
EsrAt,  ir DO PARA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDANCIA GERAL 

BELEM-PAR2k, 21 DE NOVEMBRO DE 200 

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

1' PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 22NOV2001 (QUINTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 
Supervisor de Área 
Coordenador de Operações ao CIOp 
Fiscal de Dia ao QCG 
Encarregado de Inquérito Técnico 
Oficial Odontólogo de Dia 
Oficial Médico de Dia 
Peritos de Incêndios e Explosões 

MENSAGEM 
"Onde está o homem, está a sociedade. Onde está a sociedade, está Deus. 

Nestes termos, o homem não pode deixar de se reunir em sociedade, pois a sociedade existe 
como principio moral, cuja origem é Deus". 

2 PARTE - INSTRUÇÃO 
1- ORDEM DE SERVIÇO - APROVAÇÃO 

Aprovo a Ordem de Serviço elaborada pelo Comando do 70  SOEM1I, 
Concernente a participação do QCG, 1" OHM, 30  GBM, 70  GBM/I, 80  SGI3M/I, respectivamente, 
no encontro do Projeto Escola da Vida do CBMPA na Solenidade Alusiva ao Dia da Bandeira, 
realizada no dia 19NOV2001, no Município de Santa Iza.bel/PA, 

3S PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

- ALTERAÇÃO DE OFICIAL 
1- SEGUIMENTO E REGRESSO 

Seguiu no dia 06/11/2001 e regressou no dia 07/1112001 do município de 
Paragotninas/PA, o 1° Teu QOBM Reginaldo Pinheiro dos Santos, MF 5618088-013, onde 
executou levantamento pericial de incêndio e explosões em imóvel comercial ocorrido naquele 
município. 

(Ref. Nota n" 24/2001- DST) 

2 — FÉRIAS - CONCESSÃO 
Concedo a contar do dia 19NOV2001, ao Cap QOCBM GERALDO 

PANTOJA DE MEEZES, do QCG, O período de férias regulamentar relativo ao ano de 2000. 
Apresentação: 19DEZ2001. 

(Ref. Corresp. Interna n°200/2001- CEDEC) 
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MAJ QOBM FREITAS 
CAP QOBM ALEXANDRE 
CAP QOBM CANTUÁRIA 
CAP QOABM AVIZ 
A CARGO DA DAL 
A CARGO DA PO LIBOM 
A CARGO DA POLII3OM 
CAP QOBM CANTUÁRIA 
TEN QOABM HILDEMAR 
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- ALTERAÇÃO DE PRAÇA 
1— SEGUIMENTO E REGRESSO 

Seguiu no dia 06/11/2001 e regressou no dia 07/11/2001 do município de 
Paragominas/PA, o Sd BM Felix Trindade Barbosa, MF 5610095-011, onde executou 
levantamento pericial de incêndio e explosões em imóvel comercial ocorrido naquele município. 

(Ref. Nota n° 24/2001- DST) 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
- PARECER JURÍDICO 

Processo na 044/2001 AsseJur/BM 
Interessado: DIRETORIA DE APOIO LOGIST1C0 DO CBMPA. 
Assunto: 	Análise e Parecer Sobre Inquérito Técnico. 

Senhor Diretor, 
Tendo em vista o Inquérito Técnico instaurado através da Portaria n') 002/2001 

datada de 10 de agosto de 2001, subscrita pelo Maj BM Francisco Gonçalves Pereira que 
nomeou o I' Ten QOBM Valtericir da Silva Pinheiro para proceder Inquérito Técnico na Viatura 
ACA 06, que conduziu o Jet-Ski da Unidade. Depois de analisar o Inquérito em tela constante 
em 33 (trinta e três) Laudos. Considerando que em sua conclusão o Oficial Sindicante não 
encontrou nenhum vestígio de culpabilidade do condutor da viatura pois este vinha com 
velocidade convativel com a permitida. Considerando já ter sido providenciado o conserto. 
Considerando que na conclusão o Oficial Sindicante não encontrou nenhum vestígio de 
culpabilidade. Essa Assessoria Jurídica opina pelo arquivamento do presente Inquérito Técnico. 

É o parecer. 

WALTER NOGUEIRA DA SILVA 
Assessor Jurídico 

(Ref 0482ØQ1 DAL) 

4a PARTE — JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1- ATO DESTE COMANDO 

PORTARIA N" 597 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2001. 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais, e. 

Considerando que foi instaurado Inquérito Policial Militar através da 
Portada n° 516 — Gab. Clind", de 22 OUT 2001, transcrita no BG a 188, de 23 OUT 2001, 
que teve por escopo apurar o extravio de um revólver, marca ROSSI, calibre .38', número 
29086, pertencente a carga de materiais do 40  SGBM/I - Salinópolis. 

Considerando que no BC a° 106, de 05 JUN 2001, foi publicado o 
demonstrativo da distribuição de armamento existente no CBMPA. Sendo que no respectivo 
boletim foi transcrito como carga do 4° SGBM/I Salinópolis, o revólver, marca TAURUS, 
calibre .38', numero 29086. Contudo na respectiva OBM consta uni revólver, marca ROSSI, 
calibre .38', número 29086. Portanto, houve um equivoco em relação a marca do fabricante. 
Ficando o Almoxarife Geral responsável em retificar o boletim supracitado. 

RESOLVE: 
Art. 1" - Tornar sem efeito a Portaria a" 561 — 

que foi transcrita no BG a" 188, de 23 OUT 2001, em virtude 
arma objeto do presente Inquérito Policial Militar não estar extr 

Art. 2" - Esta portaria entrará em vigor na data 
disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Gah. Cmd°, de 22 OUT 2001, 
de haver sido detectado que a 

aviada. 
de sua publicação, revogada as 
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2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA 
a) PARECER N.° 127/2001 - COJ 
Objeto: Oficio ir° 1821DAL, de 04 OUT 2001. 

Analisando o documento em tela, verifica que o Maj. BM Paulo Sérgio da 
Fonseca Dias, Diretor de Apoio Logístico do CBM/PA, informou ao Exm° Sr. Cmt Geral da 
Corporação, para as providencias cabíveis, que foi extraviado da carga do 4" ,!;iii,GBNI/I — 
Salinas, 01 (um) revólver, marca ROSSI caL 38, n° 29086, conforme Parte n° 02/2001, de 02 
AGO 2001, do Cap. José Ribamar Silva de Freitas, comandante do 4° SGBM/I onde menciona 
que o revólver, marca ROSSI cal. 38, n° 29086, não consta na carga do 4" SGBM/I, apesar de 
haver sido publicado no BG n° 106, de 05 JUN 2001. 

Diante de tal falo foi instaurado inquérito Policial Militar, através da 
Portaria ft° 561/01, de 22 OUT 2001, cujo encarregado foi o Cap. EM Mário da Conceição 
Moraes Filho, conforme BC o' 188 de 23 OUT 2001. 

Ocorre Senhor Comandante, que o Oficial encarregado de proceder o IPM, no 
transcorrer das apurações constatou que na verdade, a arma não foi extraviada e, sim houve um 
equívoco, pois no BG n° 106, de 05 JuN 2001, foi publicado o demonstrativo da distribuição de 
armamento existente no CBMIPA sendo que na carga do 4° SGBM/I Salinópolis, foi transcrito 
o annaniento, revólver, marca ROSSI cal. 38, n° 29086, sendo que na referida OBM consta o 
annamento, revólver, marca TAURUS, cal. 38, a° 29086; portanto houve equivoco em 
relação a marca do fabricante, conforme publicado no BG a° 106, de 05 JUN 2001, a qual 
deverá ser corrigida pelo Chefe do Almoxarifado Geral. 

Diante do exposto, opino em tornar sem efeito, a Portaria n° 516101 Gab. 
Cmd°, de 22 OUT 2001, haja vista, já ter sido constatado que não houve extravio da arma 
objeto da apuração. 

Esse é o Parecer. S.M.J.  
Quartel em Belém, 09 de novembro de 2001. 

SALTO LODI PEDREIRA - 1" TEN QOBM 
Chefe da Comissão de Justiça do CBMPA 
DESPACHO: 
1. Homologo o parecer: 
2. A COJ para providências. 

b) PARECER N.° 132/2001 - COJ 
Objeto: Procedimento Apuratório de Transgressão de Disciplina instaurado 

contra o 3" SGT BM Nelson Marcelo de Oliveira Silva 

-1)Q.S_FOS: 
Analisando o documento em tela, verificamos que o 3° SGT BM Nelson 

Marcelo de Oliveira Silva foi autuado em flagrante delito, na data de 18 MAI 2001, por volta 
das 01:40h, pelo 1° Ten QOBM Arianias de Albuquerque Amaral, por ter abandonado, sem 
ordem superior, o posto ou lugar de serviço, para o qual estava devidamente escalado (:1° SBN.111 

Marituba), vindo ainda a ingerir bebida alcóolica (embriagar-se) e está portando uma arma 
tipo pistola de ar comprimido de plástico; sendo preso no Bar e Restaurante "Antiga Palhoça", 
sito a Rua Alfredo Calado em Marituba, onde foi conduzido na VIR 765, pertencente ao 6" 
BPM/7°ZPOL, pelo Asp. OF PM Ronaldo Braga Charlet e apresentado no Quartel do 3" (IBM. 

II— DAS 
Apesar de ter recebido e assinado a notificação, referente a instauração do 

Procedimento Apuratório de Transgressão de Disciplina, o 3° SGT 13M Nelson Marcelo de 
Oliveira Silva não procedeu suas alegações de defesa. 

Boletim Geral n" 205 de 21N0V2001/QCG Pág. 1608 



Vidas AlheiaseftAiziezas a: Salvar 
III — DA DECISÃO: 	 ‘\, 
Este Oficial ao constatar o fato da não apresentação de defesa por parte do 3 

SGT BM Nelson Marcelo de Oliveira Silva procurou a Sr. Socorro Malheiros, Psicóloga, 
CRP-10/01398, que informou que o sargento em tela foi atendido por essa profissional, no ano 
de 2000. Paciente apresentando o seguinte diagnóstico: CID.F 10 (transtorno mental e de 
comportamento decorrentes, do uso de álcool) e F.32 (Episódio depressivo). 

O paciente (3" SGT BM Nelson Marcelo de Oliveira Silva) foi encaminhado 
para o serviço de atendimento a pessoas com transtornos de comportamento decorrentes do uso 
de substâncias psicoativas (álcool) do Hospital Bettitra Ferro de Souza da Universidade 
Federal do Pará. 

A profissional de psicologia supracitada, enfatiza que o paciente necessita com 
urgencia de atendimento psicológico e psiquiátrico permanente. E sugere, que o 3° SGT EM 
Nelson Marcelo de Oliveira Silva seja avaliado pela Junta de avaliação Psicológica da 
Policia Militar, para verificação das suas condições comportainentais e emocionais para 
continuar exercendo suas atividades operacionais inerentes a profissão Bombeiro Militar, 
conforme documento, que segue em anexo a este parecer. 

Em virtude do exposto, siker°  deixar de responsabilizar disciplinarmente o 3" 
SGT BM Nelson Marcelo de Oliveira Silva, pela transgressão disciplinar acima cometida, e 
acatar a sugestão  da Sr'. Socorro Malheiros, Psicóloga, CR P-10/01398. no sentido de 
encaminhar o sargento em tela à Junta de Avaliação Psicológica da Policia Militar, para 
verificação das suas condições comportamentais e emocionais. Do que tome as providencias o 
Diretor de Saúde do CBMPA. 

Esse é o Parecer. S. MJ 
Quartel em Belém, 12 de novembro de 2001. 

SAULO LOl)I PEDREIRA — 1" TEN QOBM 
Chefe da Comissão de Justiça do CBNIP.A 
DESPACHO: 
1. Homologo o parecer; 
2. A COJ para providências. 

c) PARECER N.° 133/2001 - COJ 
Objeto: Procedimento Apuratório de Transgressão de Disciplina instaurado 

contra.. os SD's BM Ferdinando Raimundo Rodrigues Pereira e Rôtnulo Batista Magalhães Lira, 
ambos do I" GBM. 

- DOS FATOS: 
Analisando o documento em tela, verifica que o SD's EM Ferdinando 

Raimundo Rodrigues Pereira e Ronaldo Batista Magalhães Lira, ambos do 11" CEM, foram 
autuados em flagrante delito, na data de 05 AG() 2001, por volta das 05:401i, pelo 1' Ten. 
Q()BM Afonso dos Santos Souza, sendo que o primeiro foi autuado por ter haver ingerido 
bebida alcóolica (embriagar-se) durante o serviço e o segundo por haver ingerido bebida 
alcóolica (embriagar-se) durante o serviço, bem como ter abandonado, sem ordem superior, o 
posto de sentinela da guarda do portão da Trav. Apinagés, para o qual estava devidamente 
escalado. 

II — DAS ALEGACõES DE DEFESA: 
SD EM Ferdinairdo .Raimundo Rodrigues Pereira 
Alega que foi levado a praticar tal transgressão disciplinar, em virtude de ter 

problema com alcoolismo, fato este que já é do conhecimento do Comando do 1.0  GBM, 
menciona ainda que já esteve em tratamento com a Sra. Socorro Malheiros, Psicóloga do Clube 
de SUBTEN e KIT, em virtude de problema familiar, Que não teve tempo de continuar o 
referido tratamento, pois tem 03 (três) filhos menores de idade para tomar conta, alem de 
conciliar com o seu serviço. Menciona que não possui esposa e sua responsabilidade de pai 
aumenta. Espera que seja ouvido e pede ajuda para continuar o seu tratamento. 
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SD BM RomuloBatista Magath.aes Lira 
Preliminarmente, alega que prontificou-se a tirar o serviço de último quarto de 

hora do SD BM Rocha, o que tornou-se freqüente entre os componentes da guarda, o que ocorre 
pelas mais diversas motivações. Em seu caso, o que levou a tirar o quarto de hora foi o 
companheirisrno„ pois o mesmo estava se queixando de dores no estômago, proveniente de uma 
gastrite crônica de grau acentuado. 

Que montou os serviços de quarto de hora, das 22:00 às 24:00h, de 02:00 às 
04:00h. e de 04:00h à aproximadamente às 06:00h do dia seguinte. Que em função do excesso de 
horas trabalhadas no turno da madrugada, aliada ao serviço do dia lhe levaram a urna estafa 
física. 

Que na madrugada do dia 05 AGQ 2001, por volta das 03:40h, ingeriu um 
comprimido de um medicamento anti-inflamatório (catallan), para alguns ferimentos que 
estavam-lhe incomodando. E este medicamento tem efeitos colaterais, aliado ao cansaço e a 
outros fatores, os quais não sabe informar, resultou em um estado de debilidade, exatamente o 
que foi visto pelo 1° Ten UM Afonso e outras testemunhas. 

— DA DECISÃO: 
Primeiramente vamos nos manifestar em relação ao SI) BM Ferdinando 

Raimundo Rodrigues Pereira. 
Este Oficial ao tomar conhecimento das alegações de defesa apresentadas pelo 

SI) BM Ferdinando Raimun.d.o Rodrigues Pereira procurou a Sra. Socorro Malheiros, 
Psicóloga, CRP-10101398, que informou que o militar em tela foi atendido por essa profissional, 
no ano de 2000. Paciente apresentando o seguinte diagnóstico: CID.F 10 (transtorno mental e de 
comportamento decorrentes do uso de álcool), 

O paciente (SI) BM Ferdinando Raimundo Rodrigues Pereira) foi 
encaminhado para o serviço de atendimento a pessoas com transtornos de comportamento 
decorrentes do uso de substâncias psicoativas (álcool) do Hospital Bettina Ferro de Souza da 
Universidade Federal do Pará. 

A profissional de psicologia supracitada, enfatiza que o paciente necessita com 
urgência de atendimento psicológico e psiquiátrico permanente. E sugere, que o SD BM 
Ferdinando Raimundo Rodrigues Pereira seja avaliado pela Junta de avaliação Psicológica 
da Polida Militar, para verificação das suas condições cornportamentais e emocionais para 
continuar exercendo suas atividades operacionais inerentes a profissão Bombeiro Militar; 
conforme documento, que segue em anexo a este parecer. 

Passaremos a nos manifestar em cela ão ao SI) BM Rômulo Batista 
alhães Lira. 

Vale ressaltar alguns trecho do Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado 
pelo Ten (PIM Afonso dos Santos SOUZA, contra os SD's BM Ferdinando Raimundo 
Rodrigues Pereira e :Minado Batista Magalhães Lira. 

Que o Cad EM Fábio Cardoso de Moraes, condutor, nos autos acima citado, 
menciona que: "quando de serviço de rondante percebeu, alguns minutos antes da alvorada, que 
os soldados BM PEREIRA e BATISTA. estavam sentados, o primeiro na rama e o outro em um 
banco próximo á guarita, com aparência de haverem ingerido bebida alcoólica e entre os mesmos 
havia urna garrafa de bebida alcoólica denominada "C.ATUA.BA" com uma certa quantidade 
dentro e comunicou ao adjunto ao oficial de dia o Cad BM Rossas". 

Que o SD BM Moacir da Silva Ramos Júnior, primeira testemunha„ nos 
autos acima citado, menciona que: "deparou-se com o SI) BM Rôrnulo Batista. Magalhães Lira 
sentado no vaso sanitário do alojamento de cabos e soldados, completamente despido e 
dormindo. Perguntado se o SD BM Rômulo Batista Magalhães Lira conseguiu por si só levantar-
se? Respondeu que não viu. Perguntado se o equilíbrio fisico do referido soldado era normal 
neste momento (08:10h)? Respondeu que não". 
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Que o SI) BM Josué da Costa Rocha, segunda testemunha, nos auto 
citado. menciona que: "no momento da alvorada a testemunha percebeu a falta do 1. .o 
~tilo Batista Magalhães Lira com quem havia trocado o posto de serviço da Trav. Apinagés 
(sentinela da guarda). Perguntado o que percebeu de anormal no soldado? Respondeu que estava 
debilitado e sem equilíbrio para manter-se em pé. 

Que o Cad 13M Sherdley Rossas Cansanção Novaes, terceira testemunha, nos 
autos acima citado, menciona que: "Após levantar-se, minutos antes das 06:00h, foi informado 
pelo cadete CARDOSO que os soldados BM BATISTA e PEREIRA estavam com sintonias de 
embriaguez, após isto foi verificar a veracidade do fato e constatou que o SD BM PEREIRA 
estava sentado em um banco próximo a guarita, dormindo e haviam diversas garrafas de 
CANINHA CATUABA DUELO e TROPICAL próximo daquele local. Verificou também que o 
SD BM BATISTA havia abandonado o posto no qual prestava o serviço de sentinela da hora". 

As alegações de defesa do SD BM Roi-nulo Batista Magalhães Lira de que 
teria montado o serviço de quarto de hora, das 22:00 às .24:00h, de 02:00 às 04:00h e de 04:00h 
à aproximadamente às 06:0011 do dia seguinte, não justifica a transgressão cometida, haja vista, 
os quartos de hora são previamente designados pelo Adjunto ao Oficia de Dia e informado aos 
militares no horário do pernoite, sendo que todos os soldados escalados na guarda do Quartel 
montam o referido serviço, salvo caso de força maior; contudo, o fato deverá ser comunicado a 
autoridade competente para adotar as providências cabíveis. Portanto essa alegação é totalmente 
'improcedente. 

O SD BM ~fio Batista Magalhães Lira, menciona em sua defesa que 
havia às 03:40h, ingerido um comprimido de um medicamento anti-inflamatório (eatifian), para 
alguns ferimentos que estavam o incomodando. Também não justificam a transgressão cometida, 
pois se recusou a submeter a exame de dosagem alcoólica. Sendo que as evidências das 
declarações apontam para a ingestão de bebida alcoólica. 

A conduta irregular praticada pelo SI) BM Mundo Batista Magalhães Lira, 
além de tipificar crime militar, o qual deverá responder criminalmente na Auditoria Militar do 
Estado; deverá, também, ser responsabilizado administrativamente (disciplinarmente), em 
virtude de sua conduta resultar da violação de normas internas da administração e disposições 
complementares estabelecidas em lei, decreto ou qualquer outro provimento regular da função 
pública. A falta disciplinar gera o ilícito administrativo é da ensejo a aplicação de pena 
disciplinar, no devido processo legal. 

A punição administrativa ou disciplinar não depende de processo civil ou 
criminal a que sujeite o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a aguardar o 
desfecho dos demais processos. Apurada a falta disciplinar, pelos meios adequados, o servidor 
fica sujeito, desde logo, à penalidade administrativa correspondente. 

Convém fazer algumas considerações à respeito dos delitos praticados: 

Abandono de Posto (Ari. 195 CPM) 
O abandono de posto é delito instantâneo, consumando-se no exato momento 

em que o militar se afasta do local onde deveria permanecer. 
Distinguindo entre posto e lugar de serviço; denomina-se posto o local 

determinado onde o militar deve cumprir missão específica, quase sempre de vigilância. Lugar 
de serviço, é um local mais ou menos amplo que o posto, onde o militar deve permanecer no 
exercício de qualquer função militar. 

Consuma-se o abandono de posto, igualmente, quando o militar após iniciar o 
serviço, abandona-o antes de seu término (abandono de serviço) 

* Emb,iauez cm Si (Art. 202 --- CPM) 
O delito de embriaguez apresenta duas modalidades: na primeira, o militar 

encontra-se em serviço e, nessa qualidade embriaga-se, Na Segunda modalidade, apresenta-se 
embriagado para prestar serviço. 
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Com referência àrwL.,_,va tAqika riagurz,  anota Célio Lobão Ferreira que o 

8921:21ILLibungl  Milllar  decidiu, na ~hl n" 35.4.93 que, para sua comprovação basta 

que as teetemunhas, de ciência própria, evidenciem o estado de embriaguez em que se 
encontrava o acusado, Continuando, esclarece o acórdão: "nem sempre é possível a execução do 
exame de dosagem alcóolica,. valendo então, em seu lugar, a prova testemunhal que evidencie de 
modo preciso o estado do acusado, na ocasião, com todas as circunstâncias demonstrativas da 
situação em que o mesmo se encontrava". 

Diante do exposto, opino pelas seguintes providências: 
L Pela punição disciplinar do SD BM RUM() Batista Magalhães Lira, do 

1 OBM„ por ter no dia 05 AGO 2001, quando de serviço, ter ingerido bebida alcoólica no 
interior do Quartel do 10  GBM e ainda montado o serviço de quarto de hora, referente aos 
horários das 22:00 às 24:00h, de 02:00 às 04:00h e de 04:00h à aproximadamente às 06:00h do 
dia seguinte, sem estar devidamente autorizado para tal, vindo em conseqüência abandonar o 
referido serviço. A referida conduta afeta o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor e o 
decoro da classe. 

Deixar de responsabilizar disciplinarmente o Si) BM Ferdinando 
Raimundo Rodrigues Pereira pela transgressão disciplinar acima cometida e acatar a Lu". 
da Se. Socorro Ma:Cheiros, Psicóloga, CRP-10/01398, no sentido de encaminhar o soldado em 
tela à Junta de Avaliação Psicológica da Polícia Militar, para verificação das suas condições 
comportamentais e emocionais. Do que tome as providencias o Diretor de Saúde do CBMPA. 

Esse é o Parecer. S.MJ 
Quartel em Belém, 12 de novembro de 2001. 

SAUL() LODI PEDREIRA —1 TEN Q0BM 
Chefe da Comissão de Justiça do CBMPA 
DESPACHO: 
1. Homologo o parecer; 
2. Punir com 30 (trinta) dias de Prisão. A Cal para providências. 

d) PARECER N." 134/2001 COJ 
Objeto: Alegações de defesa do SD BM. Wagner Luiz da Silva Andrade 

- DOS FATOS: 
Analisando o documento em tela, verificamos que o SD BM Wagner Luiz da 

Silva Andrade foi autuado em flagrante delito, na data de 13 JUN 2001, por volta das 10:00h, 
pelo i Teu QOBM Manias de Albuquerque Amaral, por ter agredido fisicamente, o seu 
superior hierárquico o 3° SGT BM Aguinaldo Braga; fato este ocorrido no interior do Quartel 
do :O GBM, na presença de outros militares. 

11 	SAI 	 DEFES,: 
Preliminarmente, alega que já pertencia ao ektivo da 3' SBMIPAAR, quando o 

30  SGT BM Aguinaldo Braga foi transferido para montar serviço de condutor e operador de 
viatura na referida OBM, o qual começou a interferir cm tudo no interior do Quartel, excedendo 
em suas cobranças e deixando o efetivo pouco a vontade para desempenhar suas atividades. 

Que o 3° SGT BM Aguinaldo Braga já algum tempo vem importunando o SD 
BM Wagner, sendo que, após o serviço de corte de uma arvore (pupunheira)„ ao chegarem no 
quartel, o sargento supracitado chamou sua atenção em tom ameaçador, tendo como 
conseqüência uma discussão. A partir desse momento, o Sargento Braga começou a realizar 
cobranças, que entendeu o SD B1\4 Wagner como obrigações normais, mas que deixaram de ser, 
em virtude de só cobrar sua pessoa. 

Que queixou-se por escrito do 3° SGT BM Aguinaldo Braga e solicitou sua 
transferência, onde alegou ao Cap BM Sérgio, Subcomandante do 30  GBM, que estava sendo 
perseguido. 

Que foi punido disciplinarmente com a reprimenda disciplinar de "detenção"„ 
em virtude de fatos envolvendo sua pessoa e o 3° SGT 13M Aguinaldo Braga. 

Boletim Geral N° 205 de 21N0V2001/QCG 
	

Pág. 1612 



Vidas Alheias e ~mas a Salvar 
Que o motivo principal que o 3' SGT BM .Aguinaldo Braga alegava 

perturbar o Si) BM Wagner, era porque este não lhe dava continência., fato este inveridico, 
segundo alegações do soldado em tela. 

Que na passagem de Comando do 3° GBM estava distraído, quando o 3" SGT 
BM A.guinaldo Braga bateu em seu braço e ao virar para -verificar quem era, observou o sargento 
em tela, ameaçando-lhe participar, atitude esta de cobranças, que só foi direcionada a sua pessoa, 
apesar de estarem próximo O SD FIM Iran, CB's BM Erasmo e Círio, os quais não foram 
cobrados em nada em nenhum momento. 

Que sentindo vítima de tamanha, injustiça. e desconsideração e sob influência de 
desequilíbrio emocional, tentou agredi o 3 SGT BM Aguirialdo Braga, fato este ocorrido no 
interior do Quartel do 3' C3BM, no dia 13 JUN 2001. 

Alega que tudo isso poderia ser evitado, se suas solicitações tivessem recebido 
a devida atenção, pois desde o início pediu por escrito, como forma de auxílio, que lhe dessem a 
sua 'transferência. 

Menciona. ainda em favor de sua defesa o que dispõe o §1.° do art. 14 do 
Decreto n' 2,937, de 27 ouT 94, que dispõe sobre o Regulamento Disciplinar do CBMPA, in 
verbis: "No concurso de crime e transgressão disciplinar quando forem da mesma natureza, 
aplicar-se-á, somente, a pena relativa ao crime". Mencionando que não poderia ser punido 
disciplinarmente, pois o que cometera foi crime, como foi caracterizado nos Autos de Prisão em. 
Flagrante Delito; portanto, não poderia ser punido duas vezes pelo mesmo fato 

III — DA DECISÃO: 
Convém mencionar que no BG n" 128, de 12 JUL 2001, foi transcrito o oficio 

n° 0775/2001, da Justiça Militar do Estado, onde comunica ao Comandante Geral. do CBMPA, 
para os devidos fins, que em data de 28 JUN 2001, recebeu denúncia contra o SD BM Wagner 
Luiz da Silva Andrade, incurso no artigo 157 do Código Penal. Militar, Processo n° 055/2001. 

Vale ressaltar a lição de Hely Lopes Meireles: "A punição disciplinar e a 
criminal têm fundamentos diversos, e diversa é a natureza das penas. A diferença não é de grau; 
é de substância. Dessa substancial diversidade resulta a possibilidade da aplicação conjunta das 
duas penalidades sem que ocorra em "bis in idem". Por outras palavras, a mesma infração pode 
dar ensejo à punição administrativa (disciplinar) e à punição penal (criminal). Daí resulta que 
toda condenação criminal, por delito thricional, acarreta a punição disciplinar, mas nem toda 
falta administrativa exige sanção penal". 

E assente o princípio que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo 
fato, princípio esse válido tanto na esfera disciplinar como penal. Nada impede contudo que pelo 
mesmo fato o militar possa sofrer sanções disciplinares como penais. Justifica-se a jurisdição 
penal é independente da jurisdição administrativa. 

A conduta irregular praticada pelo SD BM Wagner Luiz da Silva Andrade, 
além de tipificar crime militar, o qual deverá responder criminalmente na Auditoria Militar do 
Estado; deverá, também, ser responsabilizado administrativamente (disciplinamiente), em 
virtude de sua conduta. resultar da violação de normas internas da administração e disposições 
complementares estabelecidas em lei, decreto ou qualquer outro provimento regular da função 
pública. A falta disciplinar gera o ilícito administrativo é da ensejo a aplicação de pena 
disciplinar, no devido processo legal. 

A punição administrativa ou disciplinar não depende de processo civil ou 
criminal a que sujeite servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a aguardar o 
desfecho dos demais processos. Apurada a falta disciplinar, pelos meios adequados, o servidor 
fica sujeito, desde logo, à penalidade administrativa correspondente. 

A hierarquia e a disciplina são a base institucional da qualquer Corporação 
Militar, devem ser mantidos em todas as circunstâncias pelos Bombeiros Militares em atividade 
ou na inatividade. 

. 	 •,... 
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Convêm fazer algumas considerações à respeito do delito praticado pelo SD 
BM Wagner Luiz da Silva Andrade: 

*vh )1:éricia contattior (Art. 157 - CPM) 
"A violência em Direito Penal Militar, leciona José Loureiro da Silva Neto, 

quer dizer violência física consiste em tapas, empurrões, rasgar roupas, puxão de orelhas, 
pontapés e socos que podem ou não provocar lesões. Há necessidade de contatos físicos diretos 
ou através de instrumentos, também físicos". 

No magistério de Edgard de Brito Chaves Júnior, leciona que: "atingir 
violentamente um superior é mais do que um simples crime de lesões corporais. Os ferimentos 
da vítima já estarão passados e ainda haverá uma viva lembrança do ato delituoso praticado pelo 
agressor, pelo menos, no âmbito da unidade em que foi cometida a infração, porquanto muito 
mais ferida do que a pessoa da vitima é a Instituição cujo esteio primordial foi drasticamente 
vilipendiado, com grande repercussão na sociedade militar". 

Diante do exposto, opino pelas seguintes providencias: 
1. Pela punição disciplinar do SD BM Wagner Luiz da Silva Andrade. da 

3' SBMIPAAR, por ter agredido fisicamente e ainda ter se dirigido de maneira inconveniente 
com o seu superior hierárquico, o 3° SGT 1314I Aguinaldo Braga; fato este ocorrido no dia 13 
JUN 2001, por volta das 10:00h, interior do Quartel do 3° CiBM, na presença de outros militares. 

II. Pela transferência do SD BNI Wagner Luiz da Silva Andrade, da 3' 
SBM/PA.AR„ caso ainda pertença a mesma OBM que o 3° SGT BM Aguinaldo Braga. Do que 
tome providências a Diretoria de Pessoal do CI3MPÂ. 

III. Pela instauração de Procedimento Apuratório de Transgressão 
Disciplinar, com o intuito de apurar se o 3° SGT DM Aguinaldo Braga tentou, de alguma 
forma, prejudicar o SI) UM Wagner Luiz da Silva Andrade, com suas atitudes de cobranças, 
as quais seriam supostamente direcionada ao soldado em tela, no período em que ambos 
trabalhavam na 30  SBM/PAAR. Do que tome providencias o Comandante do 30  SGT UM 
Aguinaldo Braga. 

IV. Que os Comandantes das Unidades da Capital e do Interior do Estado ao 
tomarem conhecimento de fatos dessa natureza, que procure adotar as medidas administrativas 
adequadas (transferências), visando impedir que tais incidentes venham ocorrer nas fileiras 
desta secular Instituição. 

Esse é o Parecer. S. MJ 
Quartel em Belém, 12 de novembro de 2001. 

SAITLO LODI PEDREIRA -1' TEN QOBM 
Chefe da Comissão de Justiça do CBMPA 
DESPACHO: 
1. Homologo o parecer; 
2. Punir com 15 (quinze) dias de Prisão. A COJ para providéncias. 

3- SINDICÂNCIA SOBRE STANIENT O 
Fica sobrestada a Sindicância instaurada através da Portaria n" 325 --- Gab. 

Cmd°, de 09 AGO 2001, cuja a Oficial Sindicante é a 20  Ten QOBM Fem Adalmilena Café 
Duarte, conforme transcrito no BG a' 148, de 22 AGO 2001, a contar de 11 OUT 2001, até a 
data em que a encarregada do procedimento investigatório receba do Instituto Médico Legal 
"Renato Chaves", Seção de Psiquiatria Forense, o resultado do Laudo de Exame de Sanidade 
Mental que foi submetido o Sindicado, SI) BM Josinaldo Borges da Silva (Of. n.° 09/2001 - 
Sindicância, de 11 OUT 2001). 

(Ref. Nota n° 039/2001-00J) 
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4 — OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO 

OF. N° 1377)2001 — DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO 
Senhor Comandante, 

Comunico a V. Exa., para s devidos fins, que em data de 31.10.2001, recebi 
denúncia contra o 30  Sgt BM ALBERTO MARQUES DO NASCIMENTO, incurso no art. 251 
do Código Penal Militar, Processo a' 102/2001. 

Atenciosamente. 

DR, JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR 
Juiz Auditor Militar Titular 
DESPACHO; A COJ para conhecimento e providência& 

OF. IN' 1414/2001 DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO 
Senhor Comandante, 

Comunico a V. Ex°., que deferi a solicitaçâo contida no Oficio a° 206/2001-
COJ, referente ao Maj BM FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DA SILVA. 

Atenciosamente, 

DR. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR 
Juiz Auditor Militar Titular 

JO É CUPERTIN çto EA - Ce! QOEM 
Cotnapda e 9ier, do CBMPA 
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