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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
 

BELÉM-PARÁ 31 DE JULHO DE 2006. 

BOLETIM GERAL Nº 136 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida e xecução, publico o 
seguinte: 

 
SERVIÇOS PARA O DIA 01AGO2006 (TERÇA-FEIRA)  

Oficial Superior de Serviço A CARGO DO COP 
Supervisor de Área A CARGO DO COP 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: A CARGO DO COP 

2º Turno: A CARGO DO COP 
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO SGBMCS  
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL 
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

A CARGO DA DST 
A CARGO DA DST 

 
2ª PARTE – INSTRUÇÃO 

1 - DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO TAF 
Ficam designados os oficiais abaixo relacionados, a fim de 

comporem a Comissão que tem por objetivo ministrar o TESTE DE 
APTIDÃO FÍSICA AOS OFICIAIS E ASP OF. DO CBMPA  com interstício 
completo para as promoções previstas para o dia 25SET2006. 

 
Presidente: Tcel QOCBM Francisco de Assis Carvalho da Silva; 
Membro: Maj. QOBM Mário da Conceição Morais Filho; 
Secretário: Cap. QOBM Eduardo Celso da Silva Farias. 
 
LOCAL TAF ( Escola Superior de Educação Física às 8h ) 
DATAS: 16 de agosto de 2006 (Quarta-Feira) 
17 de agosto de 2006 (Quinta-Feira) 
 
DETERMINAÇÃO: 
1 - O Presidente da Comissão do TAF deverá solicitar por meio 

de Ofício a liberação do espaço físico ao Diretor da ESEF. 
 

2 - A compilação da Ata deverá ser encaminhada ao Presidente 
da CPO 72h após o término do TAF. 
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3 - O Presidente da Comissão do TAF deverá informar aos 

oficiais que estão com interstício completo sobre as datas, hora e o local do 
TAF. 

 

4 - O Presidente da Comissão do TAF deverá solicitar a 
POLIBOM à cópia da ata de INSPEÇÃO DE SAÚDE. 

 

5 - Os Comandantes do 5º GBM/Marabá, 10º 
SGBM/Parauapebas e 4º GBM/Santarém deverão passa o TAF, caso exista 
oficial com interstício para promoção e remeter ao presidente da comissão 
do TAF para incluir em ata ou encaminhar o resultado diretamente a CPO. 

(Ref. Nota nº 01/2006 - CPO) 
 

2 - COMISSÃO DEJUSTIÇA DO CBMPA 
Parecer nº 081 /2006-COJ 
Objeto : Parte s/n/2006, de 04JUN2006. 
Interessado : Subten QOBMP-2 Paulo  Márcio  Martins Amaral. 
Assunto : Solicitação de vaga para o Curso de Habilitação de 

Oficial.  
Anexos : 
* DOC. 1 – Ofício nº 068/2006 – 04JUN2006, da Banda de 

Música. 
* DOC. 2 – Parte s/n/2006, de 04JUN2006. 
 
I - DA CONSULTA: 
 O Exmº. Sr. Cel QOBM – Comandante Geral encaminhou à 

Comissão de Justiça, a Parte s/n/2006, de 04JUN2006, do Subten QOBMP-
2 Paulo Márcio Martins Amaral para análise e parecer. 

 
II - DOS FATOS: 
O Subten QOBMP-2 Paulo Márcio Martins Amaral, pertencente 

à Qualificação Bombeiro Militar Geral Especialista, Praça Músico, 
encaminhou ao Exmº. Sr. Cel QOBM – Comandante Geral, a Parte s/n/2006, 
de 04JUN2006, por meio do ofício nº 068/2006, do Cap QOEBM Adir 
Guimarães de Farias, onde menciona alguns fatos, que convém citar: 

1. Que incorporou nas fileiras da Corporação, no dia 
05NOV1990, por meio de concurso para formação de sargento músico. 

2. Que concluiu o referido curso, como 1º colocado, conforme 
transcrito no BG nº 002, de 07MAR1991, com conceito “ MB”. 

3. Que concluiu o Curso Superior de Licenciatura em Música 
pela Universidade do Estado do Pará, no ano de 1999. 

4. Que participou do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos 
Músicos, promovido pelo Corpo de Bombeiros em convênio com a 
Universidade do Estado do Pará. 
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5. Que foi promovido a Subtenente em 26SET2003, por 

antiguidade no Quadro de Músicos. 
6. Que no Quadro de Oficiais BM Músico (QOSBM/Mus) 

existem vagas em aberto ao Posto de 2º Tenente Músico, a ser preenchida. 
7. Que vem atuando com assiduidade e dedicação ao trabalho 

bombeiro militar, sendo a 2ª pessoa na administração da banda de música 
da Corporação. 

Diante do exposto, solicita ao Exmº. Sr. Cel QOBM – 
Comandante Geral, se houver vaga na Corporação ou em alguma co-irmã, 
para o Curso de Habilitação a Oficial, que seja concedida ao requerente. 

 
III - DO DIREITO: 
O Estatuto dos Policiais Militares da PMPA (Lei nº 5.251/85), 

que também, vige para o CBMPA, no parágrafo único do Art. 20, reza que: 
“ Art. 20 - O ingresso no Quadro de Oficiais será por promoção 

do Aspirante a Oficial PM/BM para o Quadro de Oficiais Combatente e, 
mediante concurso entre diplomados por Faculdades reconhecidas pelo 
Governo Federal, para os Quadros que exijam este requisito”. 

“§ 1º - O ingresso no Quadro de Oficiais especialistas e de 
administração será regulado por legislação específica” . 

A Lei nº 5.162-A, de 16OUT1984, dispõe sobre o ingresso e 
Promoções nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de 
Oficiais Especialistas (QOE) , estabelecendo critérios e condições que 
asseguram, aos Primeiros Sargentos e Subtenentes da ativa, o ingresso nos 
Quadro de Oficiais supramencionados, onde o mencionamos o Parágrafo 
Único do Art. 2º, in verbis: “ Os Quadros de Administração (QOA) e de 
Oficiais Especialista (QOE) da Polícia Militar do Pará serão 
progressivamente constituídos pelos postos referidos, neste artigo, na 
conformidade do dispositivo da Lei de Fixação de Ef etivo em vigor , 
dentro das especialidades e funções a serem estabelecidas na 
regulamentação desta Lei” . (grifo nosso ). 

O Art. 13 do diploma legal acima referenciado reza que: “ Os 
efetivos do QOA e do QOE constarão da Lei de Fixação de Efetivo da 
Polícia Militar”. 

O Art. 49 da Lei nº 6.005, de 23DEZ196, reza que: “O Efetivo 
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará ser á fixado em lei 
específica  - Lei de Fixação do Efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Pará, mediante proposta do Governador do Estado do Pará à 
Assembléia Legislativa, e observada a Legislação Federal” . (grifo nosso ).  

Atualmente, o Quadro de Oficiais Especialistas Bombeiro 
Militar, Quadro de Oficiais Músico (QOEBM), dispõe de 02 (duas) vagas , 
para o Posto de 2º (Segundo) Tenente. 
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Verifica-se que a Promoção é uma expectativa de direito, a qual 

só poderá ser materializada quando o militar atender dois requisitos: o 
primeiro, o militar deverá estar em condição de promoção, em conformidade 
com a respectiva lei, o segundo, haver vaga no posto/graduação requerida, 
haja vista, a promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica 
o preenchimento seletivo das vagas pertinente ao grau hierárquico superior, 
com base nos efetivos fixados em lei, para os diferentes Quadros.  

O Art. 16 do Decreto nº 4.241, de 22JAN1986, que 
regulamentou para a Polícia Militar a Lei nº 5.162-A, de 16OUT1984, 
menciona os requisitos essenciais para a seleção de candidatos ao ingresso 
no QOA e QOE, o qual transcreve, in verbis: 

Art. 16 – São requisitos essenciais para a seleção de 
candidatos ao ingresso no QOA e QOE: 

I – Ter o graduado, no mínimo, 15 (quinze) anos de efetivo 
serviço, sendo 02 (dois) anos na graduação, quando se tratar de Primeiro 
Sargento; 

II – Possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos ou 
equivalente; 

III – Possuir escolaridade correspondente ao 2º Grau completo; 
IV – Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”; 
V – Ter sido julgado APTO em inspeção de saúde; 
VI – Ter sido aprovado no Teste de Aptidão Física; 
VII – Ter conceito, no mínimo “BOM” do Comandante, Diretor 

ou Chefe; 
VIII – Ter sido aprovado no Exame de Suficiência Técnica da 

qualificação Policial Militar, se praça especialista; 
IX – Ter as seguintes idades limites: no mínimo 48, 46 e 44 

anos de idade, respectivamente, nos 03 (três) primeiros anos de vigência da 
Lei nº 5.162, de 16OUT1984; 

X – Não estar enquadrado nos seguintes casos: 
a) Respondendo a processo no Fórum Civil ou Militar ou 

submetido a Conselho de Disciplina; 
b) Licenciado para tratar de interesse particular; 
c) Condenado a pena de suspensão do cargo ou função, 

prevista no COM, durante o prazo desta suspensão; 
d) Cumprindo sentença. 
XI – Ter sido classificado no teste de seleção dos 

candidatos ao Curso de Habilitação de Oficiais  (CHO). (grifo nosso ). 
Convém, também, mencionar os artigos 17 e 18 do Decreto nº 

4.241, de 22JAN1986: 
Art. 17 – O ingresso nos QOA e QOE far-se-á mediante 

promoção do Primeiro Sargento ou Subtenente PM/BM ao primeiro posto de 
oficialato, satisfeitas as exigências contidas em leis  e no presente 
Regulamento . (grifo nosso ).  
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Art. 18 – As promoções no QOA e QOE obedecerão aos 

princípios contidos na Lei de Promoção de Oficiais PM/BM e seu 
Regulamento, vigentes na Corporação, exceto quanto às datas fixadas para 
promoção. 

§ 1º - Somente será promovido ao primeiro posto dos QOA e 
QOE, os primeiros Sargentos ou Subtenentes aprovados no Curso de 
Habilitação de Oficiais (CHO). 

§ 3º - As promoções ao primeiro posto nos QOA e QOE, serão 
realizadas no final do Curso de Habilitação de Oficiais (CHO). (grifo nosso). 

Considerando que a 1ª Seção do Estado Maior Geral é a 
responsável em informar a 3ª Seção do EMG os militares aptos a 
concorrerem aos testes seletivos para o Curso de Habilitação de Oficiais; 
sendo que a BM/3 informará o número de vagas existentes nos efetivos dos 
QOA e QOE. Onde são aplicados aos militares candidatos ou pertencentes 
aos QOA e QOE, quando for o caso, todas as disposições contidas na Lei 
de Promoção de Oficiais e seu Regulamento, vigente na Corporação. 

Que no BG nº 126/90, de 07NOV1990, publicou a inclusão das 
Praças Músicos, pertencente à Qualificação Bombeiro Militar Geral 
Especialista, onde consta o Subten QOBMP-2 Paulo Márcio Martins Amaral, 
juntamente com demais militares, pertencentes à mesma turma de 
admissão, conforme relacionados abaixo: 

 
Graduação Nome do Militar Inclusão 

Subtenente Davi Abrahão Moraes Soares 05.11.1990 

Subteniente Paulo Márcio  Martins Amaral 05.11.1990 

Subteniente Gilvandro  Cardoso Corrêa 05.11.1990 

Subtenente Joaes  Lima dos Santos 05.11.1990 

Subtenente Salomão Couto Furtado  05.11.1990 

Subtenente Natanael Pereira da Cruz  05.11.1990 

Subtenente Celso Barros  da Silva 05.11.1990 

Subtenente José Augusto Ferreira dos Santos 05.11.1990 

Subtenente Lucas Sena Maia 05.11.1990 

Subtenente Gerson Chagas Palheta 05.11.1990 

 
Graduação Nome do Militar Inclusão Data da Ùltima 

Promoção 
1º SGT Cilas  Souza do Nascimento 05.11.1990 25.09.2003 
1º SGT  Silvio Aldemiro  Pereira  Monteiro 05.11.1990 25.09.2003 
1º SGT Paulo Sérgio da Silva Cardoso  05.11.1990 25.09.2003 
1º SGT Daniel Delatuche Barbosa 05.11.1990 25.09.2003 
1º SGT Jonivaldo Rufino da Silva 05.11.1990 25.09.2003 
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1º SGT Wanderley Bezerra Vila Nova  05.11.1990 25.09.2003 
1º SGT Mário Lopes de Macedo 05.11.1990 25.09.2003 
1º SGT Jair das Chagas Palheta  05.11.1990 25.09.2003 
1º SGT Jairo  Costa Paiva 05.11.1990 25.09.2003 
1º SGT Clerison Lima da Costa 05.11.1990 25.09.2003 
1º SGT Francisco Edmar da Silva Vieira 05.11.1990 25.09.2003 
1º SGT José Rodrigues Fonseca  05.11.1990 25.09.2003 
1º SGT Lucivaldo de Souza Guedes  05.11.1990 21.04.2004 
1º SGT Fernando do Socorro de Carvalho 05.11.1990 21.04.2004 
1º SGT Isanildo da Rocha Monteiro 05.11.1990 21.04.2004 
1º SGT Raimundo Antônio Feio da Costa 05.11.1990 21.04.2004 
1º SGT Vitor Ferreira Alves  05.11.1990 21.04.2004 
1º SGT Jaziel Oliveira da Rocha 05.11.1990 21.04.2004 
1º SGT Manofi do Carmo Furtado da Costa 05.11.1990 21.04.2004 
1º SGT Carlos Alberto Vieira Costa 05.11.1990 21.04.2004 

 

IV – DO PARECER. 
Diante do exposto, opino pelo indeferimento  do pleito do 

Subten QOBMP-2 Paulo Márcio Martins Amaral, quanto à “ concessão de 
vaga para participar do Curso de habilitação a Oficial - CHO” , haja vista 
deverá demonstrar seu mérito profissional em disputa seletiva com os 
demais integrantes de seu quadro em igualdade de condições, visando 
concorrer as 02 (duas) vagas de oficial em aberto no quadro de oficiais 
músicos.  

Em resumo, caso haja conveniência da Administração, poderá 
ser realizado um teste de seleção entre os candidatos da Banda de 
Música a fim de eleger 02 (dois) graduados que part iciparão do Curso 
de Habilitação de Oficiais  (CHO). Ou seja, para preencher as 02 (duas) 
vagas em claro no Quadro de Oficiais Especialista Bombeiro Militar - 
Quadro de Oficiais Músico (QOEBM) -  nos estritos termos dos requisitos 
contidos no Art. 16 do Decreto nº 4.241, de 22JAN1986, que regulamentou 
para a Polícia Militar a Lei nº 5.162-A, de 16OUT1984, e que dispõe sobre o 
ingresso e Promoções nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e 
de Oficiais Especialistas (QOE) , estabelecendo critérios e condições que 
asseguram, aos Primeiros Sargentos e Subtenentes da ativa, o ingresso nos 
Quadro de Oficiais supra mencionados. 

É o Parecer, SMJ. 
Quartel em Belém-PA, 10 de julho de 2006. 
 

SAULO LODI PEDREIRA – CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça 
 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ 
Concordo com o parecer 
 

HOMOLOGAÇÃO DO CMT GERAL 
ORLANDO FRADE – CEL BM 
Cmt Geral do CBMPA 
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3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 

 
I – ASSUNTOS GERAIS 

A) ALTERAÇÃO DE PRAÇA 
1 - FÉRIAS – TRANSFERÊNCIAS 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 
2005, do mês de julho para dezembro 2006, do 1º SGT BM REGINALDO DA 
COSTA HERNANDES, do 3º GBM, devendo exercer no período de 1º a 30-
12-2006. 

 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 
2005, do mês de julho para outubro 2006, do 1º SGT BM JOSÉ ALBERTO 
FURTADO FILHO, do 1º GBM, devendo exercer no período de 1º a 30-10-
2006. 

 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 
2005, do mês de julho para dezembro 2006, do 1º SGT BM REGINALDO DA 
COSTA HERNANDES, do 3º GBM, devendo exercer no período de 1º a 30-
12-2006. 

 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 
2005, do mês de julho para outubro 2006, do 1º SGT BM OZIEL DO CARMO 
MELO, do 1º GBS, devendo exercer no período de 1º a 30-10-2006. 

 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 
2005, do mês de julho para dezembro 2006, do 2º SGT BM JOSÉ DELIVAL 
SOUZA DE CARVALHO, do 4º GBM, devendo exercer no período de 1º a 
30-12-2006. 

 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 
2005, do mês de julho para novembro 2006, do 3º SGT BM LÁZARO ALVES 
BENTES FILHO, do 5º GBM, devendo exercer no período de 1º a 30-11-
2006. 

 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 
2005, do mês de julho para dezembro 2006, dos 3º SGT BM ANTONIO 
MÁRCIO BARBOSA NEVES, CBs BM ANTONIO MARINALDO SILVA 
OLIVEIRA, CLAUDEMIR SALES RODRIGUES, ELIELSON LUIS DA SILVA 
PEREIRA, JEREMIAS DE LIMA MENDES, MANUEL MARINALDO VIEIRA 
DE OLIVEIRA e MÁRCIO AUGUSTO BARBOSA BICHIRÃO, todos do 2º 
GBM, devendo exercer no período de 1º a 30-12-2006. 

 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 
2005, do mês de julho para setembro 2006, do 3º SGT BM MAX ROBLEDO 
DA SILVA, do 1º GBM, devendo exercer no período de 1º a 30-09-2006. 
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Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 

2005, do mês de julho para outubro 2006, do 3º SGT BM FERNANDO LOBO 
FERNANDES, do 1º GBM, devendo exercer no período de 1º a 30-10-2006. 

 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 
2005, do mês de julho para outubro 2006, do 3º SGT BM MAURÍCIO 
ANTONIO CABRAL MONTEIRO, do CFAE, devendo exercer no período de 
1º a 30-10-2006. 

 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 
2005, do mês de julho para novembro 2006, do 3º SGT BM NILSON 
JACAÚNA, do 5º GBM, devendo exercer no período de 1º a 30-11-2006. 

 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 
2005, do mês de julho para novembro 2006, do CB BM EDVALDO 
VASCONCELOS NUNES FILHO, do 3º GBM, devendo exercer no período 
de 1º a 30-11-2006. 

 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 
2005, do mês de julho para setembro 2006, do CB BM MÁRIO ANTONIO 
DOS SANTOS NUNES, do 9º SGBM/I, devendo exercer no período de 1º a 
30-09-2006. 

 
Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 

2005, do mês de julho para outubro 2006, do CB BM EDUARDO GABRIEL 
OLIVEIRA DE MOURA, do 1º GBM, devendo exercer no período de 1º a 30-
10-2006. 

 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 
2005, do mês de julho para novembro 2006, do CB BM IVANILDO SILVA 
PAIXÃO, do 1º GBM, devendo exercer no período de 1º a 30-11-2006. 

 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 
2005, do mês de julho para outubro 2006, do CB BM JOEL CONSTANTINO 
DA CONCEIÇÃO, do 2º GBM, devendo exercer no período de 1º a 30-10-
2006. 

 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 
2005, do mês de julho para outubro 2006, do CB BM JOSÉ AUGUSTO 
MARGALHO PANTOJA, do 1º GBM, devendo exercer no período de 1º a 30-
10-2006. 

 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 
2005, do mês de julho para novembro 2006, do CB BM JOSÉ AUGUSTO 
DOS SANTOS FERREIRA, do 6º GBM, devendo exercer no período de 1º a 
30-11-2006. 
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Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 

2005, do mês de julho para outubro 2006, do CB BM JOSÉ IVAN DOS 
SANTOS, da 1º SBM/I, devendo exercer no período de 1º a 30-10-2006. 

 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 
2005, do mês de julho para setembro 2006, do SD BM MARCOS CORREIA 
DOS SANTOS, do 1º SGPA/I, devendo exercer no período de 1º a 30-09-
2006. 

 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 
2005, do mês de julho para agosto 2006, do SD BM CARLOS ANDRÉ 
MENINO DE OLIVEIRA, do 9º SGBM/I, devendo exercer no período de 1º a 
30-08-2006. 

 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 
2005, do mês de julho para setembro 2006, do SD BM MARCOS CORREIA 
DOS SANTOS, do 1º SGPA/I, devendo exercer no período de 1º a 30-09-
2006. 

 
4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA 

1 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 
Das averiguações Bombeiros Militares mandadas proceder pelo 

Comandante Geral da Corporação, por meio da Portaria nº 417/2001, sendo 
designado para encarregado da Sindicância, o então, 1º TEN QOBM 
AFONSO DOS SANTOS SOUZA, a fim de avaliar a conduta do SD BM 
Waldecir Cardoso dos Santos, descrita na acusação abaixo. 

 

DA ACUSAÇÃO: 
Pesa sobre o acusado, o fato do SD BM Waldecir Cardoso dos 

Santos, o qual não apresentava histórico anterior de doença mental e que 
segundo consta em sua ficha médica, não há história familiar desta doença 
e que a partir do mês de março de 1999 passou a alegar doença mental, 
sendo que há possibilidade de estar “simulando alienação mental”, visando 
pleitear reforma, com o intuito de obter vantagens próprias e lesar o erário 
público. 

 

DOS FATOS: 
1. Que o SD BM Waldecir Cardoso dos Santos apresenta uma 

vasta ficha médica de reclamações de saúde, no que se refere ao aparelho 
respiratório superior. 

2. Que, nesta época, em nenhum momento, o SD BM Waldecir 
Cardoso dos Santos apresentava ou apresentou sinais de distúrbio mental. 

3. Que o SD BM Waldecir Cardoso dos Santos em 1995 foi 
encaminhado a JISG/PM para homologação de licença médica, devido 
nessa época o CBMPA não realização perícia médica. 
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4. Que, a partir desta data, o SD BM Waldecir Cardoso dos 

Santos ficou recebendo licença para de saúde pela JISG/PM até 1997. 
5. Que em 04SET1997, o SD BM Waldecir Cardoso dos Santos 

foi considerado apto pela JISG/PM e encaminhado ao CBM, em virtude da 
JISG/PM ser informada que o CBMPA já estava realizando perícia médica.  

6. Que durante uma sessão na JISG/BM, o SD BM Waldecir 
Cardoso dos Santos relatou que não se sentia bem, devido o problema de 
sinusite, sendo que a JISG/BM achou um absurdo, pois passados 
aproximadamente dois anos de licença para tratamento de saúde, o militar 
ainda não estava em condições de trabalho. 

7. Que devido à sinusite crônica, ser uma doença não 
incapacitante, tratável e curável, o militar recebeu o parecer apto ao trabalho 
e foi encaminhado ao Quartel do 1º GBM. 

8. Que em 06JAN1998, o SD BM Waldecir Cardoso dos Santos 
apresentou-se na JISG/BM acompanhado do seu tio dizendo que não tinha 
condição para o trabalho, devido sinusite e alegava, também, gastrite. 
Sendo informado ao tio do militar que o mesmo precisava de tratamento e 
não necessariamente de afastamento do trabalho. 

9. Que foi solicitado avaliação por escrito do 
otorrinolaringologista e do gastroenterologista, que não foi realizado. E que, 
na data de 03SET1998, ficou internado no HPM com hemorragia digestiva, 
devido úlcera gástrica. 

10. Que, mesmo com a insistência do SD BM Waldecir Cardoso 
dos Santos em querer ficar afastado do trabalho, o parecer da JISG/BM 
continuava sendo “Apto com Restrições”. 

11. Que em virtude de não conseguir afastamento do trabalho, o 
SD BM Waldecir Cardoso dos Santos em março de 1998, apelou para 
doença mental. 

12. Que o SD BM Waldecir Cardoso dos Santos foi 
inspecionado por um psiquiatra do Ministério da Marinha (Dr. Maceió), na 
data de 30SET1999, onde este emitiu parecer verbal que o militar era um 
simulador de doença. 

13. Que, na data de 18MAR2002, o então, 1º Ten QOBM Afonso 
dos Santos Souza, Oficial Sindicante, requisitou a Drª. Elizabeth Maria 
Pereira Ferreira, Médica Psiquiátrica Forense do Centro de Perícias 
Científicas Renato Chaves, que fosse submetido o SD BM Waldecir Cardoso 
dos Santos a Perícia Psiquiátrica, em virtude de haver, em tese, indícios de 
simulação de doença psiquiátrica. 

14. Que a Drª. Elizabeth Maria Pereira Ferreira, Médica 
Psiquiátrica Forense do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, 
informou que, em virtude de tratar-se de procedimento administrativo, 
deveria ser efetuado o pagamento da taxa dos respectivos serviços nos 
correios, conforme ofício nº 126/2002 – SGPF. 
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15. Que os Autos foram conclusos e remetidos ao Comandante 

Geral, na data de 16ABR2002. 
16. Que, na data de 26ABR2002, os autos retornaram ao Oficial 

Sindicante, com o intuito de submeter o SD BM Waldecir Cardoso dos 
Santos a exame de sanidade mental, visando subsidiar a decisão do referido 
processo. 

17. Que, o Oficial Sindicante solicitou ao Exmº. Sr. Juiz Auditor 
Militar que intercedesse e requisitasse ao Centro de Perícias Científicas 
Renato Chaves, Setor de Psiquiatria Forense, que fosse submetido a Perícia 
Psiquiátrica o SD BM Waldecir Cardoso dos Santos. 

18. Que a Justiça Militar, na data de 21JAN2004, encaminhou o 
ofício nº 0043-JME/PA, requisitando que o Oficial Sindicante providenciasse 
apresentar no dia 29JAN2004, às 10h00, os familiares e o acusado, SD BM 
Waldecir Cardoso dos Santos, na Subgerência de Psiquiatria Forense do 
Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, para realização de exame 
de sanidade mental do militar em tela, onde deverá ser apresentada a cópia 
dos autos da Sindicância para estudos médicos legais. 

19. Que o Oficial Sindicante, na data de 27JAN2004, remeteu 
cópia dos Autos de Sindicância a Drª. Elizabeth Maria Pereira Ferreira, 
Médica Psiquiátrica Forense do Centro de Perícias Científicas Renato 
Chaves. 

20. Que Drª. Elizabeth Maria Pereira Ferreira do CPC “Renato 
Chaves”, visando subsidiar o diagnóstico pericial do SD BM Waldecir 
Cardoso dos Santos, solicitou por meio do ofício nº 067/2004 – SGPF, os 
exames relacionados abaixo ficando no aguardo da remessa dos resultados 
para a conclusão do Laudo de Sanidade Mental. 

� Eletroencefalograma com mapeamento da atividade elétrica 
cerebral. 

� Níveis sanguíneos de haloperidol. 
� Níveis sanguíneos de levomepromazina. 
� Gama GT. 
� Prolactina. 
� Fosfatase alcalina. 
� Cálcio Sérico. 
� Magnésio Sérico. 
21. Que o Oficial Sindicante encaminhou o ofício nº 010/2004 ao 

Ilmº. Sr. Cel QOBM – Subcomandante Geral do CBMPA, para que fosse 
remetido ao setor competente da Instituição, visando a realização dos 
exames descritos acima, para subsidiar a Médica Psiquiátrica Forense do 
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, na conclusão do Laudo de 
Sanidade Mental. 

22. Que, na data de 20ABR2004, a Drª. Elizabeth Maria Pereira 
Ferreira, Médica Psiquiátrica Forense do Centro de Perícias Científicas 
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Renato Chaves, encaminhou o Laudo de Exame Pericial de Sanidade 
Mental de Registro nº 3.472/2004, do SD BM Waldecir Cardoso dos Santos. 

23. Que o Laudo Psiquiátrico Forense nº 3.472/2004, em seu 
item IX, que se refere a exames subsidiários, dispõe: 

“Foram solicitados, por meio do ofício, ao encarregado da 
sindicância, os seguintes exames: eletroencefalograma com mapeamento 
da atividade elétrica cerebral, pesquisa de níveis sanguíneos de haloperidol 
e levomepromazina, gama GT, fosfatase alcalina, cálcio sérico, magnésio 
sérico e prolactina. Até o presente, os resultados dos exames não foram 
remetidos a este CPC”. (grifo nosso) 

24. Que o Laudo Psiquiátrico Forense nº 3.472/2004, em seu 
item X, que se refere ao diagnóstico, dispõe: 

 “Os dados clínicos e documentais disponíveis são insuficientes 
para firmar o diagnóstico psiquiátrico”. 

25. Que o Laudo Psiquiátrico Forense nº 3.472/2004, em seu 
item XI, que se refere aos comentários médico-legais, dispõe: 

“Existem indícios de simulação de doença mental. Entretanto, os 
exames subsidiários solicitados são relevantes para o diagnóstico de 
certeza. 

Uma vez que, até o presente, não recebemos o resultado dos 
exames requeridos para o periciando por meio do encarregado da 
sindicância, estamos concluindo o laudo com insuficiência de dados para o 
diagnóstico”. 

26. Que os Autos de Sindicância foram “Sobrestados”, conforme 
Portaria nº 625, de 18FEV2004, onde o encarregado deverá providenciar o 
cumprimento do ofício nº 067/2004 – SGPF, de 11FEV2004. 

 
RESOLVO: 
1) Concordar com a conclusão a que chegou o Oficial 

Sindicante, de que não há como emitir um parecer conclusivo se existem 
indícios de simulação de doença psiquiátrica por parte do SD BM Waldecir 
Cardoso dos Santos, haja vista, os exames requeridos para o periciando 
(eletroencefalograma com mapeamento da atividade elétrica cerebral, 
pesquisa de níveis sanguíneos de haloperidol e levomepromazina, gama 
GT, fosfatase alcalina, cálcio sérico, magnésio sérico e prolactina), por meio 
do encarregado da Sindicância, não foram remetidos a Médica Psiquiátrica 
Forense do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, os quais são 
relevantes para o diagnóstico de certeza; sendo que o laudo foi concluído 
com insuficiência de dados para o diagnóstico.  

2) Substituir o Oficial Sindicante, o então, 1º Ten QOBM Afonso 
dos Santos Souza, em virtude do militar haver sido transferido para o 5º 
GBM – Marabá, pelo Cap QOBM José Gedalberto Lessa Lisboa, para dar 
continuidade nas diligências. 
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3) Determinar a devolução dos Autos ao Oficial Sindicante, para 

que providencie o cumprimento do ofício nº 067/2004 – SGPF, de 
11FEV2004, que se refere aos exames acima citados, visando subsidiar o 
diagnóstico pericial do SD BM Waldecir Cardoso dos Santos. Providencie o 
Presidente da COJ. 

3) Publicar em BG a presente Solução de Sindicância. 
Providencie a Ajudância Geral. 

4) Cumpra-se. 
 

2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Parecer nº 080/2006-COJ. 
Objeto: Autos de PAD instaurado por meio da Portaria nº 

008/04-COPM, de 23JUL2004. 
Interessado: 1º Ten PM Marco Antônio Nogueira Barbosa e 3º 

SGT BM Gilberto da Silva Tavares. 
Assunto: Apurar a suposta insinuação caluniosa por parte do 

CB BM Francisco Antônio Rocha de Souza, lotado no CIOp, contra o 1º Ten 
PM Marco Antônio Nogueira Barbosa e 3º SGT PM Gilberto da Silva 
Tavares, ambos pertencentes ao 1º BPM, por ter no dia 16JUN2004, quando 
na função de despachante ao CIOp, ao término de uma ocorrência, teria dito 
as seguintes textuais”OK ROLOU ACERTO”, referindo-se a atuação das 
guarnições da Polícia Militar que atenderam a ocorrência,fato este ocorrido 
no dia 16JUN2004,ás 22h15. 

Anexo: Autos de PAD instaurado por meios da Portaria nº 
008/04-CPM, de 23JUL2004, contendo 48 (quarenta e oito) páginas. 

 
I – DA CONSULTA 
O Cel QOBM – Comandante Geral do CBMPA encaminhou os 

Autos de PAD instaurado por meio da Portaria nº 008/04-CPM, contendo 48 
páginas, à Comissão de Justiça, para análise e parecer. 

 
II - DOS FATOS 
O Comando de Policiamento Metropolitano, na data de 

23JUL2004, instaurou Processo Administrativo Disciplinar (PAD), através da 
Portaria nº 008/04-CPM, cujo Oficial encarregado foi o 2º Ten PM Manoel 
Flávio Cardoso dos Santos, pertencente ao 10º BPM, que teve por escopo 
apurar, em tese, a suposta insinuação caluniosa por parte do CB BM 
Francisco Antônio Rocha de Souza, lotado no CIOp, contra o 1º Ten PM 
Marco Antônio Nogueira Barbosa e 3º SGT PM Gilberto da Silva Tavares, 
ambos pertencentes ao 1º BPM, por ter no dia 16JUN2004, quando na 
função de despachante ao CIOp, ao término de uma ocorrência, teria dito as 
seguintes textuais “O ROLOU ACERTO”, referindo-se a atuação das 
guarnições da Polícia Militar que atenderam a ocorrência. 
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III - DO DIREITO 
Vale ressaltar que, hoje em dia, 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. 

O processo disciplinar desdobra-se numa série de atos que se 
iniciam com a portaria instauradora e se encerram com o julgamento da 
autoridade administrativa competente. 

A instauração do processo administrativo disciplinar somente se 
legitima quando houver um mínimo de fato indicativo da possibilidade de vir 
a ser futuramente punido o servidor que, sendo o possível autor da infração 
veiculada, esteja sujeito ao poder disciplinar de quem tenha a competência 
para iniciar o corresponde procedimento. 

A competência administrativa, sendo um requisito de ordem 
pública, é intransferível e improrrogável pela vontade dos interessados. 
Pode, entretanto, ser delegada e avocada, desde que o permitam as normas 
reguladoras da Administração. Sem que a lei faculte essa deslocação de 
função, não é possível a modificação discricionária da competência, porque 
ela é elemento vinculado de todo ato administrativo, e, pois, insuscetível de 
ser fixada ou alterada ao nuto do administrador e ao arrepio da lei. 

Portanto, dentro os requisitos do ato administrativo, fazemos 
referência a competência, onde esta é a condição primeira de sua validade. 
Nenhum ato, discricionário ou vinculado, pode ser realizado validamente, 
sem que o agente disponha de poder legal para praticá-lo. A competência 
resulta de lei e por ela é delimitada. 

O Comandante de Policiamento Metropolitano não era a 
autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar 
(PAD), objeto do presente parecer, haja vista, essa competência se limita a 
abranger os casos que envolvam servidores que estejam sob o direto ou 
indireto comando funcional da autoridade hierarquicamente instauradora. 
Vale dizer, que a autoridade administrativa somente é competente para 
determinar a instauração de processo que objetive apurar falta 
(irregularidade) de seus subordinados, quer seja essa ascendência direta ou 
indireta. 

Portanto, em virtude do CB BM Francisco Antônio Rocha de 
Souza, lotado no CIOp, pertencer as fileiras do Corpo de Bombeiros Militar, 
jamais poderia ser responsabilizado disciplinarmente, tendo com base o 
processo administrativo instaurado pela Polícia Militar. 

Verifica-se que na “Homologação” dos Autos do presente 
processo, assinada pelo Comandante de Policiamento Metropolitano, Cel 
QOPM Antônio Ferreira de Araújo, concorda com o encarregado do PAD, de 
que  os fatos  apurados apresentam  indícios de crime  de natureza  militar e  
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transgressão da disciplina a ser imputada ao CB BM Francisco Antônio 
Rocha de Souza, lotado no CIOp. Sendo remetida a 1ª via dos autos a 
Corregedoria Geral da PMPA, para ser, posteriormente, encaminhada ao 
Órgão competente. 

Verifica-se nos autos que paira dúvidas a respeito se o CB BM 
Francisco Antônio Rocha de Souza, quando na função de despachante ao 
CIOp no dia 16JUN2004, por volta das 22:15h, realmente, proferiu as 
textuais “OK ROLOU ACERTO”, referindo-se a atuação das guarnições da 
Polícia Militar, VTR’s 1238 e 958, Comandadas pelo 1º Ten PM Nogueira e 
3º SGT PM Tavares, respectivamente, pertencentes ao 1º BPM, quando 
atenderam a ocorrência, na Trav. Mauriti entre Senador Lemos e Rua Nova, 
próximo ao canal da Pirajá, onde estariam ocorrendo “pegas” de 
motocicletas no local. Haja vista, nas declarações das pessoas inquiridas, as 
mesmas mencionam que é comum a interferência de outras fontes na rede 
rádio.  

 
IV - DO PARECER 
Diante dos fatos e fundamentos acima expendidos, opino pela 

não aplicação de sansão disciplinar ao CB BM Francisco Antônio Rocha de 
Souza, lotado no CIOp, tendo por base o processo administrativo disciplinar 
(PAD) instaurado pela Polícia Militar, em virtude de não haver sido 
instaurado por autoridade administrativa competente e tendo em vista que os 
autos do processo foram remetidos a Justiça Militar, onde o art. 35 do CPPM 
reza que: “O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo Juiz, 
efetiva-se com a citação do acusado e extingue-se no momento em que a 
sentença definitiva se torna irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não”. 
Portanto, sugiro que a Instituição aguarde a decisão da Justiça Militar para, 
posterior, manifestação da suposta transgressão residual por parte do 
militar. 

É o parecer, salvo melhor juízo de Vossa Excelência.  
Quartel em Belém-PA, 19 julho de 2006. 
 
SAULO LODI PEDREIRA – CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça 
DESPACHO D PRESIDENTE DA COJ: 
1. concordo com o presente parecer. A PMPA não tem 

competência para processar administrativamente e julgar Bombeiros 
Militares. O PAD é nulo. 

 
CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTE - MAJ BM 
Presidente da Comissão de justiça do CBMPA 
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3 – OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO 

OFÍCIO Nº 11/2006 – PADS 
 
Senhor Subcomandante Geral, 
Considerando que o prazo de conclusão dos trabalhos do 

Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS), instaurado por 
meio da portaria nº 350/2006 – Cmdº Geral, cuja responsabilidade ficou a 
cargo deste Aspirante a Oficial, deverá expirar no dia 24JUL2006. 

Considerando a natureza complexa da apuração, haverá 
necessidade de diligências que obstarão a conclusão do processo no prazo 
legal, posto que o acusado arrolou 04 (quatro) testemunhas de defesa que 
se encontram empenhadas na “Operação Veraneio” durante esta segunda 
quinzena na localidade de Baião. 

Diante do exposto, solicito a Vossa Senhoria, nos termos do Art. 
365, V do Código de Processo Civil (CPC), que se digne “sobrestar ” os 
trabalhos de apuração do presente feito, até o dia 07AGO2006. 

 
LEANDRO HENRIQUE DINIZ COIMBRA – ASP. OF. BM 
Encarregado do PADS 
 
DESPACHO DO SUBCOMANDO: 
Autorizo 
 
 
 
 
 

ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE – CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civi l 

 
 
 
 

Confere com o Original: 
 
 
 
 
 
FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA – CEL QOBM 

Ajudante Geral do CBMPA 


