado de ___________________________ filho de 
________________________________________ e de __________________________ 
_____________________, com ____________anos de idade, estado civil _____________, 
lotado no(a) _______________________________________________________________ 
_______________, residente a ________________________________________________ 
_______________ identidade nº _________________expedida pelo(a)_________________ 
Em ____________________, iniciada a presente enquirição às ____________horas, a fim de prestar 
depoimento sobre o fato que originou a presente sindicância, disse:______________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
perguntando se  . . . ._______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
respondeu que . . . .________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

continua. . . .  



 

 

SISTEMA NÚMERO 

ADMINISTRAÇÃO IN-14-03 
SUBSISTEMA 

MÓDULO N.
N. 

SINDICÂNCIA RELATIVA A BENS PATRIMONIAIS 

MÓDULO 

FOLHA N. 

ANEXOS 

06 
0 

PODER JUDICIÁRIO 
TRF – 1ª REGIÃO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 
DATA DA REVISÃO 

06 

 

 
 
 

MODELO (PROIBIDA A DUPLICAÇÃO) 
 

(TERMO DE INQUIRIÇÃO DE SINDICADO - continuação) 
 
 
perguntado se . . . . . _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
respondeu se . . . . _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________, 
Perguntado se tem mais alguma coisa a declarar, respondeu negativamente, esclarecendo que o presente 
depoimento é de livre e espontânea vontade, não sofrendo nenhum tipo de coação.  E como mais nada disse 
e nem lhe foi encerrada a presente inquirição às _______________ 
Horas, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelo sindicante, pelo inquirido e pelas 
testemunhas abaixo. 
 
 
SINDICANTE ___________________________________________________ 
 
 
INQUIRIDO ____________________________________________________ 
 
 
TESTEMUNHA(S)________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________ 
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MODELO (PROIBIDA A DUPLICAÇÃO) 

 
TERMO DE INQUIRIÇÃO DE OFENDIDO 

 
 
Aos _________ dias do mês de _______________________ do ano de 1.9 ________, nesta cidade de 
_________________________________________ no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
compareceu a presença deste Sindicante o ____________________________ 
__________________________________________________, natural de ______________ 
_________________________________ Estado de ___________________________ filho de 
________________________________________ e de __________________________ 
_____________________, com ____________anos de idade, estado civil _____________, 
lotado no(a) _______________________________________________________________ 
_______________, residente a ________________________________________________ 
_______________ identidade nº _________________expedida pelo(a)_________________ 
Em ____________________, iniciada a presente enquirição às ____________horas, a fim de prestar 
depoimento sobre o fato que originou a presente sindicância, disse:______________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
perguntando se  . . . ._______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
respondeu que . . . .________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

continua. . . . 
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MODELO (PROIBIDA A DUPLICAÇÃO) 
 

(TERMO DE INQUIRIÇÃO DE OFENDIDO - continuação) 
 
 
perguntado se . . . . . _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
respondeu se . . . . _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________, 
Perguntado se tem mais alguma coisa a declarar, respondeu negativamente, esclarecendo que o presente 
depoimento é de livre e espontânea vontade, não sofrendo nenhum tipo de coação.  E como mais nada disse 
e nem lhe foi encerrada a presente inquirição às _______________ 
Horas, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelo sindicante, pelo inquirido e pelas 
testemunhas abaixo. 
 
 
SINDICANTE ___________________________________________________ 
 
 
INQUIRIDO ____________________________________________________ 
 
 
TESTEMUNHA(S)________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________ 
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MODELO (PROIBIDA A DUPLICAÇÃO) 
 

ACAREAÇÃO 
 
 
Aos _____________dias do mês de __________________________________ do ano de 1.9________, 
nesta cidade de ______________________________________, no Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, presentes os _____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_____________________________ e ___________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Para esclarecem pontos divergentes de seus depoimentos, sendo interpelados sobre tais divergências, 
esclareceram da seguinte forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SINDICANTE__________________________ 
ACAREADOS__________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 
 
 



 

 

SISTEMA NÚMERO 

ADMINISTRAÇÃO IN-14-03 
SUBSISTEMA 

MÓDULO N.
N. 

SINDICÂNCIA RELATIVA A BENS PATRIMONIAIS 

MÓDULO 

FOLHA N. 

ANEXOS 

10 PODER JUDICIÁRIO 
TRF – 1ª REGIÃO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 
DATA DA REVISÃO 

06 

 

  
 
 

MODELO (PROIBIDA A DUPLICAÇÃO) 
 
 

PARECER 
 

 
Tendo coligido as provas necessárias para completar a presente sindicância, com os depoimentos de 
___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Para apurar os fatos constantes_______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
______________________________________, cheguei a seguinte conclusão: 
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