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ANEXO XLVIII 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 77 /PRES/INSS, DE 21 DE JANEIRO DE 2015 
 

TERMO DE ASSENTADA E AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTO 
 

JUSTIFICANTE: (nome)  
( ) Ausente ( ) Presente 
 
Procurador: (nome, RG e OAB) 
 
Testemunha 01: (nome e RG) 
Testemunha 02: ( nome e RG) 
Testemunha 03: ( nome e RG)  
 

Aos XX dias do mês de XX do ano de XXXX, procedi a Justificação Administrativa nesta APS XXXX onde prestaram 
depoimento no Processo Administrativo n° XXXXX ou NB n° XXXX as testemunhas acima mencionadas. 
 

Os presentes envolvidos nesta oitiva assumem o COMPROMISSO DE DIZER A VERDADE do que souberem e lhe for 
perguntado, bem como estarem cientes do disposto nos arts. 299 e 342 do Código Penal: 
 

Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou 
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 
 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) 
anos, e multa, se o documento é particular. 
 
Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou 
intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: 
 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

 
Os depoimentos foram: 

 
(    ) gravados em áudio e vídeo, sendo arquivados no CD/DVD que se segue. As testemunhas, justificante e procurador 
AUTORIZAM o uso de sua imagem e depoimento, colhidos durante a realização desta Justificação Administrativa, nos termos do 
Capítulo X desta Instrução Normativa - IN, para instrução de Processos Administrativos ou de eventual Processo Judicial 
envolvendo o requerente ou a testemunha, ou ambos.  
 
(    ) lavrados a termo. As testemunhas, justificante e procurador AUTORIZAM o uso do depoimento, colhido durante a realização 
desta Justificação Administrativa, nos termos Capítulo X desta IN, para instrução de Processos Administrativos ou de eventual 
Processo Judicial envolvendo o requerente ou a testemunha, ou ambos.  
 

________________, ______de______________de 20___. 
 
______________________________________ _______________________________________ 
Assinatura e matrícula do servidor processante           Assinatura do Justificante 
 
______________________________________ _______________________________________ 
                 Assinatura da Testemunha 1         Assinatura da Testemunha 2 
 
______________________________________ _______________________________________ 
                 Assinatura da Testemunha 3           Assinatura do Procurador  
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