
ESTADO DO PARÁ 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDÂNCIA GERAL 

BELÉM-PARÁ, 19 DE NOVEMBRO DE 2002 

BOLETIM GERAL N° 211 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte' 

l PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 20NOV2002 (QUARTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 MAJ QOBM PIQUET 
Supervisor de Área 	 CAP QOBM ORLANDO 
Coordenador de Operações ao ClOp 	CAP QOBM IDBAS 
Fiscal de Dia ao QCG 	 TEN QOCBM CAMPOS 
Encarregado de Inquérito Técnico 	TEN QOBM SILVA JUNIOR 
Oficial Odontólogo de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Oficial Médico de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Peritos de Incêndios e Explosões 	CAP QOBM SÉRGIO 

TEN QOBM BENTES 

MENSAGEM 
Os que confiam no Senhor serão como o monte de Silo, que 

não se abala, mas permanece para sempre.(Salmo 125: 1). 

28  PARTE - INSTRUÇÃO 

01 - CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS BM/2002-
INSPEÇÃO DE SAÚDE E TAF - TERCEIRA CONVOCAÇÃO:  

Fica designado o SUBTENENTE BM RUBINETh  MIRANDA 
DE SOUZA — SGBM/I, a se submeter à Inspeção de Saúde e Teste de 
Aptidão Físicas, conforme datas previstas, para fins de inscrição no Curso de 
Habilitação de Oficiais Administrativos — CHO ADM/02. 

Inspeção de Saúde — POLIBOM — Dia 13 de novembro de 2002 
às 8h. 

Teste de Aptidão Física — ESEFPa — Dia 14 de novembro de 
2002 às 8h. 

02 — CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS/CHO 
PM/BM/2002-TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E DESIGNAÇÃO DE 
COMISSÃO 
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Ficam designados os Oficiais abaixo relacionados a fim de 
comporem a Comissão de Aplicação do Teste de Aptidão Física ao 
SUBTENENTE BM RUBINE'TE  MIRANDA DE SOUZA, selecionado para o 
Curso de Habilitação dc Oficiais Administrativos — CHO ADM/02, no dia 14 

de novembro de 2002 às 8h na Pista de Atletismo da Escola Superior de 

Educação Física do Estado do Pará. 
Major QOBM Francisco de Assis Carvalho da Silva — 

Capitão QOBM Mário da Conceição Moraes Filho — Adjunto 
1° Tenente QOBM Frederico Augusto Corrêa Pamplona - 

Presidente 

7ti 
O 

Vidas Alheias e Riquezas a Salvar  

Secretário 

02 — QUADRO DE TRABALHO SEMANAL. 
Aprovo os Quadros de Trabalho semanal : 
1 — Para o Curso de Formação dc Sargentos Combatentes, no 
a 15 de novembro de 2002. 
2 - Para o Curso dc Formação de Cabos Combatentes, no 
a 15 de novembro de 2002. 

03 — QUADRO DE TRABALHO MENSAL. 
Aprovo o Quadro de Trabalho Mensal para o período de 01 a 30 

de novembro de 2002, elaborado pelo Comando da INFRAERO, a ser 
executado para o efetivo daquela Seção. 

04 — NOTA DE INSTRUÇÃO - APROVAÇÃO. 
Aprovo a Nota de Instrução de n°03/DEN DO Centro de 

Formação Aperfeiçoamento e Especialização — CFAE, referente à Instrução 
Técnico-profissional para as Escolas do Município de Marituba. 

(REF: Nota para BG N°36 — DEI) 

3" PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
1— ASSUNTOS GERAIS 

A)- ALTERAÇÕES DE PRAÇA: 
1 — LICENÇA DE SAÚDE 

CONFORME PARECER MÉDICO CONCEDI: 
A CONTAR DE 12NOV02 
Ao SD BM EMERSON DOS SANTOS CARDOSO do QCG 

12dias de dispensa do serviço fora do aquartelamento. Apresentação 
19nov2002. 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS: 
1 — CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados todos os Oficiais Superiores de folga da Região 
Metropolitana de Belém, a participarem como Comissão Representativa do 
Comando no evento abaixo: 
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Vidas Alheias e Ri uezas a Salvar 
Evento: Missa cm Ação de Graças (Benção das Espadas) 
Data/Hora: 22NOV2002 (Sexta Feira), às 18h30 
Local: Santuário de Fátima 
Uniforme: Túnica Cinza , gravata vertical bege, camisa 

bege, quepe e sapato social. 

Coordenação do Evento: Cap Emanuel 

(REF: Nota para BG n° 22/2002 — Gab. Cmdo) 

2 — APROVAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO 
Aprovo a Nota de Serviço n°010/2002, referente à procissão de 

Nossa Senhora de Nazaré (Círio de Bragança) que tem por finalidade 
regular a participação do 5° SGBM/I — Capanema, durante o evento, o qual 
deverá ocorrer sem ônus financeiros para o Estado. 

(Ref: Nota para 13G n°140/2002 — 1° Seção do Cop.) 

3 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 
Parecer n.° 0191/02 - COJ 
Objeto: Solicitação dos 3° SGTs BMs Francisco Oliveira dos 

Reis e Edson Gilberto Rabelo Oliveira para inclusão em quadro de acesso. 
Analisando os documentos objetos deste parecer, verifica-se que 

os 3° SGTs BMs Francisco Oliveira dos Reis e Edson Gilberto Rabelo 
Oliveira solicitam ao 	Sr. Cel QOBM Presidente da Comissão de 
Promoção de Praças que reavalie o motivo pelo qual deixaram de ser 
incluídos em quadro de acesso para a promoção de 25 de setembro de 2002. 
Fazendo algumas alegações em relação aos pleitos que convém mencionar: 

Quanto ao 3° Sgt BM Francisco Oliveira dos Reis alega: que de 
acordo com o BG n° 175, de 24 setembro 2002, deixou de ser incluído no 
quadro de acesso por não preencher os itens "4"', "5" e "6" do art. 5° da Lei 
de Promoção de Praças. 

Quanto ao item "4", informa que encontra-se classificado no 
comportamento "Bom", conforme cópia do BG n° 141, de 01 ago 2002; 

Quanto ao item "5", informa que foi encaminhado através do 
Oficio n° 463, de 28 ago 2002, a POLIBOM para ser inspecionado de saúde. 
tendo sido julgado apto. Requer que seja consultado a POLIBOM a fim de 
ser comprovado através de documento a inspeção de saúde no militar; 

Quanto ao item "6", informa que foi submetido ao TM', conforme 
Oficio n° 463, de 28 ago 2002, mas por algum equívoco não foi publicado 
em BG o resultado. 

Quanto ao 3° Sgt BM Edson Gilberto Rabelo Oliveira alega: que 
de acordo com o BG n° 175, de 24 de setembro de 2002, deixou de ser 
incluído em quadro de acesso por não preencher o item "5" do art.5° da Lei 
de Promoção de Praças. 
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Informa que foi encaminhado através do Oficio n° 463, de 28 

ago 2002, à POLIBOM para ser inspecionado de saúde, tendo sido julgado 
apto. Requer que seja consultado à POLIBOM a fim de ser comprovado 
através de documento a inspeção de saúde no militar; 

No caso do Sgt BM Dos Reis foi melhorado o seu 
comportamento de "Insuficiente" para o "Bom", de acordo com o BG n° 
141, dc 01 dc agosto de 2002. Sobre o assunto o Decreto n° 2.937/93, 
Regulamento Disciplinar do CBMPA, no § 3° do Art. 53 disciplinou, in 

verbis: 
"Art. 53 — O comportamento militar dos praças reflete o seu 

procedimento civil e militar sob o ponto de vista da disciplina. 
§ 3° - A classificação, reclassificação e melhoria de 

comportamento são da competência do Diretor de Pessoal, mediante o 
requerimento do interessado, e necessariamente publicados em boletim, 

obedecido o disposto neste Capitulo." 
O anexo I da Lei n° 5.250, de 29 de julho de 1985, Lei de 

Promoção dc Praças da PMPA trata do calendário com as providências para 
o processamento das promoções, onde prevê até o dia 30 JUL,  o 
encerramento das alterações dos Sargentos para organizações dos QAA c 
QAM. 

A melhoria de comportamento do SGT BM Dos Reis de 
"Insuficiente" para o "Bom" foi publicada no BG n° 141, de 01 de agosto de 
2002, ou seja, dois dias após o encerramento do prazo para a inclusão de 
alterações, o que se conclui, a principio, que a melhoria de comportamento 
publicada no BG referenciado não deveria entrar na folha de alterações do 
militar por ter sido publicada após o encerramento do prazo. Contudo, o Sgt 
BM Dos Reis, provavelmente, já que não existe o documento, entrou com o 
requerimento de melhoria de comportamento antes da data de encerramento 
das alterações, ou seja, antes do dia 30 de julho, portanto poderia ser 
considerado como melhorado o comportamento do militar antes do 
encerramento do prazo, haja vista o saudoso Hely Lopes Mcirelles, Direito 
Administrativo Brasileiro, 27° Edição, São Paulo, Malliciros, pag 651, 
entender que : " ...não se confunda o prazo de prescrição com o de 
tramitação do expediente na repartição:  aquele é extinto do poder de praticar 

o ato; este é meramente regulatório da atividade interna da Administração e, 

por isso mesmo, não invalida o ato praticado pela autoridade fora do seu 

prazo para o despacho".(scm  grifos no original) 
Quanto a Inspeção de Saúde dos Sgts BMs Dos Reis e Rabelo. 

foram inspecionados de saúde e considerados aptos dc acordo com o 
publicado no BG n° 176, de 25 set 2002. 

Quanto ao Teste de Aptidão Física do Sgt BM Dos Reis, o 
secretário da Comissão de Promoção de Praças se manifestou através do: 
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Oficio n° 198/02, de 12 de novembro de 2002, que não foi realiza( 
TAF no militar. 

É oportuno referendar o que dispõe o Art. 33, Parágrafo Único 
da Lei n° 5.250, de 29 JUL 85, Lei de Promoção de Praças da PMPA, que 
também vige para o CBMPA, que dispõe sobre o calendário para o 
processamento das promoções, in verbis: 

"Art. 33 — omissis 

Parágrafo Único — O processamento das promoções obedecerá 
ao calendário constante no Anexo I desta Lei, no qual também se especificam 
atribuições e responsabilidades". 

O Anexo I da Lei de Promoção de Praças, especifica que as Atas 
de Inspeção de Saúde e do Teste de Avaliação Física deverão dar entrada na 
Comissão de Promoção de Praças até o dia 10 SET, para a promoção prevista 
para o dia 25 SET. 

Já o § 2° do Art. 51 do Decreto n° 4242, de 22 JAN 86, 
Regulamento da Lei de Promoção de Praças da PMPA, trata do prazo que o 
graduado deverá atentar para concorrer à promoção, in verbis: 

"An. 51 — omissis. 

§ 2° - Não concorrerão às promoções em processamento, embora 
satisfaça todas as demais condições exigidas, o graduado cuja data e o 
resultado da inspeção de saúde, realizado segundo o disposto neste artigo, não 
forem comunicados à Comissão de Promoção de Praças dentro dos prazos 
estabelecidos na Lei de Promoção de Praças".(grifos nossos) 

Diante do exposto e tendo em vista que os 3° Sgts BMs 
Francisco Oliveira dos Reis e Edson Gilberto Rabelo Oliveira não atentaram 
para o prazo de realização dos exames, que era critério imprescindível para a 
promoção a graduação superior, opino pelo indeferimento do pleito dos 
requerentes. 

Esse é o parecer, S.M.J. 
Quartel em Belém, 12 de novembro de 2002. 

4' PARTE — JUSTIÇA E DISCIPLINA 
Parecer n.° 0187/02 — COJ 
Objeto: Oficio n° 748/02 — 1° GBM, de 29 OUT 2002. 
Assunto: Publicação em BG da parte de ausência do 3° SGT BM 

Carlos Augusto Souza Sarmento 

DOS FATOS: 
O Maj BM — Cmt do 1° GBM encaminhou o documento objeto 

do presente parecer ao Ilm°. Sr. Cel BM — Subcmt Geral do CBMPA, para fins 
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Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
de publicação da parte de ausência do 3° SGT BM Carlos Augusto Souza 
Sarmento, mencionando que o militar faltou os serviços do dia 18 e 21 OUT 
2002, além de 'ião comparecer no expediente do dia 22 OUT 2002. 

DO DIREITO: 
O militar que ausentar-se, sem licença, da Unidade em que serve, 

ou lugar cm que deve permanecer, por mais de 08 (oito) dias, consumará o 
delito dc deserção, tipificado no Art. 187 do CPM. 

Convém mencionar que é considerado ausente o Bombeiro Militar 
que por mais de 24 horas, deixa de comparecer à sua Organização Bombeiro 
Militar, sem comunicar qualquer motivo de impedimento. 

Tal ausência implicará sucessivos procedimentos administrativos militares, 
que culminarão, com a lavratura do "Termo de Deserção", que é o início da 
instrução processual, por ser definido 
no CPPM (Art. 452), como exclusão do serviço ativo ou agregação, se praça 
estável ou Oficial, conforme diploma penal militar adjacente. 

O crime dc deserção, no dizer dc José da Silva Loureiro, ocorre 
no momento em que o militar o militar se ausenta voluntariamente do local 
onde deva estar; transcorrido o prazo de graça, o crime está consumado, pois 
se trata de delito formal que se constitui pelo simples decurso desse prazo, que 
é mais dc oito dias. 

A ausência injustificada, pelo período descrito acima, é 
suficiente para caracterizar o crime. 

É um crime tanto omissivo, quanto comissivo, porquanto, a 
ausência pode ser em razão do retirar-se ou do não comparecer, como 
complementa e previne o art. 188 do CPPM, ao garantir às situações 
assimiladas. 

O dolo e a culpa são circunstâncias que se constituem elementos 
subjetivos completamente irrelevantes para caracterizar o direito penal 
militar é a conduta de ausentar-se pelo período de graça ou além, 
ressalvadas as situações exculpantes, devidamente comprovadas. 

Quanto a questão das exculpantes, Súmula do STM, bem sintetiza 
o que pensamos: 

A súmula n° 3, orienta no seguinte sentido: 
"Não constituem excludentes de culpabilidades, nos crimes de 

deserção c insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar 
desacompanhadas dc provas". 

A jurisprudência é taxativa: acata-se a excludente, desde que 
existam provas. 

Tema de relevância importância é a Força Maior e Caso Fortuito. 
São acontecimentos que escapam ao controle e que podem gerar não só a 
ausência, mas também, a conduta típica da deserção. 
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define: 
O Código Civil brasileiro, art. 1058. parágrafo único, bem os 

"Fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir". 

A força maior e caso fortuito possuem requisitos jurídicos para se 
equiparem ao estudo de necessidade, evitando-se em tais situações, o jus 
puniendi do Estado-Juiz, em face do acontecimento que escapou ao controle. 
mas que será sempre objeto das providencias processuais militares. uma vez 
que somente o Estado-Juiz pode reconhecer a existência da exculpante. 

Mandado de Diligência — Inexistência no Processo dc 
Deserção 

Norma derrogada, introduzida no CPPM, com o advento da 
Lei Federal n° 8.236/91, aboliu o mandado de diligência, simplificando o 
texto do diploma 

legal, suprimindo a formalidade da diligência que era feita no 
sentido de evitar que o desertor e o insubmisso consumassem o crime. 

A norma anterior inserta no CPPM. assim se referia: 

"Ari. 456 	  

§ 2° - No tempo compreendido entre a formalização da 
ausência e a consumação da deserção, o comandante da subunidade ou seu 
correspondente, em se tratando de estabelecimento militar. determinará. 
compulsoriamente, as necessárias diliaências para a localizarão e 
retorno do ausente à sua unidade,  mesmo sob prisão, se assim exigirem 
as circunstâncias". (grifo nosso) 

DO PARECER: 
Convém mencionar que foi instaurado Inquérito Policial Militar 

através da Portaria n° 609/02 — Gab. Cmd°, de 24 OUT 2002, cujo 
Oficial encarregado foi o Cel QOBM Marcos Aurélio Aquino Lopes. 
transcrita no BG n° 198, de 29 OUT 2002, com o intuito de apurar os 
fatos narrados pela Sr'. Mara Margareth Souza Sarmento, esposa do militar 
supra citado, que o mesmo estaria preso na Venezuela. 

Ocorre que o Processo de Deserção visa apurar a ausência do 
militar de sua Unidade, sem autorização (licença), por mais de oito dias: 
sendo que não se faz necessário a realização de diligencia para averiguar os 
motivos de tal ausência. Portanto, entendo que, apesar dc haver sido 
instaurado IPM, deverá ser confeccionado o respectivo Processo de 
Deserção. Portanto, devido o militar haver faltado os serviços do dia 18 e 
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21 OUT 2002, além de não comparecer no expediente do dia 22 
2002; o delito de deserção se consumou, a partir, às 00:00h do dia 27 OU 
2002. 

Esse é o Parecer. S.M.J 

Quartel em Belém-Pa, 05 de outubro de 2002. 

1 - AVOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 
Analisando os autos da Sindicância procedida por determinação 

do Comandante Operacional do CBMPA, através da Portaria n° 017, de 01 
NOV 2001, do qual foi Sindicante o Cap QOBM CARLOS DANIEL VALE 
DA ROSA, sendo substituído posteriormente pelo Maj QOBM PAULO 
SÉRGIO DA FONSECA DIAS, através da Portaria n° 019, de 30 NOV 
2001, que teve por escopo apurar o fato, em tese, da VTR ABI-04 do 1° 
GBM ter sido deixada no CSMV/Mop no dia 23 OUT 2002 com 3/4 de 
combustível ein seu tanque pela parte da manhã, e, quando recebida pela 
parte da tarde, a referida VTR foi entregue com apenas VI de combustível, 
resolvo: 

Concordar com a conclusão a que chegou o Oficial Sindicante de 
que o fato apurado não apresenta indícios de crime e nem tampouco 
transgressão da disciplina bombeiro militar, uma vez que a retirada de 
combustível da VTR ABI-04 se deu por determinação do então Comandante 
do CSMV/Mop, Maj QOBM MANOEL SILVA DE FREITAS, para 
emprego em outras viaturas, por necessidade imediata do serviço daquele 
Centro de Manutenção, sendo ressarcida pelo referido Oficial a quantidade 
de combustível retirada ao Comando do 1° GBM; 

2. Publicar em BG a presente Solução e arquivar os autos da 
Sindicância na BM/2; 

Quartel em Belém, 08 de novembro de 2002. 

-di■ 2 - SINDICÂNCIA - PRORROGACÃO DE PRAZO 
Concedo ao , 20 (vinte) dias de prorrogação de prazo para 

conclusão de Sindicância, da qual o referido oficial é encarregado. 
(REF: oficio 10/2002 SIND ) 
1- Autorizo 
2- Publique-se 
3 - A COJ para controle 

3 - INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA 
PORTARIA N° 001, DE 12 DE NOVEMBRO DE 

2002/COP. 
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Ao: CAP QOBM ZANELLI ANTONIO MELO 

NASCIMENTO 
Tendo tomado conhecimento dos fatos constantes dos 

documentos em anexo, determino que seja instaurada com urgência 
Sindicância a respeito, 

delegando-vos para esse fim, as atribuições que me competem. 
devendo os trabalhos serem concluídos no prazo de 20 (vinte) dias corridos. 

(REF: Oficio 174/2002 — COP) 
ELOGIO 
O Ten Cel QOBM Ajudante Geral do CBMPA, no uso da 

competência que lhe confere o art. 11, inciso III do RDCBM, resolve: 

ELOGIAR: 
O SD BM WILSON LIMA MIRANDA, Voluntário civil :ANTO? 

LUIZ ROCHA CARVALHO, do IQCG, por terem doado sangue voluntariamcn 
pessoa necessitada, no Banco de Sangue do Centro dc Hemoterapia c Hematolog 

do Pará HEMOPA, ato de amor a vida que enobrece a Corporac 
(INDIVIDUAL) 

ELOGIO 
O Maj BM Cmt do 1°GBM, no uso de sua atribuições que 

confere o art.11, inciso III do RDCBM, resolve: 

ELOGIAR: 
O SD BM CARLOS EDUARDO FERREIRA SENA, do 1°GBM, 

por ter doado sangue voluntariamente a pessoa necessitada, no Banco de 
Sangue do Centro dc Hemoterapia e Hematologia do Pará HEMOPA, ato de 
amor a vida que enobrece a Corporacão. (INDIVIDUAL) 

ELOGIO 
O Maj QOBM Cmt do 3°GBM, no uso das atribuições que 

confere o art.11, inciso V do RDCBM, resolve: 

ELOGIAR: 
3' SGT JONES RICARD LOBATO MOURA. CB BM 

ERASMO CARLOS CARVALHO GOMES. SDs GILBERTO DE 
MORAES PANTOJA, DENIS CLEBER MONTEIRO MACEIÓ, 
JOSENILDO DE JESUS FREITAS e EVANDRO DE SOUZA DIAS, ambos 
do 3°GBM, por ter realizado a contento manuntenção do campo de futebol 
deste grupamento, feito realizado com a máxima dedicação desses militares, 
não medindo esforços para concretizar uma das metas deste comando que é 
ativar o lazer esportivo dentro da nossa Unidade. INDIVIDUAL. 
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(REF: Nota para BG n°02 3"Grupamento Bombeiro 

Militar) 

ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE - Cel QOBM 
Comandante Geral do CBMPA 

Confere com o original, 

ÁLVARO PINHEIR. 	- Ten Cel QOBM 
Ajudante Ger• 1 do CBMPA 
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