
ESTADO DO PARÁ 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDÂNCIA GERAL 

BELEM-PARA, 2(1 DE JANEIRO DE 2003. 

BOLETIM GERAL N° 013 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

la PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 

Serviços para o dia 21JAN2003 (TERÇA-FEIRA) 
Oficial Superior de Serviço 
Supervisor de Àrea 
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 

TCEL QOBM ALVARO 
CAP QOBM MORAIS 
CAP QOBM HAYMAN 
CAP QOABM AVIZ 
TEN QOBM PALHETA 
A CARGO DA POLIBOM 
A CARGO DA POLIBOM 
CAP QOCBM EDMILSON 
TEN QOABM HILDEMAR 

MENSAGEM 
No amor não há temor , antes o perfeito amor lança fora o 

temor; por que o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em 
amor.. (I João 4: 18). 

2' PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3' PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 

I — ASSUNTOS GERAIS 

A - ALTERAÇÃO DE PRAÇA 
1 — TRANSFERÊNCIA 

POR NECESSIDADE DO SERVIÇO — TRANSFIRO 
DO QCG PARA A 5* SBM/I — MANGUEIRA° 
SD BM JOMAR JARDIM DOS SANTOS 
(Ref. Nota n° 06/2003- Gab. Subcmdo) 
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4a PARTE: JUTIÇA E DISCIPLINA 
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 

A) Parecer n.° 016/03 — COJ 
Objeto: Oficio n° 200201139 
Assunto: Agressão física contra menor 

DOS FATOS 
A Conselheira tutelar Izodete Lameira dos Santos comunicou, 

em 11 Nov 2002, ao Comando do Corpo de Bombeiros de Abaetetuba (3° 
SGBM/I), a ocorrência do fato de violência contra a criança JOSIELIA 
FREITAS DA SILVA, NO DIA 24 Out 2002, praticada pelo CB BM 
que atualmente exerce sua função no Município de Cametá (9° SGBM/I) e 
solicita que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

DO DIREITO: 
A finalidade de qualquer Procedimento Administrativo é a busca 

da verdade real, o encontro da certeza jurídica. 

Não há aproximação nem conquista da alvejada verdade real, a 
não ser por meio de prova, que por isso mesmo se constitui no ponto 
culminante de qualquer investigação. A prova pacífica, o ânimo do julgador, 
ao instalar o processo lógico de convicção sobre a realidade circundante. 

A Constituição Federal exige de qualquer um que detenha 
parcela de autoridade, em tomando conhecimento de irregularidade, promova 
ação para verificá-la, coibi-la e, eventualmente, punir os responsáveis. 

Chegando ao conhecimento da autoridade competente, ela deverá 
providenciar que seja instaurado procedimento administrativo com o intuito de 
apurar os fatos e atos que envolveram o servidor militar, sendo que poderá 
anteceder as providências penais e cíveis. 

DO PARECER:  
Diante do exposto, opino pela abertura de Procedimento 

investigativo (Sindicância), com o intuito de averiguar os fatos e 
responsabilidades referentes ao objeto em apreço. 

É o parecer. 

EDIVALDO DOS SANTOS CARDOSO —1° TEN QOBM 
MEMBRO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA 
DESPACHO: 
1. Homologo o parecer; 
2. A COJ para providenciar. 
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B) Parecer n° 017/03 — COJ, de 16 de janeiro de 2003 
Objeto: Requerimento do SD BM Cláudio Henrique Farias 

Pacheco, do 4° SGBM/I, requerendo nulidade de PATD e anulação da Punição 
a si imposta, publicada no BI N° 021, DE 03 SUL 22002. 

E relação ao documento supracitado verifica-se que o SD BM 
Cláudio Henrique Farias Pacheco por meio de seu procurador requer a 
nulidade do PATD e a conseqüente anulação da punição que lhe foi aplicada, 
publicada no BI n° 021, de 03 JUL 2002, onde teria sido acusado de ter se 
dirigido ao 3° SGT BM Marcos Silva, também do 4° SGBM/I, usando tom 
elevado de voz, apontando o dedo ao mesmo, na presença de outros graduados 
e soldados. O defensor do requerente fundamenta alegação de que foi 
cerceado o direito do contraditório e da ampla defesa do requerente, afirmando 
que: 

L As testemunhas arroladas pelo requerente não foram ouvidas; 
2. Que não fora permitido ao mesmo acompanhar os atos do 

Processo; 
3. Que não lhe foi oportunizado apresentar suas alegações finais 

de defe 
4. Que não lhe foi assegurado o direito de vistas do processo. 
Foi solicitado ao Comando do 4° SGBM/I, por meio do Oficio n° 

116/02 — COJ, de 06 AGO 2002 cópias dos autos do PATD com toda a 
documentação que ensejou a Punição Disciplinar aplicada ao SD BM Pacheco, 
publicada no BI n° 021/2002, sendo encaminhado a esta COJ a parte s/n° do 3° 
SGT BM Marcos Silva, de 24 MAI 2002, onde participa o fato imputado ao 
SD BM Pacheco; o memorando n° 065, de 28 MAI 2002, notificando o SD BM 
Pacheco da acusação a si imputada, cientificando-lhe do prazo de 3 (três) dias 
úteis para apresentar sua defesa e dos direitos assegurados para tanto; a 
informação prestada pelo SD BM Pacheco em resposta ao Memorando n° 
065/2002, Requerimento do SD BM Pacheco ao Subcomandante do 4° 
SGBM/I requerendo cópia do PATD com a devida procuração a seu advogado. 

Analisando a documentação acima verifica-se que em relação as 
alegações da defesa: 

1. Quanto a não oitiva das testemunhas arroladas pelo SD BM 
Pacheco, de fato o acusado em sua resposta ao Memorando n° 065/2002, cita 
as testemunhas: CB BM Isaías, SD BM Bessa e SD BM Euler, além do SGT 
BM Anilton e Isaias, estas duas últimas testemunhas fundamentais para a 
elucidação dos fatos, das quais não consta nenhum termo de inquirição, nem 
tampouco das testemunhas arroladas pelo acusador (deferido) 

2. Quanto a não permissão para acompanhar os atos do processo, 
não ficou comprovado, pois no memorando n° 065/2002 é cientificado ao SD 
BM Pacheco de que seus direitos inclusive o de "acompanhar a reprodução de 
provas" e até porque não houve outros atos (indeferido). 

Boletim Geral n° 013 de 20JAN2003/QCG — E-MAIL 	 Pág. 148 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 

3. Quanto a alegação de que não lhe foi oportunizado apresentar 
as alegações finais de defesa, de fato não consta nos autos tal notificação, pelo 
mesmo motivo acima exposto. (deferido) 

4. Quanto a alegação de não lhe ter sido assegurado o direito de 
vistas do processo, realmente não consta nos autos comprovação do ato em 
resposta ao requerimento de vistas do PATD. (deferido) 

Diante dos vícios de nulidade apresentados no procedimento 
Apuratório de Transgressão Disciplinar em referência, que caracteriza o 
cerceamento de defesa e conseqüentemente viola os preceitos constitucionais 
da ampla defesa e do contraditório, somos de parecer favorável a anulação da 
punição Disciplinar imposta ao SD BM Pacheco publicada no BI n° 021, de 03 
JUL 02, contudo sem prejuízo da instauração de novo Procedimento. 

Este é o parecer, salvo melhor juízo. 

CLÁUDIO ANTONIO DA S. CAVALCANTI — CAP QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça 
DESPACHO: 
1. Homologo o parecer; 
2. Ao Comandante do 4° SGBM/I, para expedir novo PATD para 

apurar a transgressão disciplinar. 

C) Parecer n° 018/03 - COJ 
Interessado: 1° Ten QOBM PAMPLONA 
Assunto: Solicitação de Arquivamento de Sindicância 

Por meio da Parte s/n°, de 08 OUT 2002, o CB BM Idimar, 
solicita ao 1° Ten QOBM Pamplona, encarregado da Sindicância instaurada 
pela Portaria n° 555/2002 — Gab Cmdo, o arquivamento da mesma. Tendo em 
vista o entendimento ocorrido entre o requerente e sua esposa de que não há 
necessidade de apurar as circunstâncias que levaram a ocorrência do fato ora 
em apreço. 

A declaração prestada pela Sra. Raimunda Eunice de Oliveira, no 
dia 12 SET 2002 está relacionada com o envolvimento dos SDs BM Michael, 
Ivan e Ednelson na suposta prática de crimes de ameaça e coação contra a 
declarante e o Cabo BM Idimar. Logo, envolvendo 04 militares pertencentes 
ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado. 

Considerando as características acima elencadas, entendemos 
que a autoridade administrativa responsável por preservar a Disciplina e o 
Decoro da Instituição, deverá determinar que sejam apurados os fatos 
geradores da presente Sindicância, posto que em atitude contrária será 
obrigado a expor as razões do seu convencimento, uma vez que deixa de 
praticar ato de ofício. 
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Portanto, com base nos fundamentos legais acima, entendemos 
que o Oficial Sindicante deverá prosseguir a apuração determinada pela 
Portaria n° 555/2002. 

Esse é o Parecer. S.M.J 
Quartel em Belém-Pa, 16 de janeiro de 2003. 

EDIVALDO DOS SANTOS CARDOSO —1° TEN QOBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA 
DESPACHO: 
1. Homologo o parecer; 
2. Que tome conhecimento o oficial encarregado da Sindicância. 

2 - INSTAURAÇÃO DE IPM 
PORTARIA N° 009, DE 10 JAN 2003 — GAB. CMDO 
AO: 1° TEN QOBM MARCELO HORÁCIO ALFARO 

Tendo tomado conhecimento dos fatos constantes dos 
documentos em anexo, que trata, do fato ocorrido no dia 14 dez 2002, por volta 
das 02h00, quando o CB BM LEVI conduzia, sob efeito de álcool, o veículo 
GOL, cor cinza, placa DF 7185, pertencente à Corporação que colidiu com o 
veículo FIAT PALIO WEEKEND, cor branca, placa JTV 4677, fato este 
ocorrido na Av. Senador Lemos, próximo a Alferes Costa, sendo conduzido a 
Seccional Urbana da Sacramenta, onde foi autuado em flagrante delito; vindo 
com sua conduta provocar danos no patrimônio sobre a administração do 
CBMPA. Determino que seja instaurado a respeito Inquérito Policial Militar, 
delegando-vos para esse fim, as atribuições policiais que me competem, 
devendo os trabalhos serem concluídos no prazo de 40 (quarenta) dias corridos. 

3 - ELOGIO 
O MAJ QOBM Comandante do 1° GBM, no uso da 

competência que lhe confere o art. 1, inciso III do RDCBM, resolve: 

ELOGIAR: 
Aos militares: Asp. Of. BM ALLE HADEM TRINDADE DE 

SOUZA, SD's BM PAULO SÉRGIO PALMEIRA DA COSTA, JOSINALDO 
CASTRO DO NASCIMENTO e RICHARDS SOUZA MARQUES, por terem 
doado sangue voluntariamente à pessoa necessitada, no Banco de Sangue do 
Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará — HEMOPA. Ato de amor à 
vida que enobrece a Corporação. INDIVIDUAL. 

(Ref. Of. n° 29/2003- 1° GBM) 

O 1° TEN QOBM Comandante da SBM/INFRAERO — 
Belém, no uso da competência que lhe confere o art. 1, inciso V do 
RDCBM, resolve: 
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ELOGIAR: 
Aos militares: SD's BM JOSÉ GUTENBERG DE ANDRADE 

FILHO e RAIMUNDO SÉRGIO NASCIMENTO AGUIAR, por terem doado 
sangue voluntariamente à pessoa necessitada, no Banco de Sangue do Centro 
de Hemoterapia e Hematologia do Pará — HEMOPA. Ato de amor à vida que 
enobrece a Corporação. INDIVIDUAL. 

(Ref. Of. tf 12/2003- SBM/INFRAERO- Belém) 

4 — PUNIÇÃO DISCIPLINAR 
O CAP QOBM Comandante da r SBM/I, no uso da 

competência que lhe confere o art. 1, inciso V do RDCBM, resolve: 

PUNIÇÃO: 
Ao CB BM IVANILDO DE SOUZA RIBEIRO, por ter no dia 

10NOV2002, faltado ao serviço de CB Auxiliar da Guarnição. Ao ser dada o 
direito de defesa por meio de PATD tf 77/2002, não apresentou justificativa 
plausível. N°s. 02, 26 e 34 do anexo I do art. 15, com atenuante de inciso II do 
art. 19 e agravante de inciso II do art. 20, tudo do RDCBM. Transgressão leve. 
Permanece no comportamento "BOM". A referida punição foi a contar do dia 
14.12.2002. 

(Ref. Nota n° 01/2003 — 28  SBM/I) 

-0,9" 
RAIMUNDO NO eftf A , 	g c..,— 

COSTA - Cd QOBM 
Comandante Geral do CBMPA 
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