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ADITAMENTO AO BG N2  0093 

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, 	pu 

blico o seguinte: 

lá PARTE: SERVIÇOS DIÁRIOS: 

SEM ALTERAÇÃO. 

2g- PARTE: I N S T R U Ç A O: 

SEM ALTERAÇÃO 

3Ê PARTE: ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS: 

SEM ALTERAÇÃO. 

4g,  PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA: 

1- MODELO DE SINDICÂNCIA: 

SINDICANCIA: 

- Fazer Sindicância é colher informações a respeito 

de algo por ordem superior a fim de esclarecer fatos ocorridos pa 

ra que quem a determinou possa ter subsídios concretos para uma 

decisão. 

A Sindicância tem duplo objetivo: 

1) Evitar a sistemática instauração de IPM; 

2) Acautelar a autoridade delegante contra a denún 

cia caluniosa (Art. 343 do CPM) e da ocorrência falsa (Art 344 do 

CPM). 

O Inquérito Policial Militar é a apuração sumária 

do fato, que nos termos legais, configura crime militar, e de sua 

autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade 

precípua é a ministrar elementos necessários à propositura 	de 

ação penal. (Art. 92  do CPPM). 
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PROVIDÊNCIAS OBRIGATÓRIAS ANTES DA INSTAURAÇPO DO 

INQUÉRITO POLICIAL MILITAR: 

"O aguardamento da delegação não obsta que o Ofi 

cial responsável por Comando, Direção ou Chefia, ou aquele que 

o substitua ou esteja de dia, de serviço ou de quarto, tome ou 

determine que sejam tomadas imediatamente, as providências ca 

bíveis, previstas no art. 12 do CPM, uma vez que tenha conheci 

mento de infração penal que lhe incumbe repremir ou evitar". 

(Art. 10 § 22  do CPPM). 

"Logo que tiver conhecimento de prática de infra 

ção penal militar, verificável na ocasião, a autoridade a que 

se refere o § 22  do art. 10, deverá, se possível: (art. 12, le 

tras a,b,c,d, do CPPM 

a) Dirigir-se ao local, providenciando para que 

não se altere o estado das coisas, enquanto necessário (isola-

mento do local). (Art. 10 alínea "e" do CPPM). 

b) Apreender os instrumentos e todos os objetos 

que tenham relação com o fato.(Art. 10, alínea "f" do CPPM). 

c) Efetuar a prisão do infrator, observado o dis 

posto no artigo 244. 

d) Colher todas as provas que sirvam para o escla 

recimento do fato e suas circunstâncias. 

O IPM pode ser consequência de requerimento de par 

te ofendida ou de quem legalmente a represente, ou em virtu 

de da representação devidamente autorizada de quem tenha conhe 

cimento da infração penal, cuja repressão caiba à Justiça Mili 

tar. (Art. 343 do CPM). 

A autoridade delegante, em caso de dúvida sobre a 

existência de infração penal, procederá a uma Sindicância, cujo 

resultado determinará a necessidade, ou não, de instauração de 

IPM.(art. 344 do CPM). Ë aconselhável que, mesmo se tratando 

de crime militar, com Inquérito Policial instaurado na Polícia 

Civil ou flagrante lavrado. O Comandante (autoridade militar ) 

procede a uma Sindicância sobre os fatos,desde que envolva mi 
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litar. 

Da mesma forma, inúmeros fatos, que não tenham sua 

característica penal definida, devem ser apurados através de Sin 

dicâncias. 

Além de acompanhar atos praticados pela Polícia Ci 

vil, a Sindicância fornece elementos a OM, possibilitando às au 

toridades superiores uma apreciação da conduta,comportamento e 

outras atitudes do implicado (quer como autor, quer como vítima) 

na jurisdição militar. 

A Sindicância efetivar-se-á verbalmente ou por es 

crito, mas A conclusão será sempre escrita. 

O rigorismo processual se aumenta das Sindicâncias, 

embora recomendável sempre que possível, a observância das nor 

mas previstas para o IPM. O Escrivão é dispensável, nada obstan 

do que o Sindicante (Oficial que proceda a Sindicância) solicite 

o concurso de um auxiliar (que substitui o Escrivão) para o cum 

primento da missão. 

O Sindicante concluirá se, do que resultou do 

apurado, houve ou não indícios de infração penal militar, a fim 

de ser instaurado, ou não, o competente IPM, nos termos da 	ali 

nea "f" do art. 10, do Código de Processo Militar. 

Assim o Inquérito e a Sindicância também é instau 

rada através de Portaria. E o prazo para a conclusão será 	de 

oito(08) dias a partir da nomeação. 

O Sindicante (Oficial designado para proceder 	a 

Sindicância) desempenhará sua missão de maneira mais 	objetiva 

possível, fornecendo à autoridade delegante todos os subsídios 

que se fizerem necessários à completa elucidação dos fatos, 	in 

clusive numerando e rubricando todas as folhas, em ordem crono 

lógica, para "in fine" emitir parecer, submetendo-o à considera-

ção superior , qual seja: 
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1) Inexistência de crime ou de transgressão disci 

plinar; 

2) Transgressão disciplinar, declinando, se possí 

vel, qual ou quais os dispositivos legais infringidos pelo infra 

tor; 

3) Recomendar a instauração do IPM, nos termos da 

alínea "E" do art. 10, do CPPM, face a inexistência de índice de 

infração penal militar; etc... 

Após a juntada dos documentos e do ato que motivou 

a instauração da Sindicância, o Encarregado procederá,sempre que 

possível para que haja uma sequência e atenda à ordem cronológica 

dos atos, na forma seguinte: 

DESPACHO 

(Salienta o que vai fazer, expedindo ofícios, 	se 

for o caso, e designados dia, hora e local para as inquirições 

que se fizerem necessárias). 

JUNTADA  

(Fazer uma 'untada de todos os documentos expedidos 

(cópia) e dos recibos, com os dizeres: "Junte-se aos autos. 	Em 

/ 	/ 	Nome e Posto, Encarregado da Sindicância. Con 

cluirá emitindo um parecer. 

PARECER 

(Exposição completa de todo o apurado, dando o seu' 

parecer conclusivo no sentido de: a) inexistência de crime 	ou 

transgressão disciplinar; b) transgressão disciplinar, declinado, 

se possível, quais os dispositivos legais a que está sujeito 	o 

infrator; c) recomendar a instauração do IPM, nos termos da ali 

nea "f" do artigo 10 do CPPM, em virtude de indícios da existen 

cia de infração penal militar, etc). 

O encarregado da Sindicância, se quiser aprimorar 

seu parecer, dividi-la-á da forma que entender conveniente. 	Por 

exemplo: 
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I - Introdução - Os motivos determinantes da Sindi 

cância; 

II - Diligencias Realizadas e Análise das provas apu  

radas. Extrato do que foi determinado, em sequência, atendendo 

aos despachos proferidos, na ordem cronológica; resumo das provas 

apuradas com todas as implicações; 

III - Conclusão - Se houve crime, transgressão dis 

ciplinar, ou não; recomendar a instauração do IPM, na forma 	da 

lei? etc.. (Vide art. 11 do CPPM e arts 36 e 41 do mesmo 	códi 

go). 

MODELO DE SINDICÂNCIA  

(Portaria Ministerial n2  3095, de 28 de dezembro de 1979) 

AUTO DE SINDICÂNCIA 

SINDICANTE : (Nome e Posto do Oficial encarregado) 

SINDICADO : (Nome, Posto ou Graduação e Unidade do(a) acusado(a) 

da prática do ato dado como irregular; ou na falta 

de identificação do responsável, registrar o fato 

objeto da Sindicância. (Exemplo: "Sindicado": o fato 

de haver desaparecido do almoxarifado central 	do 

CBM, um aparelho oxi-acetileno. 

TERMO DE ABERTURA  

Aos 	 dias do mês de 	 do ano de 	 em cum 
primento ao determinado na 	(Portaria, Oficio ou o que 
for) 	 e dos documentos que adiante se vêem (se houver, omi 
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tindo-se na ausência) dei inicio à presente Sindicância no 	 

(especificar o local onde vai procede-la), inquirindo as teste 

munhas da maneira que se seguem. 

(nome e posto) 

Encarregado da Sindicância 

MODELO DE PORTARIA DETERMINANDO A INSTAURAÇÃO DE SINDI 

CÂNCIA 

Portaria n2  

 

Local e data, 

Do: 	(autoridade delegan 

te) 

Ao: 	(autoridade delega 

da) 

Assunto: Instauração de Sindi 

cância (determina) 

Anexo: (documentos especifica 

dos se houver) 

 

Tendo chegado ao meu conhecimento de fatos 

constantes da parte (ou documentos), determino seja procedida 

uma Sindicância a respeito, delegando-vos, para esse fim as atri 

buiçOes policiais que me competem. 

(nome e posto da autoridade delegante) 
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Oficio n2  	/Sind. Local e data 

Do: 	Of. Sindicante 

Ao: Sr. Cmt do 12  GI 

Assunto: Solicitação 

A fim de dar prosseguimento a Sindicância a qual 

me foi delegada pela Portaria n2 	de 	(data) do Sr. Cmt Ge 

ral do CBM, solicito-vos fazer apresentar os militares 	abaixo 

para serem ouvidos como testemunhas. 

Sd n2  	 (nome),às 	(horas) do dia 

	 no 	 (local). 

Sd n2  	 (nome),às 	(horas) do dia 

	 no 	 (local). 

(nome e posto do Of. Sindicante) 

TERMO DE INQUIRIÇAO DE TESTEMUNHA 

(um termo para cada testemunha) 

Aos 	dias do mês de 	 do ano de 	 

nesta Cidade 	 , no Quartel do 	 (unidade) compare 

ceu a testemunha 	 (nome), filho de 	 e de 	 

...., nascido em 	 (lugar) aos 	 (dia,mes e ano) 	 

	(estado civil), posto ou graduação, ou profissão na hipóte 

se de ser civil o cidadão a ser ouvido, unidade, residência, nú 

mero e origem do documento de identidade, a qual, inquirida so 

bre o fato narrado no documento em que deu origem à presente Sin 
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dicância, disse: que, (consignar a narrativa da testemunha,trans 

crevendo tanto quanto possível as palavras e o sentido dado ao 

fato pela pessoa ouvida). Perguntado, respondeu que (na Sindicân 

cia não há necessidade de ser observada a recomendação prevista 

no art. 300, "in-fine", do Código de Processo Penal Militar, no 

que tange à obrigação de serem registradas nos depoimentos as 

perguntas e as respectivas respostas. Na Sindicância pela pró 

pria natureza de peça; o termo pode ser simplificado). E como na 

da mais disse, nem lhe foi perguntado, deu-se por encerrado 	o 

presente depoimento, o qual após lido e achado conforme, vai de 

vidamente assinado pelo Sindicante e pela testemunha acima men 

cionada. 

Sindicante 

Testemunha 

TERMO DE PERGUNTAS AO INDICIADO  

(Após ouvida a -última Testemunha) 

Aos 	 dias do mês de 	  do ano de 	 
nesta Cidade 	 no Quartel do 	 compareceu 	 

.. (nome), filho de 	 e de 	 , brasileiro, 	com 
	 anos de idade (estado civil), 	 (posto, 	graduação 

ou profissão), 	 (unidade ou residência), portador da car 

teira de identidade n2 	 expedida pelo 	(origem), 	o 

qual inquirido sobre o fato narrado no documento de fls 	 

(documento que deu causa à instauração da Sindicância), 	respon 
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deu que: 	  que 	  

(após o sindicado ter prestado todos os esclarecimentos em torno 

do fato objeto de Sindicância, seu encarregado poderá formular 

perguntas visando uma melhor concretização do episódio).Pergunta 

do, respondeu que 	  E como nada mais disse nem lhe foi 

perguntado, deu-se por findo o presente interrogatório, o qual 

após ter sido e achado conforme pelo sindicado, vai devidamente 

assinado pelo Sindicante e pelo interrogado. 

Sindicante 

Sindicado 

PARECER 

I) PARTE EXPOSITIVA  

A presente Sindicância foi instaurada por determina 

ção do 	  (nomear a autoridade que ordenou a proces 

sarnento da Sindicância) para apurar o fato narrado na Parte n2  

	, de 	 de 	  do ano 	, oferecida 	pelo 

	  (indicar o autor da Parte ou documento que deu 	ori 

gem à Sindicância), conforme se vê do documento de folhas 	 

Em torno do fato, e a fim de ficarem esclarecidas ' 

suas circunstâncias e serem determinadas responsabilidades pelo 

evento em causa, foram ouvidas como testemunhas as seguintes pes 

soas: 	  

como se vê do documento de folhas 	  e 	  

Além da inquirição das testemunhas em tela, 	provi 

denciou-se ainda no sentido de serem anexados aos autos,os 	se 
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guintes documentos. 	  e 	  (Fls 	e  

(se for o caso). 

II) PARTE CONCLUSIVA  

Da análise que se pode fazer das várias peças que 

compõem a presente Sindicância, chega-se à conclusão de que o fa 

to em apuração passou-se da seguintes forma: (narrar as 	conclu 

sOes chegadas em decorrências dos elementos coligidos). 

Assim, tendo em consideração os elementos carreados 

para o bOjo da presente Sindicância, verificou-se que o sindicado 

(indicar nome e posto ou graduação ou profissão), já devidamente 

qualificado às fls 	 agindo como agiu e ficou 	amplamente 

provado, conforme sua própria confissão às fls 	, corrobora 

da pelos depoimentos das testemunhas 	  

(fls 	e 	 ), todas acordos no relato do fato ilícito im 

putado à responsabilidade do mesmo sindicado - cometeu, em tese, 

infração penal expressamente prevista no Código Penal Militar ou 

Código Penal Brasileiro. (se for o caso). 

Face ao exposto e o mais que dos autos consta, sou 

de parecer salvo melhor juizo, que a presente Sindicância seja 

convertida em Inquérito Policial Militar, nos termos do art. 10, 

alínea f , do Código de Processo Penal Militar, uma vez que, atra 

ves de um inquérito regular, poderão ser esclarecidas outras cir 

cunstâncias e produzidas provas mais seguras, visando a configu 

ração penal da infração apontada e dessa forma, se possa promo 

ver a responsabilidade criminal do(s) agente(s) no episódio deli 

tuoso a que se reporta a peça inicial. 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Aos 	dias do mês de 	  do ano de 

	 , nesta Cidade 	  no quartel do 	  
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encerrou-se os trabalhos referente à presente Sindicância; do que,pa 

ra constar, lavrei o presente termo. 

Sindicante 

OBS:- Esta folha deve ficar logo após o Termo de Per 

guntas ao Sindicado e, portanto, antes do parecer que deverá ser pe 

ça final. 

Comandante G ral d4-BM - RG 5572 

GILBERTO FE AN 	 LIMA- Cel QOBM 
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