
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE 

DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
BELÉM-PARÁ 20 DE SETEMBRO DE 2004. 

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

SERVIÇOS PARA O DIA 21 SET 2004 (TERÇA-FEIRA) 
Oficial Superior de Serviço 

	
MAJ BM NAHUN 

Supervisor de Área 
	

CAP BM HAYMAN 
Coordenador de Operações ao CIOP 1° Turno: CAP BM ALBUQUERQUE 

2° Turno: CAP BM WALBER 
Fiscal de Dia ao QCG 
	

TEN BM ANTÔNIO 
Encarregados de Inquérito Técnico 

	
TEN BM NETOA 
ASP. OF BM HUGO 

Peritos de Incêndios e Explosões 
	

CAP BM AUGUSTO 
CAP BM BENTES 

MENSAGEM 
"Toda Mulher Sabia edifica sua casa, mas a tola a derriba COM as 

próprias mãos".(Proverbios : 14;01) 

28  PARTE — INSTRUÇÃO: 
SEM ALTERAÇÃO: 

38  PARTE — ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS: 
I — ASSUNTOS GERAIS: 
A — ALTERAÇÃO DE PRAÇA 
1 — LICENÇA SAÚDE — CONCESSÃO: 
Conforme parecer médico, concedi 
A contar do dia 14/09/2004. 
Ao CB BM SILVIO PRATA RIBEIRO, 02 (dois) dias de Dispensa de 

serviço fora do aquartelamento. 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS: 
1 — OFÍCIO RECEBIDO — TRANSCRIÇÃO: 
OFÍCIO N° 831/2004- GAB.SUSIPE, DE 27 AGOSTO 2004. 

Senhor Comandante Geral, 
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Vidas Alheias e Riquezas a Salvar  
Cumprimento Vossa Excelência para externar meus sinceros 

agradecimentos a essa corporação pelo valoroso apoio prestado a esta 
Superintendência, principalmente no tocante à custodie dos presos de Justiça 
Federal, recentemente custodiados nas instalações dó Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado. 

Na Oportunidade, parabenizo Vossa Excelência pelo trabalho realizado a 
frente desse Comando, dando grande exemplo a ser' seguido por todos os oficiais 
e praças dessa Corporacão. 

Atenciosamente, 

JOSÉ ALYRIO WANZELER SABBÁ 
Superintendente 

OFÍCIO N° 287/2004- CBMPE, DE 30 AGOS O DE 2004. 

Cumprimentando-o cordialmente V.Exa. acusamos o recebimento do 
documento de referencia, momento em que agradecemos, desejando êxito no 
transcorrer de toda programação e sucesso na nova Missão. 

Na oportunidade, apresentamos os mais sinceros protestos de elevada 
estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

RICARDO ANTÔNIO ALVES DE SANTANA — CEL BM 
Comandante Geral do CBMPE 

4°  PARTE — JUSTIÇA E DISCIPLINA: 
1 — OFÍCIO N° 072/BM/2, DE 13 DE SETEMBRO DE 2004. 
Anexos: Ofício n°  065/2004-Gab. Do Subcomando; 

Ofício ri°  787/2004 150  VP, Processo n°  199962011219 
Ofício n°  760/2004 150  VP 
Processo n°  014/2003-COJ 

Ilustríssimo Senhor Subcomandante Geral, 

Honrado em cumprimenta-lo informo a Vossa Senhoria que o Dr. Ronaldo 
Valle, Juiz de Direito da 15°  Vara Penal encaminhou ofício n°  760/2004, 
determinando apresentar no TJE no dia 09.09.2004 às 09:00h-  o SD BM 
MARCELO NAZARENO LUZ DE LIMA, pertencente ao efetivo do Quartel 
do8°  SGBM/I — Santa Isabel o qual foi devidamente apresentado pelo Comandante 
da referida unidade. 
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E no ato da apresentação do militar o Exmo. Sr. Juiz da 15a Vara Pena 

encaminhou o SD BM em tela ao Cmd° do CBMPA através do Oficio n° 787 de 
09.09.2004, por ter sido condenado a pena de 08 anos de Reclusão pelo crime 
de homicídio simples praticado na vítima Lucimaldo Moreira Costa, a se-

cumprida em regime semi-aberto, no CENTRO DE RECUPERAÇÃO CORONE_ 
NEVES. cuja sentença transitou livremente em julgado no dia 15.07.2004, onde 
o militar foi apresentado ao Diretor do Centro de Recuperação Cel Neves em C' 
de set de 2004 através do Ofício n° 065/2004 Gab. Subcomando, sendo 
recebido pelo Tcel QOPM RG 8059 Eldenor Cardoso Fernandes. 

Portando solicito que seja observado os seguintes itens: 

1 — Publicar em BG o presente Ofício; 

2 — Comunicar oficialmente o Exmo. Sr. Juiz Dr. FRonaldo Valle-Juiz de 
Direito da 15a Vara Penal, sobre os procedimentos disponibilizados; 

3 — Foi instaurado Conselho de Disciplina através da Portaria n° 130 
26 de março de 2003 tendo como Encarregado o CAP QOBM ALMIR ANTÔNIO 
GOUVEIA MARTINS, o qual encontra-se sobrestado conforme Portaria n° 100 
de 06 de fevereiro de 2003 publicada no BG n° 51 de 18 de março de 2003_ 
conforme posicionamento da COJ através do processo n° 014/2003 de 28 de 
fevereiro de 2003 assinado pelo Dr. Walter Nogueira da Silva — Assessor 
Jurídico do CBMPA, sendo que o referido processo menciona a reabertura dc 
Conselho de Disciplina com intuito de avaliar o impacto ou prejuízo que o fato ao 
SD BM em tela trouxe a Corporação, verificando a conveniência de mantê-lo ou 
não nas fileiras do CBMPA. 

Respeitosamente, 

Roberto Carlos Pamplona da Silva — CAP QOBM 
Respondendo pela Chefia da 2a Seção do EMG 

DESPACHO: 
1 — Publique-se em BG, providencie o AJG; 
2 — A COJ para as providências 

2 — PARECER: 
Parecer n° 089/04 — COJ 
Interessado: Administração do CBMPA 
Assunto: Análise de PATD n° 010/2004 — 2° SGT BM Admilson Alves 

de Souza. 

DOS FATOS: 
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1 — O Memorando n° 21 de 05 de abril de 2004 emitido pelo Sr 

Subcomandante do CBMPA, determina que ao Comandante da 2a SBM/I — 
Icoaraci, que expeça Procedimento Apuratório de transgressão da Disciplina — 

PATD, conforme disposto na Solução de Sindicância publicada no BG n° 
007 de 13JAN2004, da qual cujo encarregou-se o 2° Ten QOABM João Soares da 
Silva, 

a fim de apurar a detenção e condução de duas pessoas de forma 
irregular no município de Santarém-Pa, em 20MA12002. 

2 — O Comandante da 2° SBM/I — Icoaraci, expediu o PATD n° 010/2004 
ao 2° SGT BM Admilson Alves de Souza em 19~2004. Foi ofertada ampla 
defesa e contraditório ao acusado em 23ABFR200Mesmo assim, o mesmo 
reportou lhe ter sido vedado o devido processo 	I com seus consectários da 
ampla defesa e do contraditório. 

3 — O 2° SGT BM Admilson Alves de Solia, mencionou ainda em seu 
documento que só existe contra ele um Termo Circunstanciado de Ocorrência 
TCO — Processo n° 599/2004 — que tramita no Juizado Especial Criminal da cidade 
de Santarém, visando apurar possível ocorrência do delito previsto no Art. 3° 
alínea "a" e "e" da Lei n° 4.898 (Lei de abuso de autoridade). 

DO DIREITO 

Convém mencionar o dispositivo do regime constitucional vigente a partir 
de 1988, contém a garantia insculpida no inciso LV dÕ Art. 5° , relata que: 

"Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes". 

Considerando que o exercício do direito de defesa é amplo, sagrado e 
constitucionalmente assegurado a toda pessoa contra quem é intentada uma 
acusação e que sua inobservância, tem sido a principal causa de declarações 
de nulidade de procedimentos e processos administrativos, ou de atos neles 
fundados, proferidas por diversas Cortes de justiça. 

Considerando o que preleciona Hely Lopes Meireles, in Direito 
Administrativo Brasileiro, 20a edição, Malheiros Editora, página 422, que: 

"Conforme a gravidade da infração a apOrar e a pena a aplicar, a 
administração disporá do meio de responsabilização adequado, que vai desde o 
Processo Administrativo Disciplinar  até apuração sumária da falta, através de 
simples Sindicância,  ou mesmo pela Verdade Sabida,  mas, em qualquer 
hipótese, com a garantia de ampla defesa". 

Considerando que os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório 
são garantias individuais previstas na Constituição d República de 1988, a toda 
pessoa contra quem é intentada uma acusação. 

Considerando que a Lei Estadual n° 2.937, de 27 de outubro de 1994 
(RDCBM), em seus Artigos 14 e 15 dispõem: 
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Art. 14 — Transgressão Disciplinar é qualquer violação dos preceitos 

da ética, dos deveres e das obrigações Bombeiro Militares, na sua 
manifestação elementar e simples, e qualquer omissão ou ação contrária aos 
preceitos estatuídos em leis, regulamentos, normas ou disposições, desde que 
não constituam crime. 

Art. 15 — São transgressões disciplinares: 
I — (Omissis) 
II — Todas as ações ou omissões não especificadas no anexo I, nem 

qualificadas como crime nas leis penais brasileiras que afetem a honra 
pessoal, o pundonor militar, o decoro da classe e outras prescrições 
estabelecidas no Estatuto dos Bombeiros Militares, Leis e Regulamentos, bem 
como, aquelas praticadas contra regras e ordens de serviço, emanadas por 
autoridade competente da Corporação. 

O saudoso Hely Lopes Meirelles, um dos mais célebres doutrinadores 
do Direito Administrativo, em sua obra "Direito Administrativo Brasileiro", 278  

Edição, nos ensina o seguinte: 

Responsabilidade Administrativa é a que resulta da violação de 
normas internas da Administração pelo servidor sujeito ao estatuto e 
disposições complementares estabelecida em lei, decreto ou qualquer outro 
provimento regular da função pública. A falta funcional gera o ilícito 
administrativo e dá ensejo à aplicação de pena disciplinar, pelo superior 
hierárquico, no devido processo legal. 

A punição administrativa ou disciplinar não depende de processo civil 
ou criminal a que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga a 
Administração a aguardar o desfecho dos demais processos, ne_m mesmo em 
face da presunção constitucional de não culpabilidade. Apurada a falta 
funcional, pelos meios adequados (processo administrativo, sindicância ou 
meio sumário), o servidor fica sujeito, desde logo, à penalidade administrativa 
correspondente. 

A absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa e 
civil quando ficar decidida a inexistência do fato ou a não autoria imputada ao 
servidor, dada a independência das três jurisdições. A absolvição na ação 
penal, por falta de provas ou ausência de dolo, não exclui a culpa 
administrativa e civil do servidor público, que pode, assim, ser punido 
administrativamente e responsabilizado civilmente. 

A inteligência dessa independência de jurisdição entre as esferas 
Administrativa, Penal e Civil também pode se extrair do entendimento dos 
Artigos 99, 106, IV, 119, I, II, 123, I e II, 126, § 4°, 74, d, 88, III, 92, § 2°, VIII, 
da Lei Estadual 5.251, 31 JUL 85 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES 
DA PMPA), bem como dos Artigos 22, 77, § 2°, 123, c , 124, a , 126„ 203, § 
1°, 210, § 1°, 466, b , 614, III e 632, b e c , do Código de Processo Penal 
Militar. 
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RESOLVO: 

DO PARECER 

A Administração Pública como instituição destinada a realizar o Direito e a 
propiciar o bem comum, não pode agir fora das Normas Jurídicas e da Moral 
Administrativa nem relegar os fins a que sua ação se dirige. 

Diante do exposto e fundamentos supramencionados e considerando a 
ilegalidade do Procedimento Apuratório de Transgressão Disciplinar (PATD n° 10 
de 19/04/2004), tendo em vista que diante do Texto Constitucional vigente, não se 
pode atribuir responsabilidade penal ou administr tive sem que antes seja 
efetivado o devido processo legal, garantindo ao acus do o direito de contraditar a 
acusação e ao pleno direito de defesa, somos de par cer favorável a anulação do 
PATD a que foi submetido o 2° SGT BM Admilson Alv s de Souza, 

Por outro lado, somos de parecer favorável a abertura de um novo 
Procedimento Apuratório de Transgressão Disciplinar, realizado dentro do devido 
processo legal, oportunizando a ampla defesa e o contraditório ao acusado, 
especificando de forma objetiva os fatos imputado ao militar, bem como, as 
circunstâncias de tempo e lugar. 

Há de se prosseguir no novo PATD, mesmo que o militar responda a 
processo civil ou penal, porque o objeto daquele, apurar a transgressão da 
disciplina militar, não se confunde o com eventual ilícito civil ou penal 
eventualmente cometido, até porque uma singela fala pode caracterizar afronta 
simultaneamente ofensas ao bens jurídicos tutela os pelas normas penais, 
administrativas e civis. Por isso, incabível a alegaçã do militar de que não cabe 
PATD por já estar respondendo a processo penal. 

Esse é o Parecer, 

Quartel em Belém-PA, 14 de setembro de 2004. 

ROBERTO CARLOS PAMPLONA DA SILVA — CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA 

Analise do Presidente da COJ: 
1 — Concordo com o Parecer 
Belém, 14/09/2004. 

ABELARDO SERGIO BACELAR DA SILVA — MAJ QOCBM 
Presidente da COJ 

HOMOLOGAÇÃO: 
I — Homologo o presente Parecer; 
II — Publique-se em BG. Providencie o Ajudante Geral do CBMPA; 
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III - Ao Cmt da 2°  SBM/I — Icoaraci, para providencias instauração de 

PATD através de portaria. garantindo ao militar os direitos constitucionais 
previsto no Art. 5° inciso LV da CF/88. 

Paulo Sérgio Gomes Magno — CEL QOBM 
Subcomandante Geral do CBMPA 

Parecer n° 090/04 — COJ 
Interessado: Subcomandante Geral do CBMPA 
Assunto: Análise de PATD n° 011/2004 — 2° SGT BM Admilson Alves de 

Souza. 

DOS FATOS: 
1 — O Subcomandante Geral do CBMPA, determinou através de 

Memorando n°  68 de 05 de abril de 2004 ao Comandante da 20  SBM/I 

- Icoaraci, a abertura de Procedimento Apuratório de Transgressão da Disciplina 
do 2° SGT BM Admilson Alves de Souza, em decorrência de o militar encontrar-
se lotado na da 2° SBM/I, para cumprir ao disposto na Solução de IPM publicada 

- no BGR n° 076 de 07 de outubro de 2003, garantindo-lhe os preceitos 
constitucionais conforme Art. 5° inciso LV da CF/88. 

2 — o Comandante da 20  SBM/I expediu PATD n°  011 de 19 de abril de 
2004 ao 2° SGT BM Admilson Alves de Souza, reportando as seguintes textuais: 
"Notifico que foi instaurado Procedimento Apuratório de Transgressão 

- Disciplinar, a fim de apurar o motivo pelo qual V. Sa. foi inquirido em 1P1111 
- de acordo com a solução publicada n° 076 de 07 de outubro de 2003, 

presidido pelo Cap QOBM Ribamar, instaurado pela portaria n° 396/03 
datada de 23 de julho de 2003, para que seja cumprido o despacho da 
referida solução a qual está sendo imputado a Vossa Senhoria" 

3 — Ao efetivar a análise do Parecer observamos que não há nenhuma 
documentação assinada pelo 2° SGT BM Admilson Alves de Souza 

- posicionando-se sobre o fato, limitando a tangenciar e tergiversar sobre o objeto 
da apuração, anexando em resposta apenas um PATD instaurado através da 
Portaria n° 006/2003 de 30 de abril, assinada pelo TCeI Francisco Gonçalves 
Pereira, no qual insinua ter sido instigação pelo Cap BM Cláudio para a prática 
do ilícito comprovado no IPM; 

3.1 — O Parecer do PATD anexado foi instaurado através da Portaria n°  
006/2003 de 30 de abril de 2003, presidido pelo então 1° Ten QOBM Ney Tito 

da Silva Azevedo, conclui que: "diante dos fatos alencados constatou-se que as 
acusações feitas pelo 3° SGT BM Alves são totalmente levianas, infundadas, 
sem consistência, sem nexo e sem respaldo, demonstrando total falta de 
compostura, de respeito com o superior e principalmente total falta de 
conhecimento das leis e regulamentos que seguem esta secular instituição 
Bombeiro Militar, Analisando atentamente os autos do Procedimento Apuratório 
de Transgressão Disciplinar, sou, (encarregado do PATD) de parecer que o 
militar seia punido de forma exemplar  para que tais acontecimentos e atitudes 
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deixem de ocorrer no seio desta briosa corporação salvo melhor juízo de Vossa 
Senhoria". (grifos nossos). 

3.2 — O TCeI Q0BM Francisco, deu despacho homologando o parecer do 
PATD presidido pelo então 1° Ten QOBM Tito, determinando ao subcomandante 
do 1° SGBM/I para punir o referido sargento, com rigor do RDCBM. Porém não 
costa nos documentos apresentados para análise se o SGT BM Alves foi punido 
ou não. 

DO DIREITO 

Convém mencionar o dispositivo do regime constitucional vigente a partir 
de 1988, contém a garantia insculpida no inciso LV do Art. 5° : 

"Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 
ela inerentes". 

Considerando que o exercício do direito dé defesa é amplo, sagrado e 
constitucionalmente assegurado a toda pessoa contra quem é intentada uma 
acusação. Sendo que o pleno direito de defesa, quando omisso, constitui nulidade 
do feito. 

Considerando que a inobservância desse princípio tem sido a principal 
causa de declarações de nulidade de procedimentos e processos administrativos, 
ou de atos neles fundados, proferidas por diversas Cortes de justiça. 

Considerando o que preleciona Hely Lopes Meireles, in Direito 
Administrativo Brasileiro, 208  edição, Malheiros Editora, página 422, que: 

"Conforme a gravidade da infração a apurar e a pena a aplicar, a 
administração disporá do meio de responsabilização adequado, que vai desde o 
Processo Administrativo Disciplinar  até apuração sumária da falta, através de 
simples Sindicância,  ou mesmo pela Verdade Sabida,  mas, em qualquer 
hipótese, com a garantia de ampla defesa". 

Considerando que os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório 
são garantias individuais previstas na Constituição da República de 1988, a toda 
pessoa contra quem é intentada uma acusação. 

DO PARECER 

Diante do exposto e considerando os fundamentos supramencionados, 
somos de parecer favorável a anulação do PATO de n° 11 expedido pelo 
comandante da 2° SBM/I, ao qual foi submetido o 2° SGT BM Admilson Alves de 
Souza, e conseqüentemente, pela realização de um novo Procedimento Apuratório 
de Transgressão Disciplinar a ser instaurado através de portaria que especifique 
objetivamente os fatos imputados ao militar, bem como, as circunstâncias de 
tempo e lugar, garantindo-lhe os direitos constitucionais insculpidos no Art. 5° 
inciso LV da CF/88, princípios que regem processo diSciplinar administrativo. 
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PAULO pERGI 
Sub 

AGNO — CEL QOBM 
ante eral do CBMPA 

Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
Salienta-se que, conforme o Decreto n° 20.910 de 06JANJ,932, que regula 

os atos da Administração Pública, não ocorreu a prescrição qüinqüenal para o 
caso em questão. 

Esse é o Parecer. 
Quartel em Belém-PA, 13 de setembro de 2004. 

ROBERTO CARLOS PAMPLONA DA SILVA — CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA 

Analise do Presidente da COJ: 
1 — Concordo com o Parecer 
Belém, 14/09/2004. 

ABELARDO SERGIO BACELAR DA SILVA — MAJ QOCBM 
Presidente da COJ 

HOMOLOGAÇÃO 
I — Homologo o presente Parecer; 
II — Publique-se em E3G. Providencie o Ajudante Geral do CBMPA; 
III - Ao Cmt da 2a  SSM/I — Icoaraci, para providencias de acordo com o 

parecer. 
PAULO SÉRGIO GOMES MAG — CEL QOBM 
Subcomand•e--,geral do CBM 

ORLANDO TÔNIO 
mandante 

HO-BRADE — CEL QOBM 
eral do CBMPA 

Boletim Geral N° 174 de 20 SET 2004 - E-MAIL ajgebor'il bol.com.br  Pág. 1924 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

