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Para conhecimento dos Órgãos subordinados e execução, publico o seguinte:

I PARTE (SERVIÇOS DIÁRIOS)
•  SEM REGISTRO

II PARTE (ENSINO E INSTRUÇÃO)
•  SEM REGISTRO

III PARTE (ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS)
1 - ASSUNTOS GERAIS

A) ALTERAÇÕES DE OFICIAIS
• SEM REGISTRO 

B) ALTERAÇÕES DE PRAÇAS ESPECIAIS 
• SEM REGISTRO

C) ALTERAÇÕES DE PRAÇAS
• SEM REGISTRO

D) ALTERAÇÕES DE INATIVOS
• SEM REGISTRO

2 - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
• SEM REGISTRO
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ADITAMENTO AO BG N° 022 – 31 JAN 2018

IV PARTE (JUSTIÇA E DISCIPLINA)
• COMISSÃO PERMANENTE DE CORREGEDORIA GERAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/18-CorGeral 

Dispõe  sobre  os  procedimentos 
administrativos  a  serem  adotados  pelas 
autoridades de Polícia  Judiciária  Militar  ou 
por  aquele  que  o  substitua  ou  esteja  de 
serviço,  face  às  ocorrências  em que  haja 
resultado  lesão  corporal  ou  morte 
decorrentes da intervenção policial militar.  

O COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO PARÁ, no exercício de sua 
competência conferida pelo Art. 8º da Lei Complementar Estadual nº 053, de 07 FEV 2006, e; 

Considerando  que  o  Art.  125,  §  4º  da  Constituição  Federal  e  a  Lei  Federal  nº 
9.299/96 modificaram tão somente a competência para o processamento e julgamento dos 
crimes dolosos contra a vida de civil, portanto, não desnaturando o crime militar nas hipóteses 
de intervenção policial militar com resultado lesão corporal ou morte;

Considerando  que  a  Lei  Federal  nº  13.491/17  ampliou  sensivelmente  o  rol  dos 
crimes militares impróprios, previstos no Art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar, abrangendo 
inclusive todos os tipos penais previstos na legislação penal comum, notadamente o crime de 
homicídio e lesão corporal; 

Considerando o que dispõe o Art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, que 
impõe a instauração do Inquérito Policial Militar pela autoridade militar competente, a fim de 
que a Justiça Militar Estadual possa avaliar e decidir pela remessa dos autos ao Tribunal do 
Júri, se for o caso de crime doloso contra a vida de civil;

RESOLVE: 
Art.1º Nas ocorrências em que sobrevier o resultado lesão corporal ou morte decorrentes 

da intervenção policial  militar,  o Comandante da circunscrição ou o oficial  que o substitua ou 
esteja de serviço, quando constatarem a presença indiciária das excludentes de ilicitude previstas 
no Art. 42 do Código Penal Militar, lavrarão o Auto Circunstanciado (ANEXO – A).

Parágrafo Único. Não ocorrendo as hipóteses de excludentes citadas no caput deste 
artigo, o oficial procederá ao Auto de Prisão em Flagrante Delito nos casos previstos no Art. 
244 do Código de Processo Penal Militar (ANEXO – B).

Art. 2º As autoridades elencadas no Art. 1º desta norma deverão adotar todas as 
Medidas Preliminares à Instauração do Inquérito Policial Militar (MPI), previstas no Art. 10, § 
2º e Art. 12 do Código de Processo Penal Militar.
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ADITAMENTO AO BG N° 022 – 31 JAN 2018

Art. 3º. Para efeito do disposto no Art. 2º da presente Instrução, considera-se como 
Medidas Preliminares ao Inquérito Policial Militar (MPI): 

I - dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação 
das coisas, enquanto necessário;

II  -  Requisitar  a  presença dos Peritos do Centro de  Perícias Científicas “Renato 
Chaves” para a coleta de vestígios criminalísticos (ANEXO – C);

III - Apreensão de todos os objetos relacionados com o fato - Auto de Apresentação 
e Apreensão (ANEXO - D);

IV  -  Identificação de  testemunhas  com a  qualificação completa  ou  a  tomada de 
depoimento;

V – Requisitar imagens capturadas por câmeras de segurança externa;
VI – Requisitar os seguintes exames, quando necessários:
a)  Exame residuográfico no  morto,  nos  agentes  públicos  e outros  envolvidos  na 

ocorrência - pólvora combusta (ANEXO – E);
b) Exame de necropsia no morto e de lesão corporal nos agentes públicos e outros 

envolvidos na ocorrência (ANEXO – F);
c) Exame de material biológico - DNA e outros (ANEXO - G);
d) Exame Papiloscópico - impressões digitais (ANEXO – H);
VII – Requisitar ainda as seguintes perícias, quando necessárias:
a)  Perícia  de  microscopia  comparativa  (comparação  micro  balística),  eficiência, 

segurança  e  metalográfica  (identificar  numeração  em  superfícies  metálicas)  nas  armas, 
placas de veículos, e outros materiais envolvidos no evento (ANEXO – I);

b) Perícia Veicular, conforme o caso (ANEXO – J);
c) Perícia de Constatação de Imagens (ANEXO – K);
d) Perícia Iconográfica - retrato falado (ANEXO – L).

Art.  4º.  Os  crimes  conexos  de  natureza  comum  devem  ser  conduzidos  e 
apresentados perante a autoridade de polícia judiciária civil.

Art.  5º.  A  Corregedoria  Geral  da  PMPA  prestará  assessoria  técnica  quando 
necessário à adoção das medidas consubstanciadas na presente instrução.

Parágrafo Único. O Comandante da circunscrição onde ocorreu a intervenção policial 
militar encaminhará as Medidas Preliminares (MPI) em até 24 horas à Corregedoria Geral da 
PMPA que providenciará a instauração do Inquérito Policial Militar no prazo máximo de 48 horas.

Art.  6º.  Esta  Instrução  Normativa entra  em vigor  na  data de sua  publicação em 
Boletim Geral da PMPA.  

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém-PA, 10 de janeiro de 2018.

HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA – CEL QOPM
COMANDANTE GERAL DA PMPA

(Of. Nº 016/2018 – CH. GAB).
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MPI Nº ___/2018 – OPM                    ANEXO A

2018 – 1ª VIA DISTRIBUIÇÃO

MEDIDAS PRELIMINARES AO IPM

         PEÇAS DE INFORMAÇÃO

ENCARREGADO: (Posto, Quadro, RG, nome completo).

INVESTIGADOS:  (descrição do posto/graduação,  Quadro, RG, nome 
completo)

OFENDIDO: (Nome da vítima).

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 10, § 2º c/c Art. 12 do CPPM. 

DESCRIÇÃO DO FATO: (Narração circunstanciada da ocorrência)

AUTUAÇÃO

              Aos ________ do mês de ___________ do ano de _________, 
nesta cidade de _________, Estado do Pará, na ________________, 
autuei os documentos relacionados as Medidas Preliminares ao Inqué-
rito Policial Militar a ser instaurado pela autoridade militar competente, 
pelo que para constar lavrei este termo __________, que o subscrevo.

Nome Completo – Posto QOPM 
RG ____________ - Encarregado

PMPA/AJG Pág. 4



ADITAMENTO AO BG N° 022 – 31 JAN 2018

AUTO CIRCUNSTANCIADO

Aos ____dias do mês de ___________ de ano de dois mil e ________, nesta 

cidade  de  ________-PA,  na  (Avenida,  Rua,  Travessa,  Vila,  etc.) 

__________________________,  entre  as  (Avenida,  Rua,  Travessa,  Vila,  etc.) 

________________________e_________________________, bairro do ________________, 

por volta de _____horas, ocorreu uma intervenção policial militar com resultado morte/lesão 

corporal dos nacionais _________________________ e ____________________________, 

após tentativa de roubo ao estabelecimento ______________________________, quando a 

G.U.  composta  pelos  policiais  militares: 

________________________________,_____________________________e____________

______________________, VTR _______, deparou-se com a ocorrência. 

Anote-se, porém, que após a adoção das medidas elencadas no Art. 10, § 2º e 

Art. 12 ambos do CPPM e ainda a análise detida das Medidas Preliminares ao Inquérito (MPI) 

nº ________ , a conduta dos agentes do Estado não exige as medidas previstas nos arts. 243 

e 244 do CPPM atinentes à prisão em flagrante, pela presença indiciária das excludentes de 

ilicitude previstas no Art. 42 do CPM. 

Desse modo,  lavrou-se  o  presente  auto que  vai  assinado por  mim e pelas 

testemunhas instrumentais. 

____________________________________
Nome completo – Posto, quadro, RG

Encarregado da MIP

____________________________________
Nome completo – graduação, RG

1ª Testemunha Instrumental

 ____________________________________
Nome completo – graduação, RG

1ª Testemunha Instrumental
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ANEXO B

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO 

Presidente: Posto, quadro, RG, nome completo

Condutor: graduação, RG, nome completo

Escrivão: graduação, RG, nome completo

Natureza: Indicar os artigos do Código Penal Militar

Indiciado(s): graduação, RG, nome completo

 

Vítimas: nome completo

AUTUAÇÃO

Aos ___________ dias do mês de ________ do ano de ___________, nesta cidade 

de ___________, Estado do Pará, autuo as peças do Flagrante, do que para constar, lavrei o 

presente termo.

Eu .................., servindo de escrivão que o escrevi e subscrevo.

_______________________________________
Escrivão 
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DESIGNAÇÃO DE ESCRIVÃO

Nos termos do que preceitua o art. 245, § 4º, do CPPM, designo o graduação, RG, 

nome completo, da (nome da OPM), para o fim de exercer a função de Escrivão do presente 

Auto de Prisão em Flagrante Delito. 

 

Nome completo – posto, quadro, RG
Presidente do Flagrante

Nome completo – graduação, RG
Escrivão
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Belém-PA, ___ de ____ de 2018.

Ofício nº 001/2018-APFD

Ao Sr.(a).  Nome da pessoa da família indicado pelo indiciado. 

Assunto: Comunicação de Prisão em Flagrante Delito

Comunico a V.Sª  que nesta data,  está sendo autuado em flagrante  delito  o  seu 

esposo o graduação, RG, nome completo do indiciado, pela prática da infração penal “Furto 

Qualificado” (in tese), capitulado no art. _________ do Código Penal Militar, o qual encontra-

se na sede do ___________, e após será recolhido à Penitenciária Coronel “Anastácio das 

Neves”, ficando à disposição da Justiça Militar do Estado.

Atenciosamente,

Nome completo – posto, quadro, RG
Presidente do Flagrante

Ciente: __________________________________________________ 
             Nome completo do parente ou pessoa indicada pelo Indiciado

Em: ........................................ (Dia/Mês/Ano)
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CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins da norma esculpida no art. 5º, inciso LXII, da Carta da 

República  que  o  (a)  senhor  (a)  _________________________,  cônjuge  do  incriminado 

graduação, RG, nome completo foi comunicada acerca da prisão deste último, por meio de 

ligação  telefônica  para  o  número  (0xx)  8888-8888,  pelo  motivo  da  prática,  em  tese,  da 

infração penal  militar  capitulada no art.  ________do CPM, e que o citado militar estadual 

encontra-se, por hora, na sede do _________, no que lhe foi relatado o endereço, e após será 

recolhido  à  penitenciária  “Anastácio  das  Neves”,  localizada  em  Americano-PA,  ficando  à 

disposição da Justiça Militar do Estado.

Por oportuno, ainda lhe foi informado da conveniência de constituição de advogado 

para  acompanhamento  dos  atos  concernentes  ao  presente  procedimento,  bem  como da 

propositura  das  medidas  judiciais  pertinentes  visando  à  liberdade  provisória  do  ora 

incriminado.  

Nome completo – posto, quadro, RG
Presidente do Flagrante
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AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

 Aos ____________ dias do mês de _________ do ano de ___________, na cidade 

de  ____________,  Estado  do  Pará,  no  (nome  da  OPM),  na  sala 

__________________________, onde se achava o (posto, quadro, RG, nome completo do 

Presidente do Auto de Prisão em Flagrante), comigo o (graduação, RG, nome completo do 

Escrivão), servindo de escrivão, presente o CONDUTOR (graduação, RG, nome completo), ... 

(Qualificação completa ... nacionalidade, naturalidade, filiação, estado civil, idade, domicílio, 

bairro, CEP, lotação) sabendo ler e escrever, o qual inquirido pela autoridade sobre o que 

souber  ou  lhe  for  perguntado,   aos  costumes  nada  disse,  passando  a  declarar  QUE: 

(respostas do condutor  às perguntas formuladas pelo presidente do APFD).  E nada mais 

disse  e  nem lhe  foi  perguntado.  PRESENTE O PRIMEIRO OFENDIDO (nome completo, 

nacionalidade, naturalidade, filiação, estado civil, idade, profissão, RG, CPF, domicílio), aos 

costumes  nada  disse,  passando  a  declarar  QUE:  (respostas  do  ofendido  às  perguntas 

formuladas pelo presidente do APFD). Nada mais disse nem lhe foi perguntado. PRESENTE 

O SEGUNDO OFENDIDO (nome completo, nacionalidade, naturalidade, filiação, estado civil, 

idade, profissão, RG, CPF, domicílio), aos costumes nada disse, passando a declarar QUE: 

(respostas do ofendido às perguntas formuladas pelo presidente do APFD). Nada mais disse 

e  nem  lhe  foi  perguntado.  PRESENTE  O  PRIMEIRO  CONDUZIDO  (INDICIADO)  o 

(graduação,  RG,  nome completo,  nacionalidade,  naturalidade,  filiação,  estado civil,  idade, 

domiciliado, CPF, lotação),  sendo assistido nesse ato por defesa técnica promovida pelos 

defensores Dr(a) (nome do advogado), OAB/___ nº ______ e Dr(a). (nome do advogado), 

OAB/____  nº  _____,  com  escritório  na  (endereço  do  escritório  para  recebimento  de 

intimações), cientificado dos seus direitos incertos nos incisos XLIX, LXII, LXIII e LXIV do Art. 

5o da Constituição Federal, sabendo ler e escrever, interrogado pela autoridade, respondeu 
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QUE: (respostas do indiciado às perguntas formuladas pelo presidente do APFD). Nada mais 

disse e  nem lhe  foi  perguntado.  PRESENTE O SEGUNDO CONDUZIDO (INDICIADO)  o 

(graduação,  RG,  nome completo,  nacionalidade,  naturalidade,  filiação,  estado civil,  idade, 

domiciliado, CPF, lotação),  sendo assistido nesse ato por defesa técnica promovida pelos 

defensores Dr(a) (nome do advogado), OAB/___ nº ______ e Dr(a). (nome do advogado), 

OAB/____  nº  _____,  com  escritório  na  (endereço  do  escritório  para  recebimento  de 

intimações), cientificado dos seus direitos, incertos nos incisos XLIX, LXII, LXIII e LXIV do Art. 

5o da Constituição Federal, sabendo ler e escrever, interrogado pela autoridade, respondeu 

QUE: (respostas do indiciado às perguntas formuladas pelo presidente do APFD). E nada 

mais  disse,  nem lhe  foi  perguntado,  pelo  que,  mandou  a  autoridade  encerrar  este  Auto 

iniciado às ______ horas e concluído às _______ horas, que assinam com o condutor, os 

ofendidos,  os  indiciados  e  seus  respectivos  representantes  legais,  as  testemunhas  de 

apresentação na forma do art. 245, §2º, do CPPM, e o (nome completo do escrivão), servindo 

de escrivão, que o subscrevo.

_____________________________________________________
(nome do presidente do APFD) – posto, quadro, RG

Presidente do Flagrante

_________________________________________________________
Nome completo – Posto/graduação, quadro, RG 

Condutor

_______________________________________________
 Nome completo

1º Ofendido
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_________________________________________________
Nome completo

2º Ofendido

____________________________________________________
Nome completo – graduação, RG 

1º Indiciado

____________________________________________________
Nome completo – graduação, RG 

2º Indiciado

____________________________________________________
Nome completo – OAB/____ nº ______

Advogado(a)

____________________________________________________
Nome completo – OAB/____ nº ______

Advogado(a)

__________________________________________________________
Nome completo – graduação, RG 

Testemunha de Apresentação

__________________________________________________________
Nome completo – graduação, RG 

Testemunha de Apresentação

__________________________________________________________
Nome completo – graduação, RG 

Escrivão
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NOTA DE CULPA

 Aos  ___________  do  mês  de  ____________  do  ano  de  ______________,  o 

presidente  do  flagrante,  posto,  quadro,  RG,  nome  completo,  faz  saber  ao  indiciado 

graduação, RG, nome completo, nacionalidade, naturalidade, filiação, idade, servidor público 

militar da PMPA e residente e domiciliado na __________________________, CPF, servindo 

no ________, que o mesmo se acha preso em flagrante, à disposição da Justiça Militar, pelo 

fato  de  ter  teoricamente  (descrição  sucinta  do  fato  incriminador),  sendo  o  condutor  o 

graduação,  RG,  nome  completo,  e  testemunhas  de  apresentação  o 

____________________________  e  __________________________,  estando  cientes  os 

advogados constituídos pelo indiciado. E para sua ciência, mandou passar a presente, que 

vai por ele assinada. Eu, nome completo, graduação, RG, servindo de escrivão, o escrevi.

Nome completo – posto, quadro, RG
Presidente do Flagrante

RECIBO DA NOTA DE CULPA

Recebi a Nota de Culpa
_________-PA, ____ de _____ de 2018 às _______.

__________________________________
                       Indiciado 
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AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO

Aos ............  dias do mês de ...............  do ano de ...............,  estado do Pará,  no 

Quartel  do .............(OPM correspondente)........,  na sala destinada à lavratura do Auto de 

Prisão em Flagrante Delito,  apreendo das mãos do .........(nome e posto ou graduação e 

função do servidor  militar  que tem a posse do instrumento do crime)......  uma pistola  ou 

faca .........(características da arma – objeto do crime)........ com ...... (capsulas deflagradas e 

intactas).  Do  que  para  constar,  mandei  lavrar  o  competente  Auto  de  Apreensão  na 

conformidade da letra “b” do Art. 12 do CPPM.

 Eu,..............(nome e posto ou graduação), servindo de Escrivão, que escrevi.

Nome completo – posto, quadro, RG
Presidente do Flagrante

___________________________
1ª Testemunha

___________________________
2ª Testemunha
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 Belém-PA, ___ de ____ de 2018.

Ofício nº 002/2018- APFD

Ao Sr. Diretor do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”. 

Assunto: Solicitação de Exame de Corpo de Delito.

Apresento a V.Sª. o graduação, RG, nome completo a fim de ser submetido a exame 

de  corpo  de  delito  (Lesão Corporal),  solicitando  que seja  remetido  o  resultado  do  laudo 

pericial  ao  _____________________,  à  pessoa do  Presidente do  Flagrante  Delito,  sito  à 

______________________________,  com  a  máxima  urgência  possível,  a  fim  de  que  o 

respectivo Laudo seja encaminhado à Justiça Militar do Estado do Pará.    

Atenciosamente, 

Nome completo – posto, quadro, RG
Presidente do Flagrante
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                                                                               Belém-PA, ___ de ______ de 2018.

Ofício nº 003/2018- APFD

Ao Sr. Diretor do Centro Penitenciário “Coronel Anastácio das Neves”. 

Assunto: Apresentação de Praças.
Anexo: Peças de Auto de Prisão em Flagrante Delito.
Laudos de Lesão Corporal. 

                      

Apresento a V.Sª o policial militar, graduação, RG, nome completo e o policial militar 

graduação, RG, nome completo, os quais foram autuados em flagrante pela prática do crime 

capitulado provisoriamente no art. _______ do Código Penal Militar, a fim de que os mesmos 

fiquem custodiados neste estabelecimento à disposição da Justiça Militar do Estado.

Atenciosamente,
 

Nome completo – posto, quadro, RG
Presidente do Flagrante
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                                                                                  Belém-PA, ___ de ____ de 2018.

Ofício nº 004/2018- APFD

Ao Exmº Senhor Doutor Juiz de Direito Militar da JME/PA.

Assunto: Remessa de Autos de Prisão em Flagrante Delito.
Anexo: 01 (uma) via de APFD, contendo ____ fls. 
Apenso: (materiais apreendidos se houver).

                    

Remeto  a  V.  Exa.  o  Auto  de  Prisão  em  Flagrante  Delito,  lavrado  contra  o 

_______________________  e  o  ____________________________,  por  mim  presidido, 

pertencentes ao efetivo do _______, os quais foram presos em Flagrante Delito pelo Crime 

previsto no art. _______ do CPM, em virtude de terem teoricamente (descrição sucinta do 

fato),  cuja  a  prisão  ocorreu  no  município  de  __________,  sendo  certo  que  os  aludidos 

incriminados ficarão custodiados na penitenciária “Anastácio das Neves”, à disposição desta 

justiça especializada.

    
Respeitosamente, 

Nome completo – posto, quadro, RG 
Presidente do Flagrante
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  Belém-PA, ___ de ____ de 2018.

Ofício nº 005/2018- APFD

Ao Exmº Senhor Doutor Defensor Público Geral do Estado do Pará.
(CASO NÃO HAJA ADVOGADO CONSTITUÍDO)

Assunto: Remessa de Autos de Prisão em Flagrante Delito.
Anexo: 01 (uma) via de APFD, contendo ____ fls. 

        

Remeto  a  V.  Exa.  o  Auto  de  Prisão  em  Flagrante  Delito,  lavrado  contra  o 

_______________________________,  pertencente  ao  efetivo  do  ________,  por  mim 

presidido, o qual foi preso em Flagrante Delito pelo crime previsto no art. _____ do Código 

Penal  Militar,  (descrição  sucinta  do  fato),  cuja  a  prisão  ocorreu  no  município  de 

____________,  sendo  certo  que  o  aludido  incriminado  ficará  custodiado  na  penitenciária 

“Anastácio das Neves”, à disposição desta justiça especializada.

Por derradeiro, informo ainda a V. Exa. que uma via dos presentes autos flagranciais 

está sendo remetida à esta douta Defensoria Pública do Estado do Pará, para adoção das 

medidas judiciais que entender necessárias à proteção dos interesses do incriminado, uma 

vez que toda a lavratura do procedimento se deu sem a presença de defensor constituído.  

Respeitosamente, 

Nome completo – posto, quadro, RG
Presidente do Flagrante
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ANEXO C
                                                                      

            Belém-PA, ___ de ______ de 2018.
Ofício nº _______/2018-MPI

Ao Ilmo. Sr. Diretor do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. 

Assunto: Perícia de Levantamento de Local de Crime com Cadáver. 

Com os cumprimentos de estilo, (narração do fato de forma circunstanciada), solicito-

vos  com  fundamento  nos  artigos  314,  315  e  321  do  Código  de  Processo  Penal  Militar, 

PERÍCIA DE LEVANTAMENTO DE LOCAL COM CADÁVER no (endereço completo onde 

se encontra o cadáver), com a finalidade de que os peritos designados possam coletar o 

máximo de vestígios criminalísticos deixados no local acima indicado onde se encontra um 

cadáver ainda não identificado, na consecução de demonstrar a autoria da infração penal 

militar acima narrada.    

Por oportuno, solicito-vos ainda que seja remetido o resultado do laudo pericial ao 

(nome da OPM), endereçado à pessoa do requerente, sito à (endereço da OPM completo 

com CEP), Belém-PA, com a máxima urgência possível,  a fim de que o respectivo Laudo 

possa subsidiar a apuração desse fato por meio de Inquérito Policial Militar.     

Atenciosamente, 

Nome do Oficial – Posto, Quadro, RG _______
Função 
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ANEXO D

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO

Aos (indicar o dia) do mês de ____________ do ano de ___________, no Estado do 

Pará,  na  (local  da  apresentação  dos  objetos  apreendidos),  apreendo  das  mãos  do 

(posto/graduação,  RG,  nome  completo  do  agente  público  que  apreendeu  os  objetos  e 

instrumentos  da  infração  penal  militar),  lotado  no  ________  que  tem  a  posse  dos 

instrumentos  do  crime,  a  saber  (descrição  dos  objetos  e  instrumentos):  a) 

________________________;  b)  _______________________________________;  c) 

____________________________________;  d)  _____________________________;  e) 

_______________________________________________; f) _________________.

Do  que  para  constar,  mandei  lavrar  o  competente  Auto  de  Apresentação  e 

Apreensão na conformidade da letra “b” do Art. 12 do CPPM, o qual vai assinado por duas 

testemunhas.

                     
____________________________________

Nome completo – Posto, Quadro, RG 
Oficial de Dia 

________________________________
1ª Testemunha Instrumental

__________________________________
2ª Testemunha Instrumental
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ANEXO E

Belém-PA, ____ de _______ de 2018.

Ofício nº ______/2018 – MPI.

Ao Ilmo. Sr. Diretor do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”. 

Assunto: Exame Residuográfico em cadáver (pólvora combusta no cadáver).

Com os cumprimentos de estilo, e tendo em conta que no dia ... (descrição do fato 

de  forma  circunstanciada),  com  fundamento  nos  artigos  314,  315  e  321  do  Código  de 

Processo Penal Militar, solicito-vos que seja procedido Exame Residuográfico em Cadáver 
pelo setor competente no CPC Renato Chaves, com a finalidade de verificar se há presença 

de resíduos decorrentes de disparo de arma de fogo, no corpo do nacional (cadáver).    

Por oportuno, solicito-vos ainda que seja remetido o resultado do laudo pericial ao 

(nome da OPM),  endereçado à pessoa do requerente,  (endereço da OPM completo com 

CEP, Belém-PA, com a máxima urgência possível, a fim de que o respectivo Laudo possa 

subsidiar a apuração desse fato por meio de Inquérito Policial Militar.         

Atenciosamente, 

Nome do Oficial – Posto, Quadro, RG _______
Função 
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  Belém-PA, ____ de _______ de 2018.

Ofício nº ______/2018 – MPI.

Ao Ilmo. Sr. Diretor do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”. 

Assunto: Exame Residuográfico (pólvora combusta).

Com os cumprimentos de estilo, e com fundamento nos artigos 314, 315 e 321 do 

Código de Processo Penal Militar, apresento-vos o(a) posto/graduação RG, nome completo, a 

fim  de  ser  submetido  a  Exame  Residuográfico pelo  setor  competente  no  CPC Renato 

Chaves, com a finalidade de verificar se há presença de resíduos decorrentes de disparo de 

arma de fogo, no corpo ou nas vestes do policial militar supracitado .    

Por oportuno, solicito-vos ainda que seja remetido o resultado do laudo pericial ao 

(nome da OPM),  endereçado à pessoa do requerente,  (endereço da OPM completo com 

CEP, Belém-PA, com a máxima urgência possível, a fim de que o respectivo Laudo possa 

subsidiar a apuração desse fato por meio de Inquérito Policial Militar.     

Atenciosamente, 

Nome do Oficial – Posto, Quadro, RG _______
Função 
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ANEXO F

Belém-PA, ____ de _______ de 2018.

Ofício nº ______/2018 – MPI.

Ao Ilmo. Sr. Diretor do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”. 

Assunto: Exame de Necropsia.  

Com os cumprimentos de estilo, e com fundamento nos artigos 314, 315 e 321 do 

Código de Processo Penal Militar, solicito-vos que seja procedido  Exame de Necropsia no 

cadáver do nacional ________________________, tendo em conta que no dia .... (descrição 

sucinta do fato).    

Por oportuno, solicito-vos ainda que seja remetido o resultado do laudo pericial ao 

(nome da OPM),  endereçado à pessoa do requerente,  (endereço da OPM completo com 

CEP, Belém-PA, com a máxima urgência possível, a fim de que o respectivo Laudo possa 

subsidiar a apuração desse fato por meio de Inquérito Policial Militar.     

Atenciosamente, 

Nome do Oficial – Posto, Quadro, RG _______
Função 
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       Belém-PA, ____ de _______ de 2018.

Ofício nº ______/2018 – MPI.

Ao Ilmo. Sr. Diretor do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”. 

Assunto: Exame de Corpo de Delito (Lesão Corporal). 

Com  os  cumprimentos  de  estilo,  apresento  a  V.Sª.  o(a)  nacional 

______________________________________________, a fim de ser submetido a exame de 

corpo de delito (Lesão Corporal), com fundamento nos artigos 314, 315 e 321 do Código de 

Processo Penal Militar, uma vez que (descrição sucinta do fato).    

Por oportuno, solicito-vos ainda que seja remetido o resultado do laudo pericial ao 

(nome da OPM),  endereçado à pessoa do requerente,  (endereço da OPM completo com 

CEP, Belém-PA, com a máxima urgência possível, a fim de que o respectivo Laudo possa 

subsidiar a apuração desse fato por meio de Inquérito Policial Militar.     

Atenciosamente, 

Nome do Oficial – Posto, Quadro, RG _______
Função

PMPA/AJG Pág. 24



ADITAMENTO AO BG N° 022 – 31 JAN 2018

ANEXO G

Belém-PA, ___ de ______ de 2018.
Ofício nº _______/2018-MPI.

Ao Ilmo. Sr. Diretor do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”. 

Assunto: Perícia de Levantamento de Local de Crime sem Cadáver (DNA). 

Com os cumprimentos de estilo, (narração do fato de forma circunstanciada), solicito-

vos  com  fundamento  nos  artigos  314,  315  e  321  do  Código  de  Processo  Penal  Militar, 

PERÍCIA DE LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIME SEM CADÁVER na (veículo, Viatura, 

cômodo fechado, sala, objetos etc), com a finalidade de localizar e coletar material humano 

(sangue, sêmen, pelo, tecido epitelial, etc.), para posterior envio ao Laboratório de DNA do 

CPC Renato Chaves, visando demonstrar a autoria da infração penal militar acima narrada.    

Por oportuno, solicito-vos ainda que seja remetido o resultado do laudo pericial ao 

(nome da OPM), endereçado à pessoa do requerente, sito à (endereço da OPM completo 

com CEP), Belém-PA, com a máxima urgência possível,  a fim de que o respectivo Laudo 

possa subsidiar a apuração desse fato por meio de Inquérito Policial Militar.     

Atenciosamente, 

Nome do Oficial – Posto, Quadro, RG _______
Função 
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ANEXO H

Belém-PA, ____ de _______ de 2018.

Ofício nº ______/2018 – MPI.

Ao Ilmo. Sr. Diretor do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”. 

Assunto: Exame de papiloscopia (impressões digitais).  

Com os cumprimentos de estilo, e com fundamento nos artigos 314, 315 e 321 do 

Código de Processo Penal Militar, solicito-vos que seja procedido Exame de Papiloscopia no 

...  (descrever o local de coleta das impressões papilares),  tendo em conta que no dia .... 

(descrição sucinta do fato). 

A referida perícia tem por finalidade o confronto de impressões papilares (digitais) 

levantadas no local do crime supracitado com as dos arquivos da Polícia Civil e da Polícia 

Militar, e aquelas de pessoas suspeitas no curso do Inquérito Policial Militar.  

Por oportuno, solicito-vos ainda que seja remetido o resultado do laudo pericial ao 

(nome da OPM),  endereçado à pessoa do requerente,  (endereço da OPM completo com 

CEP, Belém-PA, com a máxima urgência possível, a fim de que o respectivo Laudo possa 

subsidiar a apuração desse fato por meio de Inquérito Policial Militar.     

Atenciosamente, 

Nome do Oficial – Posto, Quadro, RG _______
Função 
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ANEXO I
Belém-PA, ____ de _______ de 2018.

Ofício nº ______/2018 – MPI.

Ao Ilmo. Sr. Diretor do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”. 
Assunto: Exames de comparação, eficiência, segurança e metalográfico em arma de fogo 
(elemento identificador em superfícies metálicas).
Apenso: (Descrição do material apreendido ... armas de fogo, estojos e munições).

Com  os  cumprimentos  de  estilo,  e  tendo  em  conta...(descrição  do  fato  de  forma 

circunstanciada), remeto-vos o material constante do apenso e com fundamento nos artigos 314, 

315, 316, 317 e 321 do Código de Processo Penal Militar, solicito-vos que os peritos designados 

pelo setor de Balística Forense do CPC Renato Chaves respondam aos seguintes quesitos:

a) No tocante a(s) arma(s) de fogo (especificação do armamento se possível), os seus 

mecanismos internos estão hígidos, ou seja, a arma está em condições de funcionamento? 

b) Os mecanismos de segurança da arma de fogo (especificação do armamento se 

possível) estão em perfeitas condições? Caso negativo, o estado do armamento coloca em 

risco a integridade física do usuário e de terceiros? 

c) Do ponto de vista metalográfico, qual a especificação do(s) armamento(s) (número 

de série, calibre, cano, etc)?    

d)  É possível  vincular as peças metálicas (estojos,  projeteis,  etc)  encontradas no 

local do homicídio do nacional (nome do cadáver) e no corpo da vítima com a(s) arma(s) de 

fogo (especificar o armamento se possível)?   

Por oportuno, solicito-vos ainda que seja remetido o resultado do laudo pericial ao 

(nome da OPM),  endereçado à pessoa do requerente,  (endereço da OPM completo com 

CEP, Belém-PA, com a máxima urgência possível, a fim de que o respectivo Laudo possa 

subsidiar a apuração desse fato por meio de Inquérito Policial Militar.     

Atenciosamente, 

Nome do Oficial – Posto, Quadro, RG _______
Função
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ANEXO J

Belém-PA, ____ de _______ de 2018.

Ofício nº ______/2018 – MPI.

Ao Ilmo. Sr. Diretor do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”. 

Assunto: Perícia Veicular.  

Com os cumprimentos de estilo, e com fundamento nos artigos 314, 315 e 321 do 

Código  de  Processo  Penal  Militar,  solicito-vos  que  seja  procedida  Perícia  Veicular no 

automóvel (descrição do veículo), tendo em conta que no dia .... (descrição sucinta do fato).    

A referida perícia tem por finalidade a identificação inclusive metalográfica, buscando 

possíveis alterações em seus elementos identificadores, numeração de chassi, placas, entre 

outros. 

Por oportuno, solicito-vos ainda que seja remetido o resultado do laudo pericial ao 

(nome da OPM),  endereçado à pessoa do requerente,  (endereço da OPM completo com 

CEP, Belém-PA, com a máxima urgência possível, a fim de que o respectivo Laudo possa 

subsidiar a apuração desse fato por meio de Inquérito Policial Militar.     

Atenciosamente, 

Nome do Oficial – Posto, Quadro, RG _______
Função 
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ANEXO K

                                          Belém-PA, ____ de _______ de 2018.
Ofício nº ______/2018 – MPI.

Ao Ilmo. Sr. Diretor do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”. 

Assunto: Perícia de Constatação (Imagens). 
Apenso: 01 (uma) Mídia em DVD-R.

Com os cumprimentos  de estilo,  e  com fundamento nos  artigos  314,  315 e 321 do 

Código de Processo Penal Militar, solicito-vos que os peritos designados pelo  setor de Fonética 

Forense  procedam  ao  Exame  de Constatação nas  imagens  contidas  na  mídia  em DVD-R 

apensada ao presente instrumento, com a finalidade de que respondam aos seguintes quesitos:

a) Qual a especificação do veículo (tipo, modelo, ano de fabricação, cor, placa)? 

b) Quais as características da pessoa (altura, compleição física, idade   aproximada, 

cor da pele)? 

c) Qual o tempo exato conforme as imagens ocorreu o resultado morte da vítima o 

nacional (nome da vítima)?  

Por oportuno, solicito-vos ainda que seja remetido o resultado do laudo pericial ao 

(nome da OPM),  endereçado à pessoa do requerente,  (endereço da OPM completo com 

CEP, Belém-PA, com a máxima urgência possível, a fim de que o respectivo Laudo possa 

subsidiar a apuração desse fato por meio de Inquérito Policial Militar.     

Atenciosamente, 

Nome do Oficial – Posto, Quadro, RG _______
Função 
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ANEXO L

                                          Belém-PA, ____ de _______ de 2018.

Ofício nº ______/2018 – MPI.

Ao Ilmo. Sr. Diretor do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”. 

Assunto: Perícia Iconográfica (RETRATO FALADO).

Com os cumprimentos de estilo, e com fundamento nos artigos 314, 315 e 321 do 

Código de Processo Penal  Militar,  solicito-vos que seja  procedida  Perícia Iconográfica a 

partir das informações apresentadas pelo nacional .... (qualificação da pessoa que prestará as 

informações atinentes as características físicas do criminoso), tendo em conta que no dia .... 

(descrição sucinta do fato).     

A  referida  perícia  tem  por  finalidade  a  identificação  do  autor  da  infração  penal 

segundo a descrição sucinta do fato constante no parágrafo anterior.

Por oportuno, solicito-vos ainda que seja remetido o resultado do laudo pericial ao 

(nome da OPM),  endereçado à pessoa do requerente,  (endereço da OPM completo com 

CEP, Belém-PA, com a máxima urgência possível, a fim de que o respectivo Laudo possa 

subsidiar a apuração desse fato por meio de Inquérito Policial Militar.     

Atenciosamente, 

Nome do Oficial – Posto, Quadro, RG _______
Função 

 

(Of. Nº 016/2018 – CH. GAB).
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