
ESTADO DO PARÁ 

CORPO DE • MBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDANCIA GERAL 

BEL M-PARA, 21 DE NOVEMBRO DE 2003. 

ADITAMENTO AO BG N° 208 
Pata conhecimento dos Órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

ta PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
SEM ALTERAÇÃO 

2' PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3' PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
SEM ALTERAÇÃO 

44  PARTE — JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 — INSTRUÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DE 

SINDICÂNCIA NO ÂMBITO DO CBMPA, QUE SERVIRÁ COMO 
SUBSÍDIO AOS COMANDANTES DE UNIDADES 
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ANEXO L: MODELO DE OFÍCIO PARA NOTIFICAR O SINDICADO 48H 

ANTES DE QUALQUER ATO DA SINDICÂNCIA A FIM DE QUE O INDICIADO POSSA 
PRESENCIÁ-LOS 

ANEXO M: MODELO DE TERMO DE DECLARAÇÕES 
ANEXO N: MODELO DE TERMO DE INFORMAÇÕES 
ANEXO O: MODELO DE OFÍCIO PARA NOTIFICAR A TESTEMUNHA 
ANEXO P: MODELO DE OFÍCIO PAIRA NOTIFICAR A TESTEMUNHA 
ANEXO Q: MODELO DE TERMO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA, 

OU DECLARAÇÃO DE VÍTIMA OU DENUNCIANTE 
ANEXO R: MODELO DE OFÍCIO PARA O SINDICADO 
ANEXO S: MODELO DE TERMO DE INQUIRIÇÃO DE SINDICADO 
ANEXO T: MODELO DE CERTIDÃO 
ANEXO U: MODELO DE TERMO DE ACAREAÇÃO 
ANEXO V: MODELO DE PRECATÓRIA 
ANEXO X: MODELO DE SUBSTITUIÇÃO DE SINDICANTE 
ANEXO W: MODELO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DE 

ANEXO 
DEFESA ESCRITA 

ANEXO 
ANEXO 
ANEXO 
ANEXO 
ANEXO 
ANEXO 

Z: MODELO DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

A': MODELO DE TERMO DE VISTA 
B': MODELO DE RAZÕES FINAIS DE DEFESA 
C': MODELO DE RELATÓRIO 
D': MODELO DE TERMO DE ENCERRAMENTO 
E': MODELO DE OFÍCIO DE REMESSA 
F': MODELO DE SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 40 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DE 
SINDICANCIA NO ÂMBITO DO CBMPA 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE E DA COMPETÊNCIA 

Art. 19  - As presentes Instruções Gerais têm por finalidade 
normatizar, padronizar e orientar procedimentos para a realização de 
sindicância no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. 

Art. 2° - A Sindicância é o procedimento formal de um 
conjunto de atos ou diligências empreendidos no âmbito da 
administração pública, objetivando apurar a cometimento de possíveis 
irregularidades pelos seus servidores. 

§ 1° - A autoridade que tiver conhecimento ou notícia de 
irregularidade na administração pública, é obrigada a promover a sua 
apuração mediante Sindicância. 

§ 2°  - A Sindicância terá o caráter investigativo quando 
houver a materialidade da irregularidade, sem autoria definida, e 
punitiva quando estiverem definidas as suas características. 

§ 3° - A Sindicância investigativa, poderá ser transformada 
em punitiva, desde que, na apuração dos fatos, o encarregado da 
Sindicância, verifique que há elementos necessários para a 
transformação da Sindicância investigativa em punitiva, fazendo o 
despacho de ultimação e indiciação do acusado, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa. 
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Art. 32  - A sindicância será instaurada mediante portaria 
da autoridade competente, publicada em boletim da Organização 
Bombeiro Militar (0E3M). 

Art. 49  - É competente para instaurar a sindicância: 
- O Governador do Estado do Pará e o Comandante 

Geral do Corpo de Oombeiros Militar do Pará; 
II - O Subcornandante Geral do CBMPA; 
III - O Ajudante Geral, Comandante de OBM e Diretores 

de Órgãos de Direção Setorial. 
Art. 59  - Quando o fato a ser apurado envolver militares de 

organizações diferentes, a competência para determinar a instauração 
da sindicância será da autoridade militar em cuja jurisdição se verificar 
a ocorrência. 

CAPÍTULO II 
DOS PROCEDIMENTOS 

Art. 69  - O sindicante deverá observar os seguintes 
procedimentos: 

- indicar, na capa dos autos, o tipo de Sindicância a ser 
procedida, conforme a portaria inaugural, bem como os dados de 
identificação das partes envolvidas. 

II - lavrar o termo de abertura da sindicância; 
III - juntar aos autos os documentos por ordem 

cronológica, numerando e rubricando as folhas no canto superior 
direito; 

IV - cumpridas as formalidades iniciais, promover a 
notificação do sindicado para conhecimento do fato que lhe é imputado, 
acompanhamento do feito e ciência da data de sua inquirição: 

V - fazer constar, nos pedidos de informações e nas 
requisições de documentos, referências expressas ao fim a que se 
destinam e ao tipo de tramitação (normal, urgente ou urgentíssima); 

VI - juntar, mediante termo, todos os documentos 
expedidos e recebidos; 

VII - se a pessoa ouvida for analfabeta ou não puder 
assinar o termo, pedir a alguém que o faça por ela, depois de lido na 
presença de ambos, juntamente com mais duas testemunhas, lavrar o 
respectivo termo com o motivo do impedimento e, caso não seja 
indicada pelo depoente a pessoa para assinar a seu rogo, consignar o 
fato nos autos; 

VIII - após a leitura do termo e antes da assinatura, se for 
verificado algum engano, fazer constar, sem supressão do que foi 
alterado, a retificação necessária, bem como o seu motivo, rubricando- 

- 	a juntamente com o depoente ou quem assinou o termo; 
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IX - encerrar a instrução do feito com o respectivo termo, 
dele dando ciência ao sindicado; 

X - encerrar a apuração com um relatório completo e 
objetivo, contendo o seu parecer conclusivo sobre a elucidação do fato; 
e 

XI - elaborar o termo de encerramento dos trabalhos 
atinentes ao feito e remeter os autos à autoridade instauradora. 

Parágrafo único - O relatório do sindicante, mencionado 
no inciso X, deverá ser apresentado em duas partes: uma expositiva, 
contendo um resumo conciso e objetivo dos fatos e da apuração, e 
outra conclusiva, em que, mediante análise dos depoimentos, 
documentos e da defesa apresentada, emitirá o seu parecer, 
mencionando se há ou não indícios de crime militar ou comum, 
transgressão disciplinar ou prejuízo ao erário, recomendando, se for o 
caso, a adoção de outras providências. 

Art. 72  - A solução da sindicância deverá ser explícita, 
clara e coerente, com a indicação dos fatos e dos fundamentos 
jurídicos, especialmente, quando importar em anulação, revogação, 
suspensão ou convalidação de ato administrativo. 

CAPITULO III 
DOS PRAZOS 

Art. 82  - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. 

Parágrafo único - Os prazos se iniciam e vencem em dia 
de expediente na OBM. 

Art. 9° - A autoridade instauradora fixará na portaria o 
prazo inicial de 20 (vinte) dias corridos para a conclusão da sindicância. 

Parágrafo único - O prazo se inicia na data de 
recebimento da portaria pelo sindicante. 

Art. 10 O prazo previsto no artigo anterior poderá ser 
prorrogado por solicitação do sindicante, devidamente fundamentada, e 
a critério da autoridade instauradora, a qual, levando em consideração 
a complexidade do fato a ser apurado, fixará novo prazo para a 
conclusão dos trabalhos. 

§ 	- A solicitação de prorrogação de prazo deve ser 
feita, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas antes do término daquele 
inicialmente previsto. 

§ 29  - O prazo máximo de apuração não poderá 
Ultrapassar 40 (quarenta) dias corridos. 

§ 39  - A prorrogação do prazo deverá ser publicada em 
Boletim da OBM. 
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Art. 11 - O sindicado deverá ser notificado, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, de todos os atos 
da Sindicância, lhe sendo facultado acompanhar por si ou por 
procurador devidamente constituído. 

Art. 12 - Ao sindicado será facultado, no prazo de 3 (três) 
dias úteis, contadas de sua inquirição, oferecer defesa prévia e arrolar 
testemunhas. 

§ 12  - Encerrada a instrução do feito, com a oitiva de 
testemunhas e demais diligências consideradas necessárias, será 
lavrado o termo de que trata o inciso IX do art. 82, sendo o sindicado 
notificado pelo sindicante para, querendo, oferecer alegações finais no 
prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da 
notificação, a qual poderá ser publicada em Boletim da 0131, 

§ 	- Esgotado o prazo de que trata o parágrafo anterior, 
apresentadas ou não alegações, o sindicante terá o prazo de 3 (três) 
dias corridos para elaborar seu relatório circunstanciado, com parecer 
conclusivo, remetendo os autos à autoridade instauradora. 

Art. 13 - Recebido os autos, a autoridade instauradora, no 
prazo de 20 (vinte) dias corridos, dará solução à sindicância ou 
determinará, independentemente do prazo fixado no § 29- do art. 10, 
que sejam feitas diligências complementares, fixando novo prazo, que 
não poderá exceder 10 (dez) dias corridos. 

Parágrafo único - Após cumpridas as diligências de que 
trata este artigo, a autoridade instauradora, no prazo de 10 (dez) dias 
corridos, dará solução à sindicância. 

CAPÍTULO IV 
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA 
Art. 14 - A sindicância obedecerá aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos 
a ela inerentes. 

Art. 15 - Será assegurado ao sindicado o direito de 
acompanhar o processo, apresentar defesa previa, arrolar 
testemunhas, solicitar reinquirição de testemunhas, juntar documentos, 
obter cópias de peças dos autos e requerer o que entender necessário 
ao exercício de seu direito. 

§ 1= - O Oficial Sindicante poderá indeferir, mediante 
despacho fundamentado, pedido do sindicado, quando o seu objeto for 
ilícito, impertinente, desnecessário, protelatório ou de nenhum 
interesse para o esclarecimento dos fatos. 

§ 22  - Será assegurado ao sindicado, a qualquer tempo, 
constituir procurador. 
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Art. 16 - O procurador do sindicado poderá presenciar os 
atos de inquirição do seu cliente e das testemunhas, bem como 
acompanhar os demais atos da sindicância, sendo-lhe vedado interferir 
nas perguntas e respostas, podendo, no entanto, reinquiri-Ias por 
intermédio do sindicante. 

Parágrafo único - O previsto neste artigo, no que couber, 
aplica-se ao sindicado. 

Art. 17 - Será assegurado ao sindicado, no prazo de 5 
(cinco) dias corridos a que se refere o § 1" do art. 12, vista do processo 
em local designado pelo sindicante. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18 - Os participantes da sindicância são: 
- sindicante, o encarregado da sindicância; 

II - sindicado, a pessoa envolvida no fato a ser 
esclarecido; 

III — ofendido: militar, pessoa física ou pessoa jurídica de 
direito privado ou público; 

IV - testemunha, a pessoa que presta esclarecimentos 
acerca do fato; 

V - técnico ou pessoa habilitada, aquele que for indicado 
para proceder exame ou dar parecer; e 

VI - denunciante, aquele que provoca a ação da 
administração pública. 

Art. 19 - O sindicante será oficial de maior precedência 
hierárquica que o sindicado. 

Art. 20 - O denunciante ou ofendido deverá ser ouvido em 
primeiro lugar. 

§ 1-g - Caso o denunciante ou ofendido se recuse a depor, 
o sindicante deverá lavrar o competente termo, encaminhando cópia à 
autoridade instauradora para conhecimento e providências julgadas 
cabíveis. 

§ 2° - O sindicante deverá alertar o denunciante sobre 
possível conseqüência de seu ato na esfera penal civil e administrativa, 
em caso de improcedência da denúncia. 

§ 39  - O denunciante ou ofendido poderá apresentar ou 
oferecer subsídios para o esclarecimento do fato, indicando 
testemunhas, requerendo a juntada de documentos ou indicando as 
fontes onde poderão ser obtidos. 
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Art. 21 - A ausência do sindicado na sessão de 
interrogatório, sem justo motivo, constará de termo nos autos, e se 
tratando de militar, o encarregado da sindicância comunicará o fato à 
autoridade competente para as providências legais. 

Parágrafo único - Comparecendo para depor no curso 
da sindicância, o sindicado será inquirido e acompanhará, a partir de 
então, os demais atos da sindicância, dando-se-lhe conhecimento dos 
atos já praticados. 

Art. 22 - Quando a testemunha deixar de comparecer 
para depor, sem justo motivo, ou, comparecendo, se recusar a depor, 
o sindicante lavrará termo circunstanciado e mencionará tal fato no 
relatório. 

Art. 23 - Ao comparecer para depor, a testemunha 
declarará seu nome, idade, estado civil, residência, profissão, lugar 
onde exerce sua atividade, se é parente de alguma das partes e, em 
caso positivo, o grau de parentesco. 

Art. 24 - As pessoas desobrigadas por lei de depor, em 
razão do dever de guardar segredo relacionado com a função, 
Ministério, ofício ou profissão, desde que desobrigadas pela parte 
interessada, poderão dar o seu testemunho. 

Art. 25 - Quando a residência do denunciante ou 
ofendido, da testemunha ou do sindicado estiver situada em localidade 
diferente daquela em que foi aberta a sindicância e ocorrendo 
impossibilidade de comparecimento para prestar depoimento, a 
inquirição poderá ser realizada por meio de precatória, expedida pelo 
sindicante. 

Art. 26 - Constará da precatória, o ofício com pedido de 
inquirição, a cópia da portaria de instauração da sindicância e a 
relação das perguntas a serem feitas ao inquirido, 

Art. 27 - As testemunhas serão ouvidas, individualmente, 
de modo que uma não conheça o teor do depoimento da outra, 

Art. 28 - Os depoimentos serão tomados durante o dia, 
no período compreendido entre 8 (oito) e 18 (dezoito) horas, salvo em 
caso de urgência inadiável, devidamente justificada pelo sindicante em 
termo constante dos autos. 

Art. 29 - O denunciante ou ofendido e o sindicado 
poderão indicar cada um, no máximo, 3 (três) testemunhas, podendo o 
sindicante, se julgar necessário à instrução do procedimento, ouvir 
outras testemunhas. 

§ 12  - As testemunhas arroladas pelo denunciante ou 
ofendido e o sindicado, quando deferidas pelo Sindicante, deverão ser 
apresentadas pela defesa no dia, horário e local designados, 
independentemente de intimação. 
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Art. 30 - As testemunhas do denunciante ou ofendido 
serão ouvidas antes das do sindicado. 

Art. 31 — Poderá ser admitida a realização de acareação 
pelo sindicante ou a pedido da defesa, sempre que houver divergência 
nas declarações prestadas sobre o fato. 

Parágrafo Único — Se o pedido da acareação foi pela 
defesa, caberá ao sindicante averiguar se a acareação trará benefício 
ao processo, caso entenda ser questão protelatória, indeferirá o 
pedido justificando-o. 

Art. 32 - O sindicante, ao realizar acareação, esclarecerá 
aos depoentes os pontos em que divergem. 

Art. 33 - Se o sindicado for menor de 18 (dezoito) anos de 
idade, o encarregado da sindicância deverá nomear um curador para 
assisti-lo durante o seu depoimento e demais atos que tenha de 
praticar. 

Art. 34 — se no decorrer da sindicância for verificado 
algum incidente processual como: Impedimento ou suspeição, o 
sindicante levará o fato ao conhecimento da autoridade instauradora 
para as providências cabíveis, e se for o caso, designar, por meio de 
portaria, outro sindicante para concluí-la. 

Art. 35 - A sindicância poderá ser ostensiva ou 
sigilosa, conforme o fato em apuração, e deverá ser classificada 
pela autoridade instauradora, Conforme o § 2° do art. 2°. 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 36 — Quando a Sindicância precisar para a sua 
finalização de diligências que dependam de outros órgãos como: 
laudos periciais, que 00 

tenham previsão de entrega, será cabível o pedido de 
sobrestamento do processo. 

Parágrafo Único: - caberá a autoridade instauradora a 
autorização do sobrestamento através de portaria que fixará o prazo 
deste. 

Art. 37 - Integram as presentes Instruções Gerais os 
modelos exemplificativos anexos, que deverão ser adaptados conforme 
cada caso. 

Art. 38 - Os recursos dos militares e os procedimentos 
aplicáveis na esfera disciplinar são os prescritos no Regulamento 
Disciplinar do Corpo de Bombeiros Militar do Pará 
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ANEXO "A" 
PORTARIA DE 1 ISTAURA ÃO 

ESTADO DO PAR. 
CORPO DE EIOMUIROS MILITAR 

(OBM) 

Portaria n2  Local e data 
Do : (autoridade instauradora) 
Ao : Sr (autoridade designada para a função de 
sindicante) 
Assunto: instauração de sindiCância 
Anexo: parte 	 outro 
documento que motivou a sindicância) 

Tendo tomado conhecimento dos fatos constantes do(s) documento(s) 
anexo(s), que denunciou, ......... 	 (Molete dos fatos), determino com base no 
Art. 2° § Único da Instrução Geral, publicada através da Portaria n° 	, de 	de 
	 de 	, seja instaurada a respeito sindicância, delegando-vos, para esse 

fim, as atribuições que me competem, devendo os trabalhos serem concluídos no prazo 
de 20 (Vinte) dias corridos. 

Dê-se ciência, 

Publique-se e cumpra-se. 

nome, posto e função da autoridade instauradora 

Por ser documento essencial, exige cautelas na sue produção. Alguns 
elementos são indispensáveis, sob pene de comprometer a regularidade da medida. Por 
exemplo; precisa ter: 

1 - Número de origem: 
2 - Autoridade que expede; 
3 - Fundamento legal da medida; 
4 - Indicaçóes do encarregado, que atende os requisitos legais, sobre o 

qual nãO possa recair impedimentos ou suspeição: 
5 - Indicação claras do acusado e da acusação, 

ANEXO "B" 
NIOD_ELO PE CAPA 
ESTADO DO PARA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
(OBM) 

AUTO DE SINDICANCIA 

SINDICANTE: 	(nome e posto de quem procederá à sindicância) 
SINDICADO : 	(nome, posto ou graduação e OBM) 
OFENDIDO(S) 	(nomes) - posto ou graduação e OBM (se militar), 

nome da repartição pública ou civil (se pessoa jurídica) 
OBJETO : ..... (relato sucinto do fato a ser apurado) 
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ANEXO "C" 
MODELO  DE ERM DE ABERTURA 

	

Aos 	 dias do mês de 	 do ano de 	, nesta cidade 
de 	, no quartel do(a) 	 , em cumprimento ao 
determinado 	na 	Portaria 	n9 	 de 	de 	de 	 
do 	 (autoridade instauradora), faço a abertura dos trabalhos atinentes à 
presente sindicância, do que, para constar, lavrei o presente termo. 

nome e posto do Oficial Sindicante 

ANEXO "O" 
MOO LO 	N ADA APORTA  

Aos., ..... dias 	do 	mês 	de 	de 	 nesta 
cidade„ .......... 	 , no quartel do(a) 	 , faço a juntada aos autos da 
presente sindicância dos documentos a seguir especificados, do que, para constar, lavrei 
o presente termo. 

1. 	Portaria ng. 	, de 	 do Sr 
2, 	Parte ris!  	, de 	, do Sr 	  

nome e posto do Oficial Sindicante 

ANEXO "E " 
MODELO ()E NOTIFJCACÁO PREVIA 

ESTADO DO PARÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

(OBM) 
Ofício n° ....../ ..... „ — Sind. 	 Local e data 

Do: (Sindicante) 
Ao: Sr (Nome, posto/graduação do envolvido e 
nome da seção ou OBM onde serve) 
Assunto: Notificação prévia. 

1. Venho, por meio deste, notificar Vossa Senhoria sobre os fatos (ou 
irregularidades) a que se refere a sindicância instaurada para apurar (indicação dos fatos 
pertinentes) 	.................................... razão pela qual lhe é facultada, a partir da data de 
ciência (ou recebimento) deste documento, vista dos respectivos autos, no local 
............................... bem como assegurado o direito de, pessoalmente ou por 

intermédio de procurador constituído, apresentar defesa prévia, arrolar testemunhas, 
assistir a depoimentos, oferecer alegações finais e praticar todos os demais atos 
necessários ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 

2, — Documentos que seguem anexo a notificação: 
I — Cópia do Portaria; 
II — Libelo acusatório (documentos que originaram a sindicância) 
3 - A audiência para sua inquirição está marcada para o dia 	 

às 	(horas), no 	  (local) (observar a antecedência de dois dias úteis 
quanto à data do comparecimento). 

nome e posto do Oficial Sindicante 
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Declaro que tenho ciência 
Data/hora 

nome, posto ou graduação do sindicado. 

ANEXO "F" 
MODELO D 	 DE afils/Wk g_ 

INDICIACAO DO ACUSADO 
ESTADO DO PARA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
(OBM) 

DESPAC ACAO 
O encarregado da Sindicância, instruído pala Portaria (n° e data da 

Portaria) — Gab. do Cmdo, publicada em Boletim Geral (n° e data do Boletim) tendo 
concluído a coleta da prova com as declarações prestadas por 	(citar o n°) 
declarantes e juntada de documentos (se houver), na investigação dois fatos em 
apuração, decide dgr por ultimada a fase de instrução prévia do processo e resolve 
indiciar o 	 (citar o norne do acusado), devidamente qualificado nos 
presentes autos, corno autor dos fatos, Como bem descrito na Portaria de Folhas n° 02, o 
que configura 	 (citar se Transgressão da Disciplina militar ou crime militar ou 
comum), podendo o acusado comparecer pessoalmente aos atos futuros ou 
acompanhado por procurador constituído, bern como ter vistas dos autos, e apresentar 
rol de testemunhas. O encarregado da Sindicância cita o Sr 	 (nome do 
acusado), para que proceda as razões preliminares de defesa (anexo G), no prazo de 03 
(três) dias úteis. 

nome e posto cio Oficial Sindicante 
Declaro que tenho ciência 
Data/hora 

nome, posto ou graduação do acusado.  

ANEXO "G" 
MODELO DE NOTICIA ACUSATÓRIA DISCIPLINAR 

ESTADO DO PARA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

(OBM) 

Ofício n° ....../ 	— Sind. 	 Local e data 
Do: (Oficial Sindicante) 
Ao: (Militar Sindicado ou seu Defensor) 
Assunto: Noticia acusatória disciplinar 

Este sindicante abaixo assinado, encarregado de sindicância instaurada 
através da portaria n° 	 (n° da portaria de designação) 	 , publicada no 
	(boletim e n°) 	 de 	 (data do boletim) 	 , do Sr. 	 (função da 
autoridade que designou o sindicante) 	 , entrego-lhe a presente NOTICIA 
ACUSATÓRIA DISCIPLINAR, segundo a qual lhe são imputados os fatos e atos abaixo 
discriminados: 
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Ter 	 (citar o tempo e o lugar dos fatos) 		 , praticado 	 
(descrever sucintamente todos os fatos imputados ao sindicado e os dispositivos legais 
infringidos) 	 

De acordo com as normas supracitadas e, dentro do prazo de três (03) 
dias úteis, contados a partir da data da assinatura desta notícia, devem ser 
apresentadas, por escrito, as razões preliminares de defesa, com relação das 
testemunhas (máximo de três) que julgar conveniente. 

	

Às 	 (horas). . do dia 	 (data e local) 	 
RECEBI o original da presente notícia acusatória disciplinar, 

(nome e grau hierárquico) — Sindicado 

(honle e identificação) — Defensor (se houver) 

(nonle e grau hierárquico) — Oficial Sindicante 

ANEXO "H" 
RAZÕES PRELIMINARES DE DEFESA 

Sr, Oficial Sindicante, 

O 	 (grau hierárquico, nome e OBM do sindicado) 	 já 
qualificado na sindicância determinada pelo Sr. 	 (função da autoridade determinante 
da sindicância ) 	 
	 publicada no 	

pela portaria n° 	 (número e data da portaria de designação) 
(boletim e n° ) . 	, de 	 (data do boletim) 	 , e tendo 

em vista os atos e fatos que lhe são imputados, vem tempestivamente oferecer suas 
razões preliminares de defesa, (através de seu defensor constituído, se for o caso) as 
quais adiante seguem: 

convenientes) 	 

em lei e das testemunhas 

(data).... 

	(desenvolver as razões que julgar 

Protesta provar o alegado através das provas admitidas 
	(nome e endereço) 	 

Requer ainda 	 (juntada) 	 
	(Município) ... , PA, em 	 

(grau hierárquico e nome do sindicado, ou nome e identificação do 
defensor, se houver) 

OBS: 	1 — O acusado não está obrigado a apresentar as razoes 
preliminares de defesa, o seu procurador constituído, poderá abrir mão desta 
apresentação, só fazendo a defesa final, 

2— O Procurador do acusado terá que comunicar ao encarregado da 
sindicancia que não irá exercer este direito. e este documento deverá ser juntado aos 
autos.. 
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ANEXO "I" 

MODELO DE JUNTAQA DE  DOCUMENTOS EXPEOIDOS E 
RECEBIDOS 

Aos 	dias do mês de 	do ano de ........... faço a juntada 

	

aos presentes autos dos documentos de fls 		, do que, para constar, lavrei o presente 
termo. 

nome e posto do Oficial Sindicante 

ou 

Datilografar no próprio documento juntado, na parte superior esquerda o 
seguinte: 

Junte-se aos autos 

Em 	... ./ ....... 

nome e posto do Oficial Sindicante 

ANEXO "J" 

MOFEI O DE OFÍCIO P DENUNCIANTE/OFENDIDO 

ESTADO DO PARÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

(OBM) 

Ofício 	....../ 	 — Sind. 	Local e data 

Do: (Oficial Sindicante) 

Ao: Sr / Sr' (Denunciante ou Ofendido) 

Assunto: Comparecimento. 

Venho, por meio deste, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no 
dia 	(data) 	 , às 	(horário) 	 , no 	... (local exato) 	 , sito 	 (local 
onde será realizado a sessão) ..,•. , a fim de prestar declarações, na qualidade de 
denunciante/ofendido, na Sindicância mandada proceder pelo Sr, 	 (função da 
autoridade nomeante), através da Portaria 	 (n° da portaria e data), a fim de apurar os 
fatos/irregularidades (indicação dos fatos pertinentes) . 	  
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Outrossim, informo-lhe que poderá indicar 03 (três) testemunhas, 

visando consubstanciar os fatos relatos por vossa senhoria. 

nome e posto do Oficial Sindicante 

Declaro que tenho ciência 

Data/Hora 

Denunciante/Ofendido 

ANEXO "L" 

MognoEt:p~1As._.__.Z~ARO~pg, itIUQUARE~ITQ.) 
HORAS  ANT S• E UAL U R ATO DA SI Dl ÂNCIA , A FIM DE QUE O IY  

SINDICADO POSSA  PRESENCIA-LOS 

ESTADO DO PARÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

(OBM) 

Ofício n° ....../ .... — Sind . 	 Local e data 

Do: (Oficial Sindicante) 

Ao: Militar Sindicado 

Assunto: Notificação 

Venho, por meio deste, notificar Vossa Senhoria que no dia 
.. ..... .(data) 	 , às 	(horário) 	, no 	(local exato) 	 , sito ...... (local onde 
será realizado e sessão) 	 , será inquirida 	 (denunciante/ ofendido ou as 
testemunhas "A", "B" e "C" nos Autos de Sindicai-ida mandada proceder pelo Sr. ...... .. 
(função da autoridade nomeante), através da Portaria ....... (n° da portaria e data), a fim 
de apurar os fatos/irregularidades (indicação dos fatos pertinentes) 

) 

Outrossim, informo-vos que , caso queira, poderá comparecer, 
pessoalmente ou por intermediário de procurador constituído, nas referidas inquirições, a 
fim de praticar todos os atos necessários ao exercício do contraditório e da ampla 
defesa. 
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nome e poeto do Oficial Sindicante 

Declaro que tenho ciência 

Data/Hora 

nome, posto ou graduação do sindicado 

Obs: O sindicado deverá ser notificado, com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas, de todos os atos da Sindicância, para que possa presencia-los. 

ANEXO "M" 

MODE O 12..E_TERMO DE DECL.ARACÕEg 

ESTADO DO PARÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

(OBM) 

1M0~SeJUR.A OES 
Aos 	dias do mês de 	 do ano de 	 , nesta Cidade 

de 	, Estado do Pará, no Quartel do 	 (oem ande Se realiza a sindicancia) 
	 , às 	 horas, compareceu o 	 (nome do declarante) 	, portador da 
carteira de identidade n° .... (no da carteira) ..... „. , expedida pelo ..... ,. (órgão/Estado de 
expedição) 	 natural de  	(Município e Estado). 	, nascido aos 	 (data 

de nascimento) 	 , filho de 	 ( nome do pai e de mãe) . ....... ... , residente 

.....(endereço) 	 , profissão 	 (citar a profissão) 	 , grau de instrução 

	presente o acusado, na companhia de seu defensor/procurador já habilitado nos 
autos, Or. ( 	) compromissado de dizer a verdade (se for o caso), de livre e 
expontânea vontade, na presença das testemunhas abaixo assinadas, .. ..... (citar o 
nome e endereço das testemunhas, se for o caso) 	 , passou a declarar o seguinte: 

aos costumes disse (se for o caso): que 	(descrever o relato do declarante) .. ...... ; 
PERGUNTADO: 	 ; REsPONDEU: ... ..... (descrever as perguntas e respostas) 
	• passada a palavra ao sindicado (ou ao defensor, se houver) para que, se desejar, 
formule as perguntas que julgar conveniente, foi perguntado: 	 (descrever perguntar 
e respostas) 	 E, como nada mais disse, nem lhe foi perguntado, deu-se por 
encerrado o presente termo de declarações, que vai devidamente assinado pelo 
sindicante, pelo declarante, pelo sindicado, pelo defensor (se houver), pelas testemunhas 
que assistiram à declaração (se houver). 

(nome e grau hierárquico) - Oficial Sindicante 
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(nome e identificação) - Declarante 

(nome e grau hierárquico) • Sindicado 

(nome e identificação) - Defensor ou Procurador — se houver 

(nome e identificação) - Testemunhe 

orne e identificação) - Testernunha 

OBS: 
1,  A declaração não é depoimento, porque a pessoa convocada tem, de 

alguma forma, interesse ne causa. O que disser e não ser provado, poderá ser usado 
contra ela em processo crime. 

2- O Sindicante poderá quando houver constrangimento da testemunha 
pelo acusado, e enfrentamento de perguntas impertinentes ou irrelevantes com o objeto 
de confundir a testemunha ou mudar o foco cio processo, determinar a retirada da sala do 
acusado, permanecendo somente o seu defensor, 

3 —Neste caso, o acusado não assinará o Termo de Declaração da 
Testemunha por ter se retirado da sala por determinação do Sindicante. 

4 — A retirada do acusado da sala onde está sendo ouvida a testemunha 
deverá ser registrado no Termo de Declaração que está sendo prestado pela 
testemunha. 

ANEXO "N" 
MODELO DE TERMOPE INFORMA~ 

ESTADO DO PARÁ 
CORPO DE E3OMBEIROS MILITAR 

(OBM) 

TERMO  

Aos 	dias do mês de 	 do ano de 	 nesta Cidade 
de 	 Estado do Pará, no Quartel do 	 (OBM onde se realiza a sindicai-roia) 
	 , às 	 horas, compareceu o menor 	 (nome do informante) ....... 
portador da carteira de identidade no .... (no da cédula de identidade do informante — se 
houver) ........ , expedida pelo 	 (órgão/Estado que expediu a cédula de identidade — 
se houver) 	 , natural de 	(Município it ho

de 
e Estado) 	 , nascido aos 	 (data 

de nascimento do informante)     ( nome do pai e da mãe) 	 , 
residente .....(endereço do informante) 	 , profissão 	 (citar a profissão) 	 , 
grau de instrução 	 , presente o acusado, na companhia de seu defensor/procurador 
já habilitado nos autos, Dr. ( ..............)o qual, de livre e espontânea a vontade 
devidamente assistido por seu 	(nome e RG do pai, responsável, tutor ou curador do 
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menor) 	 , na presença das testemunhas abaixo assinadas, 	 (citar o nome e 
endereço das testemunhas, se for o caso) 	 , passou a declarar o seguinte: que 
	 (descrever o relato do informante) 	, 	PERGUNTADO: 	 ; 
RESPONDEU: 	 (descrever as perguntes e respostas correspondentes) ........ ; 
passada a palavra ao sindicado (ou ao defensor, se houver) para que, se desejar, 
formule as perguntas que julgar conveniente, foi perguntado: 	 (descrever as 
perguntas e respostas correspondentes) 	 E, como nada mais disse, nem lhe foi 
perguntado, deu-se por encerrado o presente termo de informação, que vai devidamente 
assinado por este sindicante, pelo informante, pelo seu assistente, pelo sindicado, pelo 
defensor (se houver), pelas testemunhas que assistiram a informação (se houver), e por 

Mim que o datilografei. 

(nome e grau hierárquico) - Oficial Sindicante 

(nome e identificação) - Informante 

(nome e identificação) - Assistente do Menor 

(nome e grau hierárquico) Sindicado 

(nome e identificação) - Defensor ou Procurador — se houver 

(nome e identificação) - Testemunha 

(nome e identificação) - Testemunha 

OBS - Termo de Informação, é quando se tratar de menor ou amigo da 
vítima ou acusado, ou ainda quando se tratar de pessoas afins. 

ANEXO "O" 
MODELO D OFÍ 10 PAR' N TI icA ATE T MUNHA 

ESTADO DO PAR'  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

(OBM) 

Ofício n° 	— Sind. /  	 Local e data 
Do: (Oficial Sindicante) 
Ao: 	 (nome da testemunha, se civil ou 
funcionário 
aposentado, na reserva ou aposentado)... 
Assunto: Notificação para depor como 
testemunhe 

Fica Vossa Senhoria notificado a comparecer no dia ...... (data) 	 às 

..•.... (horário) 	 no 	 (local exato) 	 , sito 	(endereço do local onde será 

realizada a sessão) 	 , a fim de ser inquirido como testemunha na sindicância 
Mandada proceder por portaria do Sr. 	 (função da autoridade nomeante)..... 

São os seguintes, em síntese, os motivos determinantes da sindicância 
.... (descrição sucinta identificando os fatos imputados ao sindicado) 	 imputados  

■••••■ 

ao sindicado, 	 (grau hierárquico e nome do sindicado) 	 
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Atenciosamente, 

(nome e grau hierárquico) — Oficial Sindicante 

Às ...... horas ..... do dia 	 (data) ........ , 
no 	 (local do recebimento) 	RECEBI o 
original do presente ofício. 

(nome) 

ANEXO "P" 
MQ1:2 1 N TIFICAR  TESTEMUNHA  

ESTADO DO PARA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

(OBM) 

Ofício n° 	/ 	Sind. Local e data 
Do: (Oficial Sindicante) 
Ao: (grau hierárquico e função da autoridade 
superior a testemunha, se funcionário civil ou 
militar na ativa)„. 
Assunto: Notificação (funcionários públicos 
civis ou militares na ativa) para depor como 
testemunha 

Solicito a V.Sa., que se digne a apresentar a este sindicante, designado 
pela portaria 	(número e dota da portaria de designação) 	 , o 	 (grau 
hierárquico, nome da testemunha) 	 , pertencente a 	 (nome do órgão) 	 , 
para, uma vez notificado, ser inquirido como testemunha em sindicância mandada 
proceder por portaria do Sr. ....... (função da autoridade norneante) 	 

São as seguintes, em síntese, os motivos determinantes da sindicância 
	 ( descrição sucinta, identificando os fatos imputados ao sindicado) 	 
imputados ao sindicado, 	 (nome e grau hierárquico do sindicado) 	 

Atenciosamente, 

(nome e grau hierárquico) — Oficial Sindicante] 

Às ...... horas ..... do dia 	 (data) ........ , 
no 	 (local do recebimento) 	RECEBI o 
original do presente ofício. 

(nome) 

ANEXO "Q" 
MODELO DE TERMO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA OU DE DECLARACÃO DE 

VITIMA OU DENUNCIANTE 
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ESTADO DO PARÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

(OBM 
TERMO DE INQLIIRR '01:'ESTEMUNHA 

Aos 	 dias do mês de 	 do ano de 	 
nesta Cidade de 	 , Estado do Pará, no Quartel do 	 (08M onde se 
realiza a sindicáncia) 	 às 	horas, presentes o sindicado (e seu defensor — 
houver), às 	 horas, compareceu a testemunha , 	 (nome) ...... , filho de 

	 ( fome do pai e da mãe da testemunha) 	 , nascido em ....... (Município e 
Estado) 	 , aos   (data de nascimento) ...... , (estado civil) 	...... , 
..,...(profissão) ...... , residente ..... (endereço)., ..... , portador da carteira de identidade 
	 (número e órgão expedidor da carteira de identidade) ........ , ao qual aos 
costumes disse ..... (descrever) . ....... , após prestar o compromisso de dizer a verdade 
sobre o que sabe e lhe for perguntado, inquirido sobre os fatos narrados nos 
documentos que deram origem à presente sindicância, relatou que 	 ( reduzir a 
termo o consignado pela testemunha) 	 ; 	perguntado pelo sindicante, 
respondeu: 	 ( descrever as perguntas e respostas, visando elucidar os fatos 
constantes na notícia acusatória disciplinar) 	' passada a palavra ao sindicado 
(ou Oefensor se houver), PERGUNTADO: 	 ; RESPONDEU: 	 (descrever 
as perguntas e respostas correspondentes) ..... ... ( o sindicante pode reperguntar à 
testemunha, desde que, em seguida seja novamente passada a palavra ao sindicado / 
defensor para que também repergunte) 	 B, como nada mais disse, nem lhe foi 
perguntado, deu-se por encerrado o presente depoimento, às 	 horas, o qual, 
após lido e achado conforme, vai assinado pelo sindicante, pela testemunha acima 
nomeada, pelo sindicado (e pelo defensor— se houver). 

(nome e grau hierárquico) • Oficial Sindicante 

(nome e identificação) - Testemunha 

(nome e grau hierárquico) • Sindicado 

(nome e identificação) - Defensor — se houver 

OBS: Neste caso, não há e obrigatoriedade de consignar as perguntas, 
exceto aquelas que foram deixadas sem resposta ou impugnadas ou questionadas pelos 
vogais ou defensores. É prática judicial, firmado pelo Código de Processo Penal. 

ANEXO "R" 
MODELO DE OFICIO PAFU1I■_DICAD 

ESTADO DO PARA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

(OBM 
Ofício n° 	/ 	— Sind. 	 Local e data 

Do: (Oficial Sindicante) 
Ao: ..... (Sr, Cmt do Militar Sindicado) 
Assunto: Comparecimento de Sindicado 

Solicito a V.Sa  fazer apresentar a este sindicante, designado pela portaria 

n° 	 (número e data da portaria de designação) 	 , publicada no 	 (boletim 
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n° ....) 	 , de 	 (data do boletim) 	 , o 	 (grau hierárquico e nome do 
sindicado) 	 pertencente ao ..... (0BM)..... , a fim de ser qualificado, perguntado, e 
defender-se das acusações que lhe são feitas como sindicado, no dia 	 (data, hora 
e local) 	 

O sindicado poderá, em assim querendo, apresentar-se com advogado 
devidamente constituído, inscrito na OAB, que poderá acompanhar a instrução do 
processo e orientá-lo em sua defesa, bem corno produzir todas as provas admitidas em 
lei. 

Nome e Posto do Oficial Sindicante 

OBS: - 	Se o acusado já houver constituído Procurador, notificá-lo 
diretamente, mas nada obsta que a notificação seja feita com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas ao acusado na própria unidade onde este serve, uma vez que o 
seu local de trabalho é considerado corno sendo o seu domicílio. 

ANEXO "S- 
M° E O 'E TE MO rE IN UIRI AO D SINDICAD 

ESTADO DO PAR 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

(OBM) 

TERMO DE INQUIRICAO DE SINDIP_ADO 

	

Aos 	dias do más de 	 do ano de 	 
nesta Cidade de 	 , Estado do Pará, no 	 (local da OBM onde são 
desenvolvidos os trabalhos) 	 , às 	 horas, presente a Defesa, na pessoa 
do 	 (identificação do defensor se houver, constar n° da carteira da OAB, se 
advogado) 	 , e, 	(nome de pessoas presentes, se houver) 	 

Compareceu o sindicado, 	 (grau hierárquico, nome e OBM do 
sindicado) 	. , 	(estado civil) 	, nascido em 	 (data de nascimento do 
sindicado) 	 , no ..... (município e Estado onde nasceu o sindicado) 	 , após ter 
sido informado de que, embora não esteja obrigado a responder as perguntas que lhe 
forem formuladas, o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da sua própria 
defesa; sem qualquer coação; perguntado sobre os fatos narrados nos documentos que 
deram causa à instauração da presente Sindicância, respondeu que: 	 ( descrever 
o relato do sindicado) ........ ; PERGUNTADO: 	• RESPONDEU: 	( descrever 
as perguntas e respostas correspondentes) 	 ; passada a palavra à Defesa (se 
houver) para que, se desejar, formule as perguntas que julgar convenientes; 
PERGUNTADO: 	 ; RESPONDEU: 	 (descrever as perguntas e respostas 
correspondentes) 	 E como nada mais disse nem lhe foi perguntado, deu-se por 
findo o presente, às ......... horas, o qual, após lido e achado conforme, vai assinado pelo 
sindicado, pelo defensor, e por mim, sindicante, que o datilografei. 

(nome e grau hierárquico) • Sindicado 

(nome e identificação) - Defensor 

(nome e identificação) - Testemunha 
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(nome e identificação) - Testemunha 

(nome e grau hierárquico) Oficial Sindicante 

ANEXO "T" 
MODIEJ~qn AO. 

ESTADO DO PARA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

(OBM) 

CERTIDÃO 
Certifico que nesta data, ......, 	..... 	(narrar o fato — por exemplo: a não 

entrega das razões preliminares de defesa ou das razões finais de defesa) 	. Do que, 
para constar, lavrei a presente certidão, que subscrevo, com as testemunhas abaixo. 

. 	........ (Município) 	— Pa, em 	 (data)  

(nome e grau hierárquico) — Oficial Sindicante 

(nome e identificação) — Testemunha 

(nome e grau hierárquico) — Testemunha 

ANEXO "U" 

M I DELO DE T RMO D A ARE A .40 

ESTADO DO PARÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

(OBM) 

TERMO DE ACAREAÇÃO 

Aos 	dias cio mês de 	 do ano de 	 nesta Cidade 
de 	 .. , Estado do Pará, no Quartel do 	(OBM onde se realiza a sindicância) 
	 , presente, o sindicado (com seu defensor — se houver), às ........ horas, 
presentes as testemunhas ........ (nome) 	 , já inquiridas neste processo, conforme 
se vê nes depoimentos de folhas 	 e 	 , à vista das divergências constatadas nos 
respectivos depoimentos, nas partes que 	 (descrever os pontos discrepantes dos 
depoimentos) 	 e, sob o compromisso prestado de dizerem a verdade, foram 
reperguntadas às mesmas pessoas, uma em face da outra, para explicar ditas 
divergências 	 ( de contradição, conforme o caso) 	 e depois de lidas 
perante os presentes os depoimentos referidos, nos pontos contraditórios, pela 
testemunha .....(nome) 	 foi dito que 	 (retifica ou ratificar) 	 o depoimento 
anteriormente prestado, pelas seguintes razões 	 (descrever a justificativa ou, 
confirma por ser o depoimento a expressão da verdade) 	 e pela testemunha 	 

(nome) 	 , foi dito que 	 (retifica ou ratifica) 	 o depoimento anteriormente 
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prestado, pelas seguintes razões 	 (descrever a justificativa ou, confirma por se o 
depoimento a expressão da verdade) 	 e pela testemunha 	 (nome) 	 , foi 
dito que ...... (proceder da mesma forma atrás recomendada) 	 passada a palavra 
ao defensor (se for o caso),...,. (descrever as perguntas e respostas, ou a não 
manifestação do defensor) ....... . E, como nada mais disseram, nem lhes foi perguntado, 
eu, sindicante, lavrei o presente termo que, depois de lido e achado conforme, assinam, 
comigo, as testemunhas, o sindicado e seu defensor pelo sindicante, pelo declarante, 
pelo sindicado, pelo defensor (se houver), pelas testemunhas que assistiram à 
declaração (se houver). 

(nome e grau hierárquico) - Oficial Sindicante 

(nome e endereço) - Testemunha 

(nome e endereço) - Testemunha 

(nome e grau hierárquico) - Sindicado 

(nome e identificação) - Defensor — se houver 

OBS: Se o sindicante observar que o pedido de acareação é somente 
protelatório, o Sindicante indeferirá o pedido, fazendo as justificações, conforme o que 
estabelece o art. 31 § Único da Norma de Elaboração de Sindicância. 

ANEXO "V" 

MODELO DE PRECAJÓRIA 

ESTADO DO PARÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

(OBM) 

Ofício n° 	/ 	— Sind. 	 Local e data 

Do: (Oficial Sindicante) 

Ao: (Sr. Cmt da OBM da testemunha, ofendido 
ou sindicado) 
Assunto: Inquirição de testemunha (ofendido 
ou sindicado) 

Anexo: - cópia da portaria de instauração-
relação dos quesitos a serem respondidos 
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Solicito-vos exarar na presente precatória o competente "cumpra-se e 
determinar a um oficial que proceda à inquirição da testemunha (ou ofendido ou 
sindicado) 	  (nome e grau hierárquico), dessa Organização 
Militar, a respeito doa fatos que deram origem à sindicância da qual sou encarregado. 

Solicito-vos, ainda, que seja remetido o respectivo Termo de Inquirição, 
contendo as respostas aos quesitos constantes da ralação anexa, bem como outras 
informações declaradas pela testemunha. 

nome e posto do Oficial Sindicante 

ANEXO "X" 

ULIO_DE O D UB TITUICÃO DE SINDICCANTE 

ESTADO DO PARÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

(OBM) 

Ofício n° 	..... — Sind. 	 Local e data 

Do: (Oficial Sindicante) 

Ao: (Sr. Autoridade instauradora) 
Assunto: Substituição de sindicante 

Anexo: Autos de Sindicância 

Estando encarregado de proceder a uma sindicância instaurada pela da 
Portaria nR 	 de ..... de 	 de 	, para apurar 	  (relato 
sucinto) e tendo constatado, de acordo com o documento de fls. ....... , que 
.. .......... , .......... (declinar o motivo), solicito-vos minha substituição para o prosseguimento 
do feito, entendendo encontrar-me impedido para tal. 

Remeto-vos, em anexo, os autos da aludida sindicância, 

nome e posto do Oficial Sindicante 
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ANEXO "W" 

MO E O DE TE MO ►E  ENCERRAM NTO DE INSTRU 

Aos 	 dias do mês 	do ano de 	..., nesta cidade 	, no 
quartel do(a) ...................... ...., encerro os trabalhos de instrução atinentes à presente 
sindicância, procedida em cumprimento ao determinado na Portaria 	n9  	, 

de 	 , do Sr•, do que, para constar, lavrei o presente termo. 

nome e posto Oficial Sindicante 

ANEXO "Z" 

M D LO D NOT FI A A • PAR AP ESENTA AO DE rEFESA S RITA 

ESTADO DO PARÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

(OBM) 

Ofício n'   — Sind. 	Local e data 

Do: (Oficial Sindicante) 

Ao: ..... (Militar Sindicado ou seu Defensor)..... 
Assunto: Notificação para apresentação de 
Defesa Escrita 

1, Notifico Vossa Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a 
contar do recebimento desta, apresentar por escrito as razões finais de defesa. 

2, Informo, ainda, que os autos da Sindicância encontram-se à sua 
disposição para vista no (indicar local, dia e hora). 

nome e posto do Oficial Sindicante 
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Declaro ter ciência do que consta dos autos, bem como do prazo para 
apresentação das razões de defesa. 

Dataihora 

nome, posto ou graduação do sindicado 

ANEXO " " 

MODELO DE 

ESTADO DO PARÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

(OBM) 

TERMO DE VISTA 

	

Às ............ horas do dia 	 (data) ...... 	faço VISTA dos Autos de 

Sindicância instaurada através da portaria no 	 (n° da portaria de designação) ........ , 
publicada no 	(boletim e n°) 	 de 	 (data do boletim) 	, do Sr. 	 

(função da autoridade que designou o sindicante) 	 ; ao 	....... (grau hierárquico, 

nome e OBM do sindicado ou identificação do defensor, se este houver) 	 , do que, 

para constar lavrei o presente Termo. 

(nome e grau hierárquico) Oficial Sindicado 

(nome e grau hierárquico do Sindicado, 
nome e identificação do Defensor (se houver) 

ANEXO " " 

MODELO DE RAZÕES  FINA1$_DE DEFESA 

ESTADO DO PARÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

(0BM 

RAZÕES FINAIS DE DESA 

Do: Sindicado (nome) 

Ao: Sr. Oficial Sindicante 

OBJETO: Apresentação de Defesa em 
Sindicância  
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Senhor Sindicante, 

O 	 (grau hierárquico, nome e OBM do sindicado) 	 já 
qualificado na sindicância determinada pelo Sr. ...... (função da autoridade determinante 
da sindicância ) 	 pela portaria n° 	 (número e data da portaria de designação) 
	 , publicada no ........ (boletim e no ) ..... , de 	 (data do boletim) 	 , e tendo 
em vista os atos e fatos que lhe são imputados, vem tempestivamente oferecer suas 
razões finais de defesa, (através de seu defensor constituído, se for o caso) as quais 
adiante seguem: 

(desenvolver as razões que julgar convenientes) 

(Município)......, PA, em ........ (data) 

(grau hierárquico e nome do sindicado ou nome e identificação do 
defensor, se houver) 

ANEXO " C' " 

MODELO DE ReLATDRIO 

I. INTRODUÇÃO 

A presente sindicância foi instaurada por determinação do Sr.. ............ 
(nomear e indicar a função da autoridade instauradora) para apurar o ato, fato ou 
irregularidade narrado(s) na Parte na 	(indicar o autor da parte ou documento que deu 
origem à sindicância), conforme documento de fls... e tendo como sindicado ..... 
(nome/posto/graduação), sobre quem pesa a acusação de . 	 (declinar a acusação). 

II, DILIGÊNCIAS REALIZADAS 

Com o objetivo de reunir todos os fatos possíveis para a elucidação da 
irregularidade em pauta, este sindicante houve por bem diligenciar conforme despacho 
de fls. ..., (se houver), expedindo os seguintes ofícios: (citar os destinatários e 
providências solicitadas; citar outros despachos e diligências, se houver). 
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III - PARTE EXPOSITIVA 

Em torno do fato e a fim de ficarem esclarecidas suas circunstâncias e os 
responsáveis pela irregularidade em causa, foram ouvidas como testemunhas as 
seguintes pessoas: 	..,., e ...„, como se vê dos documentos de fls.._ 	„ e 

Além da inquirição das testemunhas mencionadas, providenciou-se no 
sentido de serem juntados aos autos os seguintes documentos (e/ou provas materiais) 
e --, constantes das fls„.„ e ...,(se for o caso). 

Foi assegurado ao sindicado o contraditório e a ampla defesa, como 
consta dos documentos de fls. ...., que no prazo dado de 	 dias corridos apresentou, 

por intermédio de seu advogado ..•.......•(se for o caso), sua defesa escrita de fls. ...,, 
protestando por (provas testemunhais, documentais, diligências ... etc.). 

IV - PARTE CONCLUSIVA 

Da análise de todas as peças que compõem a presente sindicância, 
chega-se à conclusão de que o fato em apuração passou-se da seguinte forma: (narrar 
as conclusões obtidas em decorrência dos depoimentos, provas e diligências coligidos 

nos autos). 

Em face do exposto e que dos autos consta, verifica-se que o fato objeto 
da presente sindicância, conforme resulta dos depoimentos de tis..... e das declarações 

do sindicado, etc, 	não se acerca de indícios de crime ou transgressão disciplinar, 
posto que (justificar a razão da conclusão da inexistência de infração). 

Em conseqüência sou de parecer que os presentes autos sejam 

arquivados. 

OU 

Considerando o que dos autos consta e o acima exposto e ainda a prova 
............ ........ ou os depoimentos de fls..... em confronto com o depoimento do 
sindicado, conclui-se que o fato não configura crime de natureza militar ou comum, mas 
sim transgressão disciplinar prevista no Regulamento Disciplinar do Corpo de Bombeiros 
Militar do Para, (indicar qual ou quais dispositivos regulamentares infringidos), pelo que 
sou de parecer que a irregularidade é da responsabilidade do 	 (nome, posto ou 
graduação), e que poderá ser solucionada à luz do Regulamento Disciplinar do Corpo de 

Bombeiros Militar do Pará. 

OU AINDA 

Pelo que resultou apurado e consta dos autos chega-se à conclusão que 
da conduta do sindicado (nome, posto ou graduação), conforme 	 (sua própria 

confissão, ou depoimentos, etc, de fls...), verifica-se claros indícios de infração penal 

militar. 
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Local e data 

nome e potzito do Oficial Sindicante 

ANEXO " D' •• 

MODal_c_) _1~10 DUMERR~S2 

Aos 	 dias do mês 	do ano de 	, nesta cidade •, no 
quartel do(e). .................... ., encerro os trabalhos atinentes à presonte sindicância, 
procedida em cumprimento ao determinado na Portaria rt° 	, de 	, do Sr 
.. ................. , do que, para constar, lavrei o presente termo. 

nome e posto do Oficial Sindicante 

ANEXO " C' " 

MODELO DE OCCIO DE  REMESSA 

ESTADO DO PARÁ 
CORPO DE: BOMBEIROS MILITAR 

(OBM) 

Ofício n° ....../ 	— Sind. 	 Local e data 

Do: (Oficial Sindicante) 

Ao: 	 (Autoridade instauradora)..„. 

Assunto: Autos de Sindicância com 
folhas 

Referência: Portaria n° 	 de 	 (data) 

Remeto-vos os autos da sindicância instaurada por intermédio da 
Portaria n2 	, de ...... de 	. 	de  	em que figura como sindicado (nome, 
posto ou graduação), integrante do(a) 	..................... . (OBM). 

nome e posto do Oficial Sindicante 
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ANEXO " F" " 

MODELO DE SOLUÇÃO DE $1NDICANCIA 

	

Da análise das averiguações que mandei proceder por intermédio do 	 
(posto e nome do sindicante), pela Portaria ri2  ....., de ............. 	verifica-se, 
pelas 	,(conclusões e/ou provas, etc,), que os fatos apurados 	 
(constituem ou não infração disciplinar ou há indícios de crime - apresentar 
fundamentação para o julgamento, ainda que sucinta). 

Resolvo, pois, acolher (ou não acolher, ou acolher parcialmente) o 
parecer do sindicante e determinar as seguintes medidas administrativas (entre outras 
julgadas cabíveis, ajustadas ao caso concreto): 

a) enquadramento disciplinar do sindicado (se for o caso); 
b) instauração de inquérito policial militar, em face da existência de 

indícios de infração penal militar (se for a caso); 
c) imputação dos prejuízos decorrentes da Irregularidade constatada ao 

	(nome e posto ou graduação), na forma das normas pertinentes (se for o caso); 
d) arquivamento dos autos; e 
e) publicação em Boletim (ou Boletim Reservado). 
Local e data 

nome e posto da autoridade instauradora 

RAIMUNDO NO 	DA 
cJ:; 

COSTA - Ce! Q0BM 
Comandante Geral do CBMPA 
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