
 
 

  Boletim Geral Nº 222 de 20DEZ2006 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág. 2139 
 

-
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
 

BELÉM-PARÁ 20 DE DEZEMBRO DE 2006. 

BOLETIM GERAL Nº 222 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida e xecução, publico o 
seguinte: 

 

1ª PARTE: SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇOS PARA O DIA 21DEZ2006 (QUINTA-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 TEN QOABM OSIMA 
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

MAJ QOCBM EDMILSON  
TEN QOBM ROAN 
 

 
2ª PARTE – INSTRUÇÃO 

SEM ALTERAÇÃO 
 

 
3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 

I – ASSUNTOS GERAIS 
A) ALTERAÇÃO DE PRAÇA 

1 – ATO DESTE COMANDO 
PORTARIA Nº 676 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006. 
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral 

do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas em legislação peculiar e considerando o disposto no Art. 4º, § 
3º da (LPP0, após posicionamento do Parecer nº 117/2006 – PGE, processo 
200600005813, e considerando o disposto no art. 3º da Lei Estadual nº 
5.250, de 29 de julho de 1985 (LEI DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA 
PMPA), combinado com o art. 58 do decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 
1986 (REGULAMENTO DA LEI DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA PMPA), e 
art. 49, inciso III da Constituição do Estado do Pará. 

 
RESOLVE: 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
1 

Boletim Geral Nº 222 de 20DEZ2006 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág. 2140 
 

 
Art. 1º  - Promover por ressarcimento de preterição à Graduação 

imediata a praça BM abaixo relacionada, a contar do dia 25 de setembro de 
2006. 

I – PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE 
No Quadro Bombeiro Militar Condutor e Operador de 

Viaturas (QBMP-01) 
 
A PRIMEIRO SARGENTO BM 
2º SGT BM PAULO HENRIQUE MIRANDA DE OLIVEIRA 
 
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos à data de 25 de setembro de 2006. 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrario. 
Art. 4º - Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
ORLANDO ANTONIO SARMANHO FRADE – CEL QOBM 
Coordenador Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 
(Ref. Memorando nº 415/2006 – Gab. Cmdo.) 
 

 
4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA 

1 – COMISSÃO DE JUSTIÇA 
PARECER Nº 132 /2006-COJ. 
INTERESSADO: Subcomandante Geral do CBMPA 
ORIGEM: Comandante do CFAE 
ASSUNTO: situação de AL CFSD autuado em flagrante delito 

por crime comum pela Polícia Civil 
ANEXO: Ofício nº 559/2006 e anexos. 
 
EMENTA: ALUNO CFSD AUTUADO PELA POLÍCIA CIVIL POR 

PORTE ILEGAL DE ARMA, SEM TER RESPONDIDO POR ESTE FATO A 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PERANTE A 
CORPORAÇÃO. DESLIGAMENTO DE CURSO. IMPOSSIBILIDADE. 
FERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO 
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, BEM COMO AO DA 
PRESUNÇÃO DE INOSCÊNCIA, SEM PREJUIZO DA INSTAURAÇÃO DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

 
I – DA CONSULTA  
O Comandante do CFAE encaminhou o Ofício nº 559, de 04 de 

dezembro de 2006, ao Sr. Subcomandante Geral do CBMPA, remetendo o 
Auto de Prisão em Flagrante Delito em que figura como conduzido o AL 
CFSD BM ANDERSON CARLOS ZEFERINO LEAL, por   prática  de    crime  
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previsto no Art. 14, da Lei 10.826/03, para conhecimento, apreciação e 
providências que julgar necessárias. O Subcomandante Geral do CBMPA 
encaminhou a referida documentação para análise e parecer. 

 
II - DOS FATOS 
No dia 02 de dezembro de 2006, às 01h22, foi autuado em 

flagrante delito o AL CFSD BM ANDERSON CARLOS ZEFERINO LEAL, por 
prática de crime previsto no Art. 14, da Lei 10.826/03 (PORTE ILEGAL DE 
ARMAS), na 14ª. Seccional Urbana/Ananindeua. O Comandante do CFAE 
encaminhou o Ofício nº 559, de 04 de dezembro de 2006, ao Sr. 
Subcomandante Geral do CBMPA, remetendo o referido Auto de Prisão em 
Flagrante Delito, para conhecimento, apreciação e providências que julgar 
necessárias. O CFSD está em fase de conclusão, com data de formatura 
prevista para o dia 15 de dezembro de 2006. O Subcomandante Geral do 
CBMPA encaminhou a referida documentação para análise e parecer. 

 
III – DO DIREITO 
A Constituição Federal do Brasil de 1988 contemplou os 

Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla 
Defesa e da Presunção de inocência,  em seu Art. 5º, respectivamente em 
seus incisos a seguir transcritos: 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 
devido processo legal; 

 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com 
os meios e recursos a ela inerentes; 

  
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória; 
A Lei Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006, que 

instituiu o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, que 
também vigora para o CBMPA, dispõe o seguinte: 

Conceito de transgressão disciplinar 
Art. 29 . 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, 
ainda que constituam crime, cominando ao infrator as sanções previstas 
neste Código. 

... 
Caráter das anotações e elogios 
Art. 167 . As anotações e os elogios ocasionam perda ou 
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acréscimo de pontos, respectivamente, na nota inicial do aluno, não 
acumuláveis para o mês seguinte, sendo a pontuação máxima de dez e a 
mínima de zero ponto. 

Pontuação relativa às anotações 
Art. 168 . São anotações as condutas constantes do Anexo I. 
Desconto das punições disciplinares 
Art. 169 . O aluno que for punido por transgressões disciplinares 

terá descontado em sua nota de comportamento escolar, na data da 
publicação em boletim interno, os seguintes valores: 

I - repreensão: 1,0 (um) ponto; 
II - detenção: 2,0 (dois) pontos; 
III - prisão: 4,0 (quatro) pontos. 
Discricionariedade do comandante do corpo de alunos  
§ 1º Quando o aluno for alvo de parte disciplinar, o comandante 

do corpo de alunos avaliará se há indícios de cometimento da transgressão 
disciplinar ou de anotação escolar. 

 

Indícios de transgressão disciplinar 
§ 2º Havendo indícios de transgressão disciplinar, a autoridade 

competente instaurará o devido procedimento ou processo administrativo 
disciplinar. 

Anotação escolar 
§ 3º Havendo a anotação, se pontuará o fato observado, 

conforme o Anexo I. 
 

Art. 173 . O Aluno será desligado do respectivo curso ou estágio 
quando: 

I - solicitar por escrito; 
II - for transferido para a reserva remunerada, reformado, 

licenciado ou excluído a bem da disciplina ou demitido, nos termos deste 
Código; 

III - não obtiver nota mínima de comportamento escolar; 
IV - for reprovado em matéria curricular, conforme legislação em 

vigor. 
 

Regulamentação 
Art. 176 . O Governador do Estado e o Comandante-Geral da 

Polícia Militar, atendendo às peculiaridades da Corporação, baixarão as 
respectivas normas regulamentares  necessárias à explicitação e execução 
deste Código. 

 

Revogações 
Art. 177 . Revogam-se a Lei nº 5.060, de 23 de dezembro de 

1982, o Decreto nº 2.479, de 15 de outubro de 1982, o Decreto nº 2.562, de 
7 de dezembro 1982, e as demais disposições em contrário.  

(OS GRIFOS SÃO NOSSOS) 
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IV – DO PARECER 
Face aos princípios constitucionais do devido processo legal , 

do contraditório e da ampla defesa , bem como o da presunção de 
inocência , além do que estabelece o Código de Ética da PMPA aplicado ao 
CBMPA, anteriormente explanados acerca do assunto em questão, somos de 
parecer que o AL CFSD BM ANDERSON CARLOS ZEFERINO LEAL não 
deve ser cerceado em seu direito de ser efetivado como soldado na 
formatura do respectivo Curso, se o mesmo não se enquadrar em nenhuma 
das situações previstas no Código de Ética para desligamento de curso, isto 
sem prejuízo da instauração de Processo Administrativo Disciplinar para 
apurar eventual transgressão residual e, conforme o resultado das 
apurações, futura aplicação de punição, inclusive de licenciamento a bem da 
disciplina, já na condição de soldado, se for o caso. 

 
É o Parecer, SMJ. 
 
Quartel em Belém-PA, 14 de dezembro de 2006. 
 
CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI - MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA. 
 
 
DESPACHO DO COMANDANTE GERAL 
I – Homologo o presente parecer. 
II -  Publique-se 
 
ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE – CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil 
 
PARECER Nº .136/2006 – COJ 
Objeto:  Autos de Sindicância instituída pela Portaria nº 

318/2005-DS/PROJUR. 
Interessado:  Estado (DETRAN). 
Assunto:  Irregularidade apresentada no Processo para emissão 

de 2ª via do Certificado de Registro de Veículos – CRV, do veículo de placa 
JTP – 1150/PA, serviço este não solicitado por seu proprietário.  

Anexo:  Cópia dos Autos de Sindicância instituída pela Portaria 
nº 318/2005-DS/PROJUR, contendo 126 fls. 

 
DOS FATOS:  
Que na data de 30OUT2003, o Sr. CAYON JOSÉ DE ARAÚJO 

SILVA compareceu na Ouvidoria do DETRAN, sito a Rodovia Augusto 
Montenegro, Km 03, Nova Marambaia, informando que na qualidade de 
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proprietário de diversos veículos registrados seu nome, trata pessoalmente 
dos assuntos referentes aos mesmos, e em relação ao veículo de placa JTP 
– 1150 PA, M.BENS/L 2014, supreendeu-se com a montagem de um 
Processo que gerou a guia de nº 0383392004, efetuado sem a sua anuência 
e que não apresentou seu veículo para vistoria, assim como o registro de 
extravio de documento do veículo, efetuado pela Srª. Rosiclea de Souza 
Barra, junto a Delegacia de roubos e Furtos de Veículos, que apresentou 
uma procuração, trazendo à colocação de em cópia simples dos seguintes 
documentos: 

1) Capa de Petição (Guia nº 0383392004) requerendo emissão 
de 2ª via do DUT/DUAL datado de24.10.2003. 

2) CRV do veículo de placa JTP – 1150/PA. 
3) Guia de recolhimento Bancário (DT1170). 
4) Certidão da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. 
5) Documento de identidade. 
6) Registro de dados do veículo. 
7) Laudo de vistoria nº 767337. 
Convém fazer algumas considerações a respeito dos autos de 

sindicância. 
1. Que o militar, ANTÔNIO CARLOS DO CARMO COSTA, 

exercia a função de “vistoriador”, em virtude de convênio firmado entre o 
DETRAN e o CBMPA. 

2. Que o militar, ANTÔNIO CARLOS DO CARMO COSTA, diz 
que não conhece o Sr. Cayon José de Araújo Silva e que não lembra ter 
realizado esta vistoria no DETRAN ou fora, porém reconhece como sendo 
sua a assinatura que constam no Laudo de Vistoria e que não se 
preocupava em pedir documento de Ocorrência Policial para fazer vistoria 
de caminhão (2ª via), pois achava que isso já era de competência do setor 
de veículo, que orientava o usuário após ter feito a vistoria, que o usuário iria 
precisar sim, mas, para montar o processo. 

3. Que o Cap QOPM Dílson Melo – Coordenador da Segurança 
Orgânica, a fim de instruir o Processo nº 278498, instaurado através da 
Portaria nº 318/05-DS/PROJUR, informou que ao consultar os registros de 
entrada e saída de veículos da área de vistoria do DETRAN-Sede, não foi 
encontrado nenhum registro do veículo de placa JTP – 1150/PA, referente 
ao dia 22OUT2003, conforme contido nos autos de sindicância, fls nºs 051. 
Portanto, o veículo foi vistoriado, sem ter acesso as dependências do setor 
de vistoria do DETRAN. A vistoria não foi realizada fora do Órgão, vez que 
não há nos autos a comprovação do pagamento da taxa de deslocamento 
prevista na Lei nº 5.055/82 e suas alterações. A Comissão em seu relatório 
menciona que houve transgressão aos dispositivos do Art. 177, V e VI e Art. 
178, XIV e XXI da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores 
Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do 
Estado do Pará). 
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4. Transcreveremos os dispositivos acima referenciados: 
 
Art. 177 – São deveres do servidor: 
V – exercício pessoal das atribuições; 
VI – Observância aos princípios éticos, morais, às leis e 

regulamentos. 
 
Art. 178 – É vedado ao servidor: 
XIV – omitir-se no zelo e conservação dos bens e documentos 

públicos; 
XXI – praticar atos, tipificados em lei como crime, contra a 

administração pública. 
5. Que nos autos de Sindicância, Fls nº 77, consta o mapa de 

controle do setor de vistoria de veículos do DETRAN-Sede, onde se verifica 
que o veículo de placas JTP – 1150/PA foi vistoriado no dia 22OUT2003, às 
09:12h, cuja vistoria ocorreu no referido Órgão, sendo o veículo vistoriado 
pelo militar, ANTÔNIO CARLOS DO CARMO COSTA, conforme Laudo de 
Vistoria nº 767337 - Fl nº 10, sendo o resultado da vistoria do veículo sido 
“APTO”.  

6. Contudo, no mapa de controle de Laudos de Vistoria de 
Veículos confeccionado pelo vistoriador, ANTÔNIO CARLOS DO CARMO 
COSTA, contido na Fl nº 078, referente as vistorias realizadas no dia 
22OUT2003 no DETRAN – Sede, não consta o veículo de placas JTP – 
1150/PA. 

7. Que o militar, ANTÔNIO CARLOS DO CARMO COSTA, 
quando na função de vitoriador não teve a cautela com os documentos, os 
quais apôs sua assinatura, tampouco teve o cuidado de requerer do suposto 
proprietário, a apresentação do Boletim de Ocorrência Policial – BOP, para 
realizar a vistoria do veículo de placas JTP – 1150/PA, ocorrida no dia 
22OUT2003, às 09:12h, com o fim de emitir a 2ª via do Certificado de 
Registro de Veículos – CRV. 

8. Que o corregedor do DETRAN, Dr. Raphael Maués Oliveira, 
OAB/PA 10.937, sugeriu que seja encaminhada cópia dos autos do 
processo em tela, ao Ministério Público Estadual para as providências 
cabíveis. 

 
DO DIREITO: 
O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, usando da 

competência que lhe confere o Art. 12 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e conforme 
Decreto nº 2.327, de 23 de setembro de 1997, que dispõe sobre a 
coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, editou a “Resolução nº 5”, 
transcrita no DOU de 26JAN1998, considerando ser de conveniência técnica 
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e administrativa que as vistorias dos veículos obedeçam a critérios e 
procedimentos uniformes em todo o país, onde convém transcrever os 
artigos 1º e 2º. 

“ Art. 1º As vistorias tratadas na presente Resolução serão 
realizadas por ocasião da transferência de propriedade ou de domicílio 
intermunicipal ou interestadual do proprietário do veículo, ou qualquer 
alteração de suas características, implicando no assentamento dessa 
circunstância no registro inicial. 

 
Art. 2º As vistorias mencionadas no artigo anterior executadas 

pelo Departamento de Trânsito, das Circunscrições Regionais, tem como 
objetivo verificar: 

a) A autenticidade da identificação do veículo e da sua 
documentação; 

B) A legitimidade da propriedade; 
C) Se os veículos dispõem dos equipamentos obrigatórios, e se 

estes atendem as especificações técnicas e estão em perfeitas condições de 
funcionamento. 

D) Se as características originais dos veículos e seus agregados 
não foram modificados, e se constatada alguma alteração, esta tenha sido 
autorizada, regularizada, e se consta no prontuário do veículo na repartição 
de trânsito” . (grifos nossos ). 

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. 

Como a Administração não possui disponibilidade sobre o seu 
patrimônio público, não é cabível ao Estado ficar descoberto na ocorrência 
de eventual lesão de seu patrimônio. Ao contrário, a Administração tem 
como dever o zelo pela integridade deste patrimônio. 

O Art. 23 do Código de Ética e Disciplina (Lei nº 6.833/2006) 
reza que: “ A violação dos deveres éticos dos policiais militares acarretará 
responsabilidade administrativa, independente da penal e da civil” . 

As instâncias penal, civil e administrativa são autônomas, de 
modo a autorizar a Administração Pública a se valer de seus próprios 
procedimentos, bem como a aplicar sanções administrativas, 
independentemente de prévio julgamento de ação penal, ainda que o 
servidor faltoso tenha procedido com conduta configurada, em tese, como 
crime. 

A Administração exerce poder autônomo e não pode ficar inerte 
diante de irregularidade praticada por seus funcionários, aguardando a 
manifestação da Justiça sobre o caráter criminal da conduta, vez que os 
procedimentos judiciais são lentos por natureza, podendo demorar anos e 
anos, com a utilização de recursos protelatórios até a última instância. 
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Tanto o direito penal como o administrativo buscam em seus 

independentes e autônomos procedimentos a busca da verdade, para que 
em nome dela possam tipificar a infração, com o objetivo de uma futura 
punição, ou que a absolvição surta o devido efeito legal. 

Não se discute a independência das instâncias, visto que este 
fato é incontroverso e funciona como uma garantia para a sociedade de que 
as infrações penais, administrativas e civis serão averiguadas pelo poder 
competente, com a devida e necessária liberdade. 

Adotamos essa posição, como sendo a do melhor direito e a 
adequada ao interesse público. Conclusivamente, a Administração pode dar 
curso a processo disciplinar, sem aguardar manifestação do Poder 
Judiciário. 

A repercussão da absolvição criminal na instância administrativa 
somente ocorre quando a sentença proferida no Juízo Criminal nega a 
existência do fato ou afasta a sua autoria. 

 
DO PARECER:  
Diante do exposto, sugiro que seja instaurado Processo 

Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS), a fim de apurar, em tese, a 
responsabilidade administrativo-disciplinar do militar, ANTÔNIO CARLOS 
DO CARMO COSTA, através do “ due process of law” , com a obtenção de 
provas lícitas, permitida pelo ordenamento Constitucional. 

Este é o Parecer. S.M.J 
 
Quartel em Belém-PA, 05 de dezembro de 2006. 
 
SAULO LODI PEDREIRA – CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA 
 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ 
Concordo com o Parecer 
 
CLÁUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM  
Presidente da Comissão de Justiça 
 
DESPACHO DO COMANDANTE GERAL 
I – Homologo o presente parecer. 
II -  Publique-se 
 
ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE – CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil 
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ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMP A 

 
 
 
 
Confere com o Original: 

 
 
 
 
 
FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA – CEL QOBM 
Ajudante Geral do CBMPA  


