ANEXO X
ATA DE CONCLUSÃO DAS OITIVAS

Aos ___ dias do mês de ___________ do ano de dois mil e ______, nas dependências
da ________________ (denominação do órgão ou entidade processante), sita à Avenida
(Rua, etc.), nº ___, Cidade,

Estado do Paraná, presentes os membros da Comissão

Permanente Processante, nomeada pela Resolução (ou Portaria) nº __/20__, sob a
presidência do primeiro, publicada no DIOE nº ____ de __/__/20__, objeto do SID
__________ que tem como indiciada a empresa ____________, foram ouvidas na semana
de ____ a ____do ____(mês) do (ano) ____, as testemunhas cujos depoimentos foram
reduzidos a termo, nos dias e horários ali mencionados, conforme documentos constantes
deste processado, cujos atos foram precedidos de intimação dos acusados e seus
defensores, registrando-se em cada termo de oitiva as presenças dos indiciados e seus
defensores. Foram ouvidas as testemunhas anteriormente intimadas, com exceção de
_______________, que devidamente notificado não compareceu e ____________, que
segundo informações obtidas de ______________ teria (explicitar o motivo). Pela Comissão
foi deliberada a readequação do dia e hora de oitiva de ___________. Desta deliberação foi
lavrado o respectivo termo e cientificado os indiciados e seus defensores, não havendo
oposição à realização do ato e aproveitamento da pauta de audiências. Em análise ao
requerimento de f.

XXX formulado pelo indiciado __________, foi o seu pedido de

requisição de documentos ao Departamento __________ deferido pela Comissão, devendose expedir ofício ao Sr. Diretor _____________ que envie cópias dos documentos
_____________, a fim de lhe garantir o amplo direito de defesa. Deliberou a Comissão em
designar audiência de continuação de oitivas, que serão realizadas nos dias __ a __ de
_________ de 20__, a partir das __:__ horas, na ________ (denominação do órgão ou
entidade processante), sita à Avenida (Rua) ______ nº ___, Cidade, Estado do Paraná, com a
seguinte ordem de realização: dia ___, às __:__ horas: fulano de tal; às ___:__ horas: sicrano

de tal; às __:__ horas: beltrano de tal e às __:__ horas: ______ de tal; dia ___, às __:__
horas: __________ de tal; às __: __ horas: ________ de tal; às __:__ horas: _____________
de tal e às __:__ horas: ___________ de tal. Ficam os indiciados e seus defensores
devidamente cientificados dos dias, horários, local e identificação das testemunhas que
serão ouvidas pela Comissão. Fica registrado que após cada depoimento tomado neste PAAR
foram disponibilizadas fotocópias dos termos a todos os indiciados e seus defensores para
ciência e exercício do direito à ampla defesa. Foi a todo momento disponibilizada vista dos
autos durante as oitivas, cujo procedimento permaneceu sobre a mesa de audiências e
possibilidade de reperguntas aos presentes, descartando desta maneira eventual
cerceamento do direito de defesa e livre exercício do contraditório. Ficam disponibilizadas
cópias integrais dos autos aos interessados diretamente com o(a) Sr.(a) Secretário(a) da
Comissão. Sem mais assuntos a serem tratados, encerraram-se os trabalhos referentes a
esta etapa do presente Processo Administrativo para Apuração de Responsabilidade, às
__:__ horas.
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