
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO 

DE DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
BELÉM-PARÁ 12 DE MAIO DE 2005. 

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

la  PARTE: SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇOS PARA O DIA 13MAIO2005 (SEXTA -FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 TCEL BM GOMES 
Supervisor de Área 	 CAP BM PAULO 
Coordenador de Operações ao CIOP 1° Turno: CAP BM FRANCÊS 

2° Turno: CAP BM CASTRO 
Fiscal de Dia ao QCG 	 TEN BM OSIMÁ 
Encarregados de Inquérito Técnico 	TEN BM MIZAEL 
Perito de Incêndios e Explosões 	CAP BM ROBERTO 
Auxiliar do Perito 	 TEN BM BAETA 

2a  PARTE - INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3a  PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I - ASSUNTOS GERAIS 
A - ALTERAÇÃO DE PRAÇA 

1 - PARTE DE AUSÊNCIA 
PARTE S/N°/2005, DE 09MAIO2005- DO 2° GBM 
Do 1° SGT BM CHEFE DA B/1 DO 2° GBM 
Ao CAP BM Comandante do 2° GBM 

Assunto : parte de Ausência 
Participo a Vossa Senhoria que o 3° SGT BM SILVIO 

PAULINO TORRES LEITE, pertencente ao efetivo do 2° GBM, 
completou nesta data (09MAIO2005), às 08h00 por ocasião da p 
matinal, 24 (vinte e quatro) horas de ausência nesta Unidade. 

JORGE DOS ANJOS JÚNIOR- 3° SGT BM 
Chefe da B/1 do 2° GBM 
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II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 

Parecer n° 030/2005 — COJ BM 
Interessado: Cap QOBM Reginaldo Pinheiro dos Santos. 
Assunto: Solicitação de Distintivo de Unidade Operacional 
Documentos: Anexos: Oficio n° 380/2004, Cópia da Portaria 

n° 632, 11NOV2002, Cópia do Boletim Geral n° 075 e 174. 
EMENTA: APRECIAÇÃO DO PLEITO DO CAP BM 

REGINALDO PINHEIRO DOS SANTOS, SOLICITANDO A 
CONCESSÃO DO DISTINTIVO DE COMANDO DE UNIDADE 
OPERACIONAL. 

I - DA CONSULTA: 
Analisando o Oficio n° 380/2004 e demais documentos, do 

militar REGINALDO PINHEIRO DOS SANTOS — CAP QOBM, 
comandante da 1° SBM/I—Marituba, encaminhado ao Ilm° Sr. 
Subcomandante do CBMPA, solicitando deferimento à concessão do 
distintivo de Comando de Unidade Operacional. 

II - DOS FATOS:  
O militar acima mencionado foi nomeado para assumir o 

comando da 1a Seção Bombeiros Militar — 1° SBM/Marituba por meio da 
portaria n° 632, de 11NOV2002, publicada no diário oficial do dia, 
13NOV2002. Permanecendo na referida função até a presente data. 

III - DO DIREITO:  
A criação do Distintivo de Comandante Geral e de Comando 

de Organização Bombeiro Militar se deu por meio do Boletim Geral n° 
075, de 27ABR1994/QGC, conforme da Portaria n° 074, 15ABR1994 — 
GAB COMD°, e que foi dado nova redação pela da Portaria n° 115, de 
23SET1997, BG n° 174 de 24SET1997, vigorando da seguinte forma: 

ART 1° - Criar os Distintivos de Comandante Geral e de 
Comando de Organização Bombeiro Militar a ser concedido aos Oficiais 
do Quadro de Oficiais BM (QOBM) pelo exercício da função de 
Comando em Unidade Operacional ou de ensino que não tenham sido 
exonerados por motivos disciplinares ou deixado a função por razão 
alheias aos serviços ou inadequação administrativa. 

ART 2° 	 

11 — Distintivo de Comando de Organização Militar 
a) ..... 
b) Para Oficiais QOBM que tenham exercido cargo de 

Comandante de uma unidade Operacional Independente 
Administrativamente por período mínimo de 02 (dois) anos ininterrupto 
com cargo privativo de Major ou Capitão. 
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c) 
*Para Ex-Comandante — Nível de coronel ou Tenente 

coronel: Escudo vermelho; capacete e espada em metal prateado. 
*Para Ex-Comandante — Nível de Major ou Capitão: Escudo 

verde; capacete e espada em metal prateado. 
IV - DO PARECER: 
Diante do acima exposto, e do que se observa, o pleiteante 

atender todas as condições para a concessão da referida comenda. 
Portanto terá direito, mediante requerimento, no ato da sua exoneração 
da função de comandante da 1° SBM/I—Marituba, na observância do art 
1°. em razão da portaria n°115, de 23SET1997, não ter modificado a 
alínea "C", do item II do Art 2° da Portaria n°074, de 15ABR1994, que 
prevê a concessão do distintivo de comando somente a ex-
comandantes. 

É o parecer, SMJ. 
Belém Pa, 02 de Maio de 2005. 

Antonio Bentes da Silva Filho — CAP QOBM 
Membro da COJ 

MANIFESTO DO PRESIDENTE DA COJ: 
1. Concordo com o parecer. 

DESPACHO DO CMT GERAL: 
1. Homologo o presente parecer; 
2. Publique-se em BG. Providencie o Ajudante Geral do 

CBMPA; 
3. A DEI para conhecimento. 

4a  PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 

PARECER: 050/2005- COJ 
INTERESSADO: CB BM RG 1759092 ROBERTO MAURO 

M. DA SILVA 
ORIGEM: COMANDO GERAL DO CBMPA 
ASSUNTO: RECONSIDERAÇÃO DE ATO PUNITIVO 

EMENTA: PUNIÇÃO DISCIPLINAR. CONDUTA DE 
MILITAR QUE VIOLOU NORMAS DISCIPLINARES DA 
CORPORAÇÃO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO 
CONSTITUCIONAL. RECONSIDERAÇÃO DE ATO. FUNDAMENTO. 
LEI 5.251/85, ART. 53 C/C ART. 57, § 2° DO RDCBM 
INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DO ATO PUNITIVO. 
PROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO À2,---1 
HIERARQUIA E À DISCIPLINA. PODER DISCRICIONÁRIO DO CMT 
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GERAL DA CORPORAÇÃO APLICADO COM MODERAÇÃO E 
JUSTIÇA. 

I — DA CONSULTA 
O Comandante Geral do CBMPA encaminhou a esta 

Comissão de Justiça — COJ, para análise e parecer, a Reconsideração 
de Ato do CABO BM RG 1759092 ROBERTO MAURO MONTEIRO DA 
SILVA, subscrita por seu procurador devidamente constituído. 

II - DOS FATOS 
O CABO BM RG 1759092 ROBERTO MAURO MONTEIRO 

DA SILVA, requereu junto ao Comando da Corporação que 
reconsiderasse a punição de 08 (oito) dias de detenção (BG 058, de 
29MAR2005) que lhe foi aplicada em razão da responsabilização pela 
adulteração de ATESTADO MÉDICO que o favorecia, emitido pelo 
médico da Corporação, o MAJ QOSBM RG 344390 HELTON JOSÉ 
DIAS NÓVOA, fato que foi devidamente apurado em sindicância 
(Portaria do Comando 529/2004, publicada de BG 188, de 08OUT2004). 

Publicada a punição, o militar apresentou, por intermédio de 
advogado constituído, recurso hierárquico de Reconsideração de Ato ao 
Exmo. Sr, Comandante Geral da Corporação alegando, com base numa 
visão destorcida e contraditória dos fatos, e pouco conhecimento da 
realidade da caserna e das normas que regem nossa Corporação, que: 

1. "em momento algum no Laudo do Exame os 
peritos concluem que foi o requerente quem fez as alterações no 
atestado médico emitido pelo MAJ NOVOA"; 

2. " ... a conclusão é de que os traços feitos nos 
documentos 	, são do MAJ NOVOA, e não do requerente, CB BM R 
MAURO"; 

3. "... que o alto comando do Corpo de Bombeiro 
Militar esteja perseguindo .... um respeitável militar desta Corporação, 
im•ando san ão sem nenhuma fundamenta ão le•al e sem motivo 
algum"; 

4. Ameaça ainda o Comando de levar o fato ao 
conhecimento do Exmo. Sr. Juiz AUDITOR, o fato que supõe "abuso de 
autoridade e ilegalidade", caso o não se dê o "arquivamento dos autos 
da Sindicância, nos termos argüidos supra". 

III — DO DIREITO 
Primeiramente, Sr. Comandante, convém alertar Vossa 

Excelência da intempestividade do recurso administrativo, uma vez que, 
segundo consta do Regulamento Disciplinar que rege a Corporação, 
referido recurso deve ser proposto no prazo de 02 (dois) dias, senão 
vejamos: 
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Art. 57 - A Reconsideração de Ato - É o recurso interposto 

mediante requerimento, por meio do qual o policial militar, que se julgue 
ou julgue subordinado seu, prejudicado, ofendido ou injustiçado, solicita 
à autoridade que praticou o Ato, que reexamine sua decisão e 
reconsidere seu Ato. 

Parágrafo 1° - O pedido de Reconsideração de Ato deve ser 
encaminhado por meio da autoridade a quem o requerente estiver 
diretamente subordinado. 

Parágrafo 2° - O pedido de Reconsideração de Ato deve ser 
apresentado no prazo máximo de dois (4) dias úteis, a contar da data 
em ue o oficia/ militar tomar oficialmente conhecimento dos fatos • ue 
o motivaram. 

Parágrafo 3° - A autoridade a quem é dirigido o pedido de 
Reconsideração de Ato deve dar despacho ao mesmo no prazo máximo 
de quatro (04) dias úteis. 

Portanto, é totalmente extemporânea a presente 
manifestação, considerando que a Administração Militar não está 
obrigada a receber recursos inoportunos, interpostos fora dos prazos 
legais estabelecidos nas normas disciplinares, as quais, por forte 
presunção legal, devem ser do conhecimento de todo e qualquer militar 
da Corporação ou advogado que exerça seu ofício administrativamente 
nesse órgão militar. 

No mérito, entretanto, no qual adentramos apenas com 
intuito de elucidar algumas peculiaridades das normas militares, é 
necessário enfatizar que, ao contrário do que afirma o militar recorrente, 
a punição aplicada encontra-se em perfeita sintonia com a sistemática 
da Constituição Federal e a Legislação infraconstitucional militar. 

Com efeito, segundo nosso RDCBM, norma que rege o 
sancionamento de toda e qualquer conduta infratora de bombeiro militar 
da Corporação, está assente que: 

Art, 13 - Transgressão disciplinar é qualquer violação dos 
princípios da ética,, dos deveres e das obrigações policiais 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. 14 - São Transgressões Disciplinares: 
1. Todas as ações ou omissões contrárias à disciplina 

policial militar especificadas no Anexo I do presente Regulamento. 
2. Todas as ações, omissões ou, atos, não especificados 

na relação de transgressões do Anexo citado, que afetam a honra 
pessoal, o pundonor policial militar, o decoro da classe ou o sentimento 
do dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos ; Policiais 
Militares, leis e regulamentos, bem como àquelas praticadas contra 
regras e ordens de serviço estabelecidas por autoridade competente. 
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Segundo consta do RDM do Exército Brasileiro (R4), norma 

de aplicação subsidiária no âmbito das Forças Auxiliares, temos que a 
conceituação de honra pessoal, pundonor policial militar e decoro da 
classe se dá nos seguintes termos: 

Art. 	Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, 
considerar: 

I - honra pessoal: sentimento de dignidade própria, como o 
apreço e o respeito de que é objeto ou se torna merecedor o militar 
perante seus superiores, pares e subordinados; 

II - pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta 
como a de um profissional correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto 
padrão de comportamento ético que refletirá no seu desempenho 
perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido; 
e 

- decoro da classe: valor moral e social da Instituição. Ele 
representa o conceito social dos militares que a compõem e não 
subsiste sem esse. 

O Major PM/PR IRINEU OZIRES CUNHA (2004;11), 
comentando o sobredito diploma disciplinar castrense, afirma que honra 
para um militar é tão importante que na caserna se costuma dizer que: 

"Um miliciano sem honra é um homem morto para a vida 
profissional E complementa: "...E, se a boa reputação é necessária 
para o homem comum, muito mais para o militar, em razão da 
relevância das funções exercidas perante o público". 

Não se obriga o ingresso no CBMPA. O cidadão que 
comparece espontaneamente para compor as suas fileiras, porém, há 
de se submeter à disciplina rigorosa ou qualificada. ELIEZER PEREIRA 
MARTINS (1996;24) explica que: 

"disciplina militar, por usa vez, é o que se denomina de 
disciplina Qualificada se tomada em relação à disciplina exigida de 
servidores não militares, já que detentora de institutosfiróprios, como a 
imposição de comportamento altamente afinado aos imperativos da 
autoridade, do serviço e dos deveres militares, o que em regra não se 
exige do servidor público civil". 

O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da 
classe impõem-se a cada militar, seja ele praça ou oficial. Compõem o 
norte para uma conduta moral e profissional irrepreensíveis do militar. 
Se em regra basta ao servidor público civil o rigoroso cumprimento de 
seus misteres, do servidor público se espera uma "plus". Esclarece, por 
fim, o ilustre administrativista: 
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"Assim, além do estrito cumprimento de seus deveres há 
que o servidor público militar refletir uma adesão psicológica ao ideário 
militar, ou uma vocação para a vida castrense, a tal diferenciação 
impõe-se já na legislação aplicável aos militares, que destaca valores 
especiais a serem tomados por esta categoria de servidores". 

Em homenagem à probidade e a lealdade em todas as 
circunstâncias, dentre outros princípios, dispõe o Estatuto dos Militares 
das Forças Armadas: 

Art. 31. Os deveres militares emanam de um con"unto de 
vínculos racionais, bem como morais, que ligam o militar à Pátria e ao 
seu serviço, e compreendem, essencialmente: 

I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, 
integridade e instituições devem ser defendidas mesmo com o sacrifício 
da própria vida; 

II - o culto aos Símbolos Nacionais; 
III - a_probidade e a lealdade em todas as circunstâncias' 

V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens: e 
VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com 

urbanidade. 

Em seu recurso, o militar argumenta, como se querendo 
induzir o intérprete ao erro, de maneira contraditória, que as marcas 
existentes no LAUDO GRAFOTÉCNICO feito no Atestado Médico, "são 
do Sr. MAJ. NO VOA, é não do requerente  C8 BM R. MAURO". 

Porém, anteriormente, na primeira folha do recurso, já havia 
colacionado trecho do referido laudo na qual registra contraditoriamente 
que "durante as análises as características gráficas do preenchimento 
do atestado médico, em comparação com os padrões oferecidos por 
HELTON JOSÉ DIAS DE NÓ VOA, identificado como Presidente da 
Junta de Saúde/8M, os mesmos identificam-se entre si, evidenciando a 
mesma procedência de punho do escritor, excetuando a marca 
identificatória simplista do atendimento".  Ou seja, nem todas as marcas 
no Laudo Médico originaram-se do punho do MAJ QOSBM NÓVOA. 
Isso mostra que quem não realizou a leitura atenta do Laudo, foi o ilustre 
patrono do militar requerente. 

Ora, não tendo essa marca sido feita pelo MAJ QOSBM 
NÓ VOA, conforme consta do laudo, indaga-se: quem teria realizado a 
"marca identificatória simplista do atendimento" no campo DSFA do 
documento médico? A quem essa marca beneficiaria, colocada, co 
foi, de forma fraudulenta a manter um militar por 10 (dez) dias em 
auferindo soldo sem dar a devida contrapartida na forma de se 
público à população? 

sa 
iças 
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E ai, Excelência, consultando os autos, verifica-se que as 
circunstâncias e indícios do fato, colhidos inclusive nos depoimentos das 
testemunhas, apontam na direção do CABO BM RG 1759092 
ROBERTO MAURO MONTEIRO DA SILVA. 

É que o militar recebeu das mãos do MAJ QOSBM RG 
344390 HELTON JOSÉ DIAS NOVOA o documento de DISPENSA DO 
ESFORÇO FÍSICO (DEF) e DISPENSA DO SERVIÇO PODENDO 
RESPONDER EXPEDIENTE NO QUARTEL (DSPRE) de 10 (dias) 
consignados no mesmo atestado médico. Mas essa concessão médica 
que lhe foi proporcionada - compatível com a debilidade de saúde que 
apresentava - não lhe era suficiente. 

De alguma forma, havia necessidade de ampliar a licença 
de forma a não comparecer no quartel para cumprir o expediente, em 
conduta contrária, aliás, ao que fazem a maioria dos militares em 
condições de saúde semelhante ao do militar Essa atitude, segundo 
relato da testemunha 1°. SGT BM RG 1782735 ALEXANDRE OLIVEIRA 
DE MELO (Fl. 29), é compatível com sua conduta decorrente de chegar 
"constantemente atrasado" quando não simplesmente "sumia". 

Obviamente, a maneira mais fácil de alcançar esse objetivo 
seria produzir, ou deixar que produzissem, uma singela "marca" — na 
linguagem dos peritos - o campo de DISPENSA DO SERVIÇO FORA 
DO AQUARTELAMENTO (DSFA) no atestado médico_gue estava em 
sua posse e guarda. Fato que passaria despercebido, não fosse a 
verificação diligente dos profissionais da área de saúde que trabalham 
da POLIBOM, e de seus superiores da Diretoria de Serviços Técnicos 
(DST). 

Se com dolo o militar não agiu, como tudo indica, não 
menos reprovável seria a conduta negligente do militar que, tendo o 
documento público de seu interesse, na sua posse, negligentemente 
permitiu que o mesmo fosse adulterado por terceiros, já que afirma não 
ter sido ele. Não satisfeito, tentou ainda tirar proveito da situação 
vexatória, pois, sem assumir sua responsabilidade no episódio, ainda 
sugeriu (Fl. 24) que a fraude decorreu de ato do MAJ QOSBM RG 
344390 HELTON JOSÉ DIAS NÓ VOA. 

Por dolo ou por culpa, esse ato, ao meu juízo, afigura-se 
desonroso, pois ludibriou a boa-fé do oficial médico superior e de seus 
superiores da DST. Portanto, merecedor de grande desapreço por parte 
de seus superiores e pares. 
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No entanto, em face de inexistência de testemunha ocular 
do fato, mas tendo em conta os índicos e as circunstâncias, além dos 
testemunhos produzidos nos autos, que indicam grande probabilidade 
da autoria da adulteração por parte do militar, sem contar o prejuízo à 
disciplina que a divulgação de tal conduta causou no seio da tropa, o 
fato foi classificado comedidamente pelo Subcomandante da 
Corporação como falta simplesmente leve. 

Diante de fatos dessa natureza, sempre necessário enfatizar 
o conceito de culpa no âmbito militar, sempre consultado nas hipóteses 
de crime ou transgressão de disciplina, conforme consta no art. 33 do 
CPM, nos seguintes termos: 

Art. 33 - Diz-se o crime: 
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o  

risco de produzi-lo; 
li - culposo, quando o agente, deixando de empregar a 

cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a _que estava 
obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia 
prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que 
poderia evitá-lo. 

Verificada, no mínimo, da conduta culposa do militar 
transgressor, este foi submetido à sanção leve de 08 fdias) de detenção, 
tal como consta na solução de sindicância, na qual foi lhe oferecido o 
direito de defesa, tudo a fim de atender ao art. 20 e 21 do RDM, 

Art. 20 - A transgressão da disciplina deve ser classificada, 
desde que não haja causas de justificação, em: 

1. Leve: 
2, Média; 
3. Grave. 
Parágrafo Único - A classificação da transgressão compete 

a quem couber aplicar a _punição_, respeitadas as considerações 
estabelecidas no Art. 15. 

Art. 21 - A transgressão da disciplina deve ser classificada 
como "GRAVE" quando, não chegando a constituir crime, constitua ato 
que afete o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor policial 
militar ou o decoro da classe. 

Não há, portanto, que falar em desproporcionalidade da 
sanção, como quer fazer crer equivocadamente o recorrente, já que a 
Administração Militar na busca do interesse público e zelando pelos 
bons princípios que a orientam, sobretudo, em homenagem às nossas 
vigas mestra, a disciplina e a hierarquia, a licou-lhe a enes .ena le 
conforme está definido no art. 35 do RDM, Anexo 1, 1, 99 e 117, me 
em face da grande reprovabilidade da conduta, que entendemo 
existido. 
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Art. 35 - A aplicação da punição deve obedecer às seguintes 
normas: 

1. A punição deve ser proporcional à gravidade da 
transgressão, dentro dos seguintes limites: 

a) De advertência até dez (10) dias de detenção para 
transgressão leve; 

b) De detenção até dez (10) dias de prisão para a 
transgressão média; 

c) De prisão à punição prevista no Art. 31 deste 
Regulamento para a transgressão grave. 

ANEXO 1- RELAÇÃO  DAS TRANSGRESSÕES 

1- INTRODUÇÃO  

1. As transgressões disciplinares a que se refere o item 1 
do Art. 14 deste Regulamento, são neste Anexo enumeradas e 
especificadas. 

2. 	  

3. A classificação da transgressão Leve, Média ou Grave é 
competência de quem julga, levando em consideração o que 
estabelecem os Capítulos V e V1 deste Regulamento. 

II - RELAÇÃO DAS TRANSGRESSÕES 

1 - Faltar à verdade.  
99 - Ofender a moral por atogestos ou palavras. 
117 - Omitir em nota de ocorrência relatório ou ual•uer 

documento dados indis ensáveis ao esclarecimento dos fatos. 

IV - CONCLUSÃO  
Primeiramente, Sr. Comandante, há de se indeferir de plano 

o pleito em razão da intempestividade crassa do recurso, 

No mérito, apenas de forma explicativa, considerando que 
em face da conduta transgressora, a autoridade militar impôs a pena 
leve de detenção de 08 (oito) dias, sanção esta, imposta após conclusão 
de sindicância que obedeceu ao devido processo legal, com o devido 
comedimento, altamente afinada aos imperativos da autoridade, do 
serviço e dos deveres militares. Objetivou, principalmente, a reeducação 
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do subordinado e o fortalecimento dos laços lesados de disciplina no 
seio da Corporação, bem como, para que a credibilidade do Comando 
se mantenha íntegra, uma vez que o gravame foi imposto com base em 
fundamentos de justiça acima expendidos, não dando margem para que 
se fale em ilegalidade ou abuso de autoridade, como quer fazer crer 
atabalhoadamente o militar requerente. Pelo contrário, frente a 
irregularidades funcionais como a constatada, o Comando não tem outra 
saída, senão reprimir exemplarmente a falta funcional, sob de pena de 
prevaricação. 

E como nada existe para omitir no caso, há de se registrar, 
para conhecimento do militar e de seu patrono, que em virtude do fato 
apresentar indícios de crime de natureza militar segundo conclusão do 
oficial sindícante CAP BM RG 082624013/7 NEY TITO DA SILVA 
AZEVEDO, (BG 058, de 29MAR2005), uma cópia dos autos foi enviada 
ao Exmo. Dr. JUIZ DE DIREITO Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 
para as providências legais que se fizerem necessárias. 

É o Parecer. SMJ. 
Quartel em Belém-PA, 28 de abril de 2005. 

ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA — MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CAMPA 

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL: 
1. Homologo o presente parecer; 
2. Indeferir, com fundamento no presente parecer, o recurso 

disciplinar do militar requerente; 
3. Deferir o pedido de cópia dos autos de sindicância feito 

pelo causídico. Providencie a BM/2; 
4. Publique-se em BG. Registre-se nos assentos funcionais 

do militar. 

2 - ATO DESTE COMANDO 
Portaria n° 160, DE 11 de abril de 2005. 
Anexos: 
* Oficio n° 104/2005 — SGBMCS de 21MAR2005. 
* Cópia Autêntica n° 031/2005 - SGBMCS 
* Termo de Declaração DECRIF — 1° Ten QOABM Antônio. 
* Termo de Declaração DECRIF SGT BM Valdecy. 
* B.O.A — DECRIF n° 00346/2005. 00063-3 de 18MAR2005. 
* Parte Especial n° 001/2005 de 18MAR2005 — 1° Ten 

QOABM Antônio. 

Tendo tomado conhecimento do teor dos documentos em 
anexo, referente ao fato ocorrido no dia 18MAR2005, quando por volta 
das 10:30h, o Investigador de Polícia Civil Rubenilson de Souza Freire, 
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dirigindo a VTR oficial de placa JUP 7291 da DCCIM, adentrou no Corpo 
da Guarda do Comando Geral do CBMPA, localizado na Av.Jútio César 
n° 3000, com Pedro Álvares Cabral, Val-de-Cans, e, sem identificar-se e 
sem obedecer à orientação da Sentinela, estacionou o referido veículo 
em local proibido, oportunidade em que foi abordado pelo Comandante 
da Guarda, o SGT BM Valdecy Pontes Chaves. Nesse exato momento, o 
policial civil "em tese" desacatou o referido militar, e na seqüência, teve 
a mesma conduta com o Fiscal Oficial de Dia ao QCG, o 1° Ten QOABM 
Antônio Carlos da Silva e Souza, o qual tinha sido acionado para cobrar 
explicações do IPC Freire, em relação a sua recusa desrespeitosa em 
cumprir a ordem emanada do sentinela para que colocasse o seu veiculo 
em local permitido. Ato contínuo, o referido investigador ignorou a 
presença do 1° Ten QOABM Antônio Carlos da Silva e Souza, 
empurrando-o, e a seguir, demonstrando total despreparo profissional, 
sacou da arma de fogo que portava e a apontou em direção ao referido 
oficial bombeiro, tendo sido, de imediato, lhe dado voz de prisão pelo 1° 
Ten QOABM Antônio Carlos da Silva e Souza. Em seguida, o policial civil 
foi encaminhado para a DÉCRIF. No entanto, a Del. Elizebete Santa 
Rosa conduziu e apresentou o referido policial civil à Del. Maria Lúcia 
dos Santos, que não o manteve em flagrante. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Determinar a abertura de Inquérito Policial Militar a 

fim de apurar todas as circunstâncias dos fatos; 
Art. 2° - Nomear o Maj QOBM Nahum Fernandes da Silva, 

como encarregado do IPM, delegando-lhe, para esse fim, as atribuições 
que me competem; 

Art. 3° - Estabelecer o prazo de 40 (quarenta) dias corridos 
para a conclusão dos trabalhos; 

Art. 4° - Publique-se em BG, registre-se e cumpra-se. 

PAULO SÉRGIO GOMES MAGNO — CEL QOBM 
Subcomandante Geral do CBMPA 

PORTARIA N° 291, DE 05 DE MAIO DE 2005. 
ANEXOS: 
* Termo de declaração do Sra Lucinéia Izaquiel de Souza 

O Subcomandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará, no uso de suas atribuições legais e tendo tomado conhecimento 
dos fatos relatados pela Sra. Lucinéia Izaquiel de Souza, que afirma que 
por volta das 19h do dia 10ABR2005, o seu companheiro, Pedro Lisboa 
da Costa de 49 anos, RG 2632032, faleceu em razão de 
atropelamento ocorrido no ramal do Município de São Caetano, próximo 
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a estrada de Vigia-PA, sendo acusado pela declarante como autor do 
acidente, o motorista do veículo, 2° SGT BM RG 1541829 Antônio 
Zeferino Marques, pertencente ao efetivo de Capanema/PA, o qual, 
inclusive, não teria prestado socorro a vitima, além de apresentar 
indícios de embriaguez alcoólica. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Determinar abertura de Inquérito Policial Militar 

para apurar todas as circunstâncias dos fatos; 
Art. 2° - Nomear o CAP QOI3M Marcus Victor Lima Norat 

como encarregado do IPM, delegando-lhe para esse fim, as atribuições 
que me competem; 

Art. 3° - determinar o prazo de 40 (quarenta) dias corridos 
para a realização das diligências; 

Art. 4° - publique-se e cumpra-se. 

PAULO SÉRGIO GOMES MAGNO — CEL QOBM 
Subcomandante Geral do CBMPA 

3 — REFERÊNCIA ELOGIOSA 
O TCEL QOBM Comandante Operacional do CBMPA, no 

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

ELOGIAR: 
O 3° SGT BM MARIVALDO PEREIRA DA COSTA, do COP, 

por ter doado sangue voluntariamente à pessoa necessitada, no banco 
de sangue do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Para' HEMOPA. 
Ato de amor à vida que enobrece a Corporação. INDIVIDUAL. 

(Ref. Of. n° 231/2005- COP) 

4 — PUNIÇÃO DISCIPLINAR 
O CAP QOBM Comandante do 7° SGBM/I, no uso da 

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

PUNIR: 
Com 04 (quatro) dias de DETENÇÃO, o 2° SGT BM 

ANTÔNIO BISPO DOS SANTOS, por ter no dia 30ABR2005, s 
apresentado para montar o serviço de condutor e Operador da VTR A 
03 deste Subgrupamento, com sintomas de haver ingerido bebi 
alcoólica. Ao ser dado o direito de defesa por meio de PATD n° 16/200" 
não apresentou fatos que justificasse sua conduta transgressora. N° 15, 
e 26 do anexo I do art. 15, com atenuante de inciso II do art. 19 e 
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agravantes de incisos II e III do art. 20, tudo do RDCBM. Transgressão 
grave. Permanece no comportamento "BOM". Recolha-se a sua 
Subunidade de origem, fazendo serviço. 

(Ref. Nota n° 04/2005- 7° SGBM/I) 

ORLA 	 E EL QOBM 
MP'A 
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