
1. CONCEITUACOES

,2. FORMA

2.1 - A sindicancia podera, a criterio do sindicante, ser verbal
ou escrita, salvo nos casos em que a autoridade 0 exigir por
escrito.
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1.1 - SINDICANCIA - e toda a9ao cometida a uma Comissao previamen
te formada ou a urn servidor para isto designa
do, para apurar em exame rapido 0 que de verd~
deiro encerra urn determinado fato aparentemen
te irregular, que tanto pode constituir uma
responsabilidade civil, penal e administrati
va.

1.2 - SINDICANTE - Comissao ou servidor encarregado de proceder a
sindicancia; tratando-se de Comissao, os traba
Ihos poderao ser executados em conjunto ou indi
vidualmente pelos seus membros.

1.5 - TESTEMUNHA - servidor que tenha presenciado a ocorrencia, ou
que possa fornecer informa90es acerca do fato,
ou ainda, que em virtude de seu cargo ou fun9ao
possa ajudar a elucidar 0 c~so.

1.6 - PARECER - e a conclusao do sindicante, a luz dos dados obti
dos.

1.7~ SOLUCAO - e a delibera9ao da autoridade competente.

1.3 - SINDICADO - servidor envolvido na sindicancia, na
de acusado.

1.4 - OFENDIDO - servidor que, em virtude da a9aO ou omissao de
outrem, ensejou a abertura da sindicancia.

ANEXOS:

FINALIDADE: Estabelecer criterios para a realiza9ao de sindicancias
no ambito do TRF-li Regiao e respectivas Se90es Judiciar!
as, relativas a bens patrimoniais.

- MODELO DE FOLHA DE ROSTO (identifica9ao da sindicancia)
- MODELO DE TERMO DE ABERTURA
- MODELO DE TERMODE INQUIRICAO
- MODELO DE TERMO DE INQUIRICAO
- MODELO DE TERMO DE INQUIRICAO
- MODELO DE TERMO DE ACAREACAO
- MODELO DE PARECER DO SINDICANTE
- FLUXO DAS FASES E TAREFAS

EMISSAO:- 25/04/90
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6. ACAREACOES

6.1 - Havendo pontos divergentes entre os arrolados 0

podera proceder uma ou mais acarea~oes.
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5.1 - A Comissao de Sindicancia funcionara as segundas, quartas
sextas-feiras, das 14:00 as 16:00 horas e, eventualmente
quando a situa~ao assim 0 exigir.

7. PARECER

7.1 Conclulda a sindicancia todos os documentos serBo
em processo, proferindo 0 sindicante 0 seu parecer.

7.2 - Em seu parecer 0 sindicante dara a autoridade suas sugesto
para 0 solucionamento da sindicancia.

7.2.1 - Nos casos de danifica9ao de material permanente
instala~oes, em que nao for apurada a responsabilida
de, 0 sindicante devera sugerir, com parecer funda
mentado em analise de custo/beneficio, a recuperaQ80
do material ou baixa patrimonial.

2.2 - Todos os depoimentos, exceto na sindicancia verbal, serao
mados a termo, em linguagem padrBo, conforme modelos ana

2.3 - A sindicancia inexige a nomea~ao de um escrivao, nada i
dindo que os autos sejam manuscritos ou datilografados.

3. DURACAO

3.1 - 0 Sindicante tera 30 dias para apresentar suas conclusoes,

3.2 - A autoridade que determinou a ~indicancia podera retorna
ao sindicante para novas diligencias, nBo se dando por sa
feito com os fatos apresentados; neste caso 0 sindicante
ra mais 15 dias para novas investiga~oes; a autoridade e
cificara os pontos aos quais considerou obscuros.

4. PROCEDlMENTOS

4.1 - Os envolvidos serao ouvidos na Comissao de Sindicancia,
diante convoca~ao via memorando do sindicante ao Diretor
setor envolvido, ao Chefe de Gabinete, ou a quem 0 servid
esteja subordinado, em data e horario ali definidos.

4.2 - Aos Diretores de Secretaria e facultado responder
to as perguntas do sindicante, desde que assim 0

e nao seja um dos sindicados.

4.3 - Aos Diretores e Chefes de Gabinetes sera facultado
de dia e horario, mediante acerto direto com 0 sindicante
sem prejulzo para 0 prazo previsto no item 3, desta IN, d
de que solicitado 24 horas antes do horario estabelecido,
desde que nBo seja um dos sindicados.

4.4 - Constara dos autos a convoca~ao do servidor faltoso.

4.5 Poderao ser arrolados na sindicancia alem dos servidores
ta Corte, os funcionarios das empresas prestadoras de se
90.

5. HOHARIO DE FUNCIONAMENTO
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8. SOLUCAO

8.1 - A autoridade ao receber a sindicancia soluciona-la-a, deter
minado 0 que couber:

8.1.1 - RECUPERACAO DO MATERIAL OU BAlXA PATRIMONIAL - se
nao fQr apurada a responsabilidade sobre a danifiC~
c;ao .pe material permanente e instalac;oes, conforme
parecer do sindicante.

8.1.2 - ABERTURA DE INQUERITO ADMINISTRATIVO - se os fatos
ensejarem responsabilidades administrativas.

8 .1 .3 ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO A AUTORIDADE POLICIAL _ se
os fatos ensejarem responsabilidade civil ou penal.

8.1.4 - DEVOLUCAO AO SINDICANTE PARA NOVAS DILIGiNCIAS, iden
tificando os pontos que 0 levou a tal decisao.

9. DISPOSICOES FINAlS

9.1 - Os casos omissos serao resolvidos pelo Diretor da Secretaria
de Administrac;aodo TRF-l! Regiao e das Sec;oes JUdiciarias,
em suas areas d competencia.

9.0
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