ANEXO A: MODELO DE RELATÓRIO

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
(DFPC – 1982)

RELATÓRIO: VERIFICAÇÃO SUMÁRIA

I. INTRODUÇÃO
O

presente procedimento foi instaurado por determinação do Exmo Sr Gen Bda IVAN

FERREIRA NEIVA FILHO, Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados, por intermédio do BAR nº
_______________, de 13 JAN 16, com o objetivo de esclarecer o (fato)____, conforme relatado nos
DIEx/OFICIO/CARTA nº ______________, de 16 DEZ 15, conforme documentos de fls ___.

II. DILIGÊNCIAS REALIZADAS
Com o objetivo de reunir todos os fatos possíveis para a elucidação das questões relativas ao
objeto desta verificação sumária, realizaram-se as seguintes diligências:
Nº

AÇÕES

FLS
-

01

02
03

-

...

III. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA
a.
b.
c.
d.
e.

Oficio nº XXXXXX;
Relatório de Avaliação do CAEX nrXXXXX;
Declaração da empresa XXXXX;
Inquirição do Sr XXXXX;
Outros.
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IV. PARTE EXPOSITIVA
Da análise de todas as peças que compõem a presente verificação sumária, bem como resultante
das diligências acima mencionadas, foram apuradas por esta equipe as situações de cunho documental e
fáticas a seguir apresentadas:
1. .......;

2. ..........;.

3............;

4.................
(.....)

IV. PARTE CONCLUSIVA
Em face do acima exposto, dos documentos constantes dos autos e conforme análise realizada
por este encarregado e equipe designada, verifica-se que a comunicação apresentada pela
_________________ (órgão, pessoa ou empresa comunicante) esta se reveste/não se reveste de
elementos técnicos/fáticos/jurídicos que comprovam sua plausibilidade e verossimilhança.
Desta forma, tendo em vista que o fato narrado não se acerca/se acerca de indícios de crime,
de natureza militar ou comum, irregularidade prevista no R-105 (ou outras legislações sobre PCE),
transgressão disciplinar prevista no Regulamento Disciplinar do Exército, propõem-se que a comunicação
seja arquivado por falta de elementos comprobatórios/ instaurado o procedimento cabível (IPM, PAS,
Sindicância, outro) e adotadas as medidas acautelatórias de _________________________(suspensão
temporária de TR, apreensão de PCE, etc) por se comprovar fundado indício de ilicitude nos fatos
apurados e iminente risco à sociedade ou à paz e tranqüilidade pública.
Brasília, DF, ___ de _____ de 2016.
______________________________________
XXXXXX – TC
Encarregado da VS
_______________________________________
XXXXXXXXX– MAJ

Equipe de Apoio – Eng Mil
_______________________________________
XXXXXX – CAP
Equipe de Apoio – Ass Jur

