
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 19 DE JANEIRO DE 2009.

BOLETIM GERAL Nº 11 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 20 DE JANEIRO DE 2009 (TERÇA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM CAVALCANTI
Supervisor de Área CAP BM LUIS
Coordenador de Operações ao CIOP CAP BM RABELO
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM VANESSA
Perito de Incêndios e Explosões TEN BM MOISES

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

1 – COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA
PARECER Nº 005/2009-COJ.
INTERESSADO: T.Cel. QOBM MARCO ANTONIO GOMES.
ORIGEM: Diretoria de Apoio Logístico.
ASSUNTO: Infração de Trânsito por viaturas administrativas.
ANEXO: Ofício Nº 184/2008 – DAL/4

EMENTA:  INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO  COMETIDA  POR  MILITAR  QUE 
DESLOCAVA VIATURA ADMINISTRATIVA, NÃO DESTINADA A ATENDER CHAMADOS DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

I – DA CONSULTA
O Diretor de Apoio Logístico do CBM/PA encaminhou a esta Comissão de 

Justiça – COJ, o pedido de parecer a respeito de infração de trânsito cometida por militar em 
viatura administrativa, para análise, objetivando subsidiar solução quanto à existência de algum 
dispositivo que possa ocasionar uma punição ao militar.

II - DOS FATOS
O  Corpo  de  Bombeiros  do  Pará  recebeu  auto  de  infração  de  trânsito 

cometida por militares desta Corporação com viaturas administrativas, e a Diretoria de Apoio 
Logístico solicitou seu cancelamento junto aos órgãos Fiscalizadores de Trânsito, porém não 
encontrou respaldo legal, visto que as viaturas administrativas não se deslocam para atender 
chamados de urgência e emergência. 

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
Ao analisar uma conduta relacionada à livre circulação de veículos, situação 

que ensejaria o cancelamento de multas, é pertinente observar o que o Código de Trânsito diz a 
respeito. Desta forma, temos:

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

CAPÍTULO III
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DAS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA
Art.  29.  O  trânsito  de  veículos  nas  vias  terrestres  abertas  à  circulação 

obedecerá às seguintes normas:
(...)
VII  -  os  veículos  destinados  a  socorro  de incêndio  e  salvamento,  os  de 

polícia,  os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias,  além de prioridade de 
trânsito,  gozam  de  livre  circulação,  estacionamento  e  parada,  quando  em  serviço  de 
urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e 
iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições:

(...)
c)  o  uso  de  dispositivos  de  alarme  sonoro  e  de  iluminação  vermelha 

intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência;
É notório que a legislação de trânsito foi taxativa ao expor as situações e os 

requisitos necessários para que um veículo adquira a livre circulação, não abrindo espaço para 
analogias.

No caso em tela temos o enquadramento de responsabilidade objetiva do 
Estado, ou seja,  preliminarmente fixa-se que a responsabilidade civil  é a que se traduz na 
obrigação de reparar danos patrimoniais e se exaure com a indenização. 

A Constituição de 1988 responsabiliza,  objetivamente,  todas as pessoas 
jurídicas de direito público, bem como as de direito privado prestadoras de serviço público, na 
hipótese  de  seus  agentes,  mediante  condutas  comissivas,  causarem  danos  (morais  e/ou 
materiais)  aos  administrados.  Ademais,  prevê  a  Constituição  da  República  o  direito  de 
regresso,  que  significa  o  dever  de o  Estado promover  a  ação regressiva contra  o  agente 
público, cobrando o valor já desprendido com o administrado, caso aquele tenha agido com 
dolo ou culpa no evento danoso. 

A legislação civil brasileira adota a teoria do risco administrativo, baseando-
se no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais, senão vejam-se as lições de Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro (2006, p. 621):

Essa doutrina [da teoria do risco administrativo] baseia-se no princípio da 
igualdade dos ônus e encargos sociais: assim como os beneficiários decorrentes da atuação 
estatal repartem-se por todos, também os prejuízos sofridos por alguns membros da sociedade 
devem ser repartidos. Quando uma pessoa sofre um ônus maior do que o suportado pelas 
demais, rompe-se o equilíbrio que necessariamente deve haver entre os encargos sociais; para 
restabelecer  esse  equilíbrio,  o  Estado deve  indenizar  o  prejudicado,  utilizando recursos  do 
erário público.

Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando 
que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do poder 
público. Esta teoria, como seu próprio nome induz, baseia-se no risco que a atividade pública 
gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a membros da comunidade. 

A  ação  regressiva  da  Administração  contra  o  autor  direto  do  dano  está 
instituída na Constituição Federal, especificamente em:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de 
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e,  também,  ao  seguinte: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)
§  6º  -  As  pessoas  jurídicas de  direito  público  e  as  de  direito  privado 

prestadoras  de  serviços  públicos  responderão  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa 
qualidade, causarem a terceiros,  assegurado o direito de regresso contra o responsável 
nos casos de dolo ou culpa.

Para  que  esta  ação  ocorra  de  forma  legítima  exigem-se  dois  requisitos: 
primeiro, que a administração já tenha sido condenada a indenizar a vítima do dano; segundo, 
que se comprove a culpa do servidor no evento danoso. Enquanto para a Administração a 
responsabilidade  depende da  culpa:  aquela  é  objetiva,  esta  é  subjetiva  e  se  apura  pelos 
critérios gerais do Código Civil.

Como  a  obrigação  é  patrimonial,  a  responsabilidade  civil  independe  da 
criminal e da administrativa, com as quais pode coexistir sem, todavia, se confundir. Ademais, 
analisando agora o aspecto administrativo militar, temos o seguinte enquadramento de conduta:

LEI Nº 6.833, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2006

_____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 11 de 19JAN2009 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.50 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br


______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

Institui o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará.
Art.  37.  São  transgressões  disciplinares  todas  as  ações  ou  omissões 

contrárias à disciplina policial militar,especificadas a seguir:
(...)
Na utilização de transportes
(...)
XV -  desrespeitar  regras  de trânsito,  de tráfego aéreo ou de navegação 

marítima, lacustre ou fluvial, quando de serviço;

IV- JURISPRUDÊNCIA
A jurisprudência se manifesta de forma inequívoca ratificando tudo que foi 

exposto acima, como verificamos a seguir:

TRIBUNAL: Tribunal de Justiça do RS 
DATA DE JULGAMENTO: 10/12/2008 
ÓRGÃO JULGADOR: Décima Primeira Câmara Cível 
COMARCA DE ORIGEM: Comarca de Porto Alegre 
SEÇÃO: CIVEL 
PUBLICAÇÃO: Diário da Justiça do dia 08/01/2009 
TIPO DE DECISÃO: Acórdão
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE 

DE TRÂNSITO. Hipótese em que restou demonstrada a responsabilidade civil objetiva da ré. 
Uma vez comprovada a culpa do preposto no evento danoso,  cabe à empresa ré o direito 
regressivo  de  reembolso.  APELOS  NÃO  PROVIDOS.  UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº 
70023930373, Décima  Primeira  Câmara  Cível,  Tribunal  de Justiça  do RS, Relator:  Antônio 
Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 10/12/2008).

V – CONCLUSÃO
Diante  do  exposto,  esta  comissão  se  manifesta  no  sentido  de  que 

obedecendo ao princípio  da  independência  das  esferas,  após  a  instauração  do respectivo  
Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, poderá ser imputada punição ao militar nas 
duas esferas, administrativa e civil. Sua conduta enquadra-se no art. 37, XV do Código de Ética  
PM/BM,  e  como  a  administração  terá  perda  patrimonial  ao  pagar  a  multa  de  trânsito,  
respeitando ao artigo 37, §6° da Constituição Federal, e por sua responsabilidade ser objetiva,  
caberá à Procuradoria Geral do Estado a promoção de ação civil regressiva contra o militar,  
desde que seja comprovado que na sua conduta houve dolo ou culpa. Desta forma, data vênia,  
é isso que se pode depreender dos dispositivos legais em análise.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 16 de janeiro de 2009.

PAULO SÉRGIO MARTINS COSTA – 2 Ten QOCBM 
Auxiliar da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer
Em 16.01.2009

CLÁUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça.

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
I – Homologo o presente Parecer;
II – Publique-se em BG.
III- Ao Diretor do de Apoio Logístico para providências.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA

2 – OFICIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
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OF. CIRC. SNº /2009 – DO 11° SGBM/I- QCG
Informo a Vossa Senhoria que na sexta-feira, 23 de janeiro, todo efetivo da 

Ajudância, do 11° SGBM/I, 80 Aliunos do CFS, Voluntários masculinos do QCG, deverão estar 
presente das 07h30 às 10h00, na tenda de campanha localizada no cruzamento da Avenida 
Almirante  Barroso  com  a Av.  Júlio  César  (Redario  Quilombola,  antiga  feira  do livro);  para 
participar  do  2°  treinamento  do  PLANO DE ABANDONO,  onde neste  local  funcionará  um 
evento do FÓRUM SOCIAL MUNDIAL.

OBS: Uniforme – Prontidão Completo
A freqüência dos militares será verificada no local do evento
Respeitosamente,

ANANIAS DE ALBUQUERQUE AMARAL – CAP QOBM
Comandante do 11° SGBM/I

3 - DOCUMENTO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
PARTE ESPECIAL DE 13 DE JANEIRO DE 2009 – DA DIRETORIA DE 

PESSOAL DO CBMPA.

Excelentíssimo Senhor Comandante,

Honrado em cumprimentá-lo, e considerando que o CBMPA, disponibilizou a 
manutenção  do  Campo  de  Futebol  do  Quartel  do  Comando  Geral,  onde  o  mesmo  ainda 
encontra-se em processo de compactação;

Considerando que estamos na estação das chuvas e que nesse período o 
campo fica encharcado, com varias poças de lama, e se o mesmo for utilizado no referido 
período de chuvas necessitará de nova manutenção;

Diante do disposto acima, é que solicito a Vossa Excelência que interdite a 
utilização do Campo de Futebol do Quartel do Comando do CBMPA no período chuvoso, bem 
como a prática de educação física na referida área.

Respeitosamente,

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – TCEL QOBM
Responsável pelo Campo de Futebol do CBMPA

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
Autorizo..

4 - SOLUÇÃO DE INQUÉRITO TÉCNICO
Pelas conclusões a que chegou o 1º Mônica Figueiredo Veloso, encarregada 

do  Inquérito  Técnico  instaurado  através  da  Portaria  nº  005/08  de  03  de  abril  de  2008  e 
retificada pela Portaria nº 028/08 de 03 de julho de 2008, a fim de apuras as causas, efeitos e 
responsabilidades em relação às avarias sofridas pelo veiculo oficial tipo microônibus, de placa 
JUU 0931, marca e modelo MARPOLO/VOLARE A8 ON, ano de fabricação 2004, classe oficial 
nº  de  chassi  93PB05B305C014209,  pertencente  na  ocasião  ao  Comando  Operacional  do 
CBMPA, verifica-se que o acidente foi ocasionado por causas técnicas, evento fortuito, sem 
intenção,  uma  vez  que  conforme  folhas  nº  49  e  50  do  presente  procedimento,  o  veiculo 
apresentava  problemas  de  freio  e  Pneus,  que  após  o  evento  foram  reparados  pelo 
CSMV/MOP.  Os  danos causados no veiculo  oficial  acima  referido,  no valor  de R$ 600,00 
(seiscentos reais), foram sanados pelos militares: 1º SGT BM Mauro Marques do Nascimento, 
legalmente  de serviço,  folha  nº  36,  e  1  º  SGT  BM Uérisson  Santos  e  Silva,  folha  nº  26. 
Ressalta-se que a Srª MARIA FÁTIMA GOUVEIA PORPINO, proprietária do veiculo particular, 
marca e modelo- FIAT/SIENA FIRE FLEX, espécie - passageiros, Placa JVL 1631, chassi nº 
9BD1720G73297446, atingido pelo veiculo oficial, no acidente, apesar ter sido notificada por 03 
(três)  vezes a comparecer  para prestar  declaração e esclarecimentos dos fatos,  abril  mão 
deste direito, ao não comparecer no dia, hora e local pré-estabelecido em documento oficial, 
segundo consta nos autos do inquérito técnico, folhas nº 25, 17, 22, 27, 28, 29 e 30. pelo que 
resolve:
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a) Imputar os prejuízos de R$ 3.617,96 (três mil seiscentos e dezessete reais 
e noventa e seis centavos) aos cofres do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, que deve pagar 
à  quantia  a  referente aos  reparos  realizados  no  veiculo  particular,  marca  e  modelo- 
FIAT/SIENA FIRE FLEX,de passageiros, de Placa JVL 1631, chassi nº 9BD1720G73297446, 
de propriedade da Srª. MARIA FÁTIMA GOUVEIA PORPINO, desde que a parte interessada, 
requeira nesta instituição,  uma vez que a mesma abre mão de seus direitos,  ao deixar de 
comparecer, nos atos oficiais deste inquérito, mesmo tendo sido notificada por 03 (três) vezes 
para fazê-lo, folhas nº 25, 17, 22, 27, 28, 29 e 30.

b) arquivar os autos do referido inquérito, uma vez que os danos causados a 
veiculo oficial tipo microônibus, de placa JUU 0931, marca e modelo MARPOLO/VOLARE A8 
ON, ano de fabricação 2004, classe oficial nº de chassi 93PB05B305C014209, pertencente na 
ocasião ao Comando Operacional do CBMPA, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), uma 
vez que foram  reparados pelo1º SGT BM Mauro Marques  do Nascimento  e  1  º  SGT BM 
Uérisson Santos e Silva os danos causados a referido veiculo, folha nº 26.

c) Encaminhar copia dos autos do processo ao Subcomandante Geral do 
CBMPA, para que seja tomada a providenciais que o caso requer, a fim de que seja ressarcida 
a quantia devida a Srª. MARIA FÁTIMA GOUVEIA PORPINO, e apuração da troca da direção 
(condução)  do  veiculo  oficial  tipo  microônibus,  de  placa  JUU  0931,  marca  e  modelo 
MARPOLO/VOLARE  A8  ON,  feita  pelos  militares  pelo1º  SGT  BM  Mauro  Marques  do 
Nascimento e 1 º SGT BM Uérisson Santos e Silva, sem conhecimento de quem de direito, na 
ocasião do fato ocorrido.

Publique-se a presente solução em Boletim Geral.
Belém, PA, 14 de janeiro de 2009.

Marco Antonio Gomes – TCEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA

5 - PRORROGAÇÃO DE INQUÉRITO TÉCNICO
PORTARIA Nº 009, 19 de dezembro de 2009.
O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso 

de suas atribuições legais;

Em observância a solicitação do 1º TEN QOBM Aldemar Batista Tavares de 
Sousa que solicita prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos referentes à Portaria nº 
056/2008 – DAL de 20 de novembro de 2008 – IT, feita através de ofício nº 006/09 – I.T, datado 
de 14 de janeiro  de 2009,  em virtude da necessidade da realização  de outras  diligências 
fundamentais para a elucidação dos fatos em apuração.

RESOLVE:
Art. 1º - - Prorrogar o prazo para conclusão do Inquérito Técnico instaurado 

pela Portaria nº 056/2009 – DAL de 20 de novembro de 2008.
Art. 2º - Estabelecer o prazo de 07 (dez) dias ininterruptos, para a conclusão 

dos trabalhos; a contar do dia 21 de janeiro de 2009. 
Art. 3º - Revogando-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARCO ANTONIO GOMES – TEN CEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA

6 – DETERMINAÇÃO
Todos os militares da ajudância Geral e do 11º SGBM/I-QCG, a partir do dia 

27 de janeiro de 2009 (terça-feira), deverão participar da prática de educação física.
(Ref. Nota nº 01/2009 – AJG)
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4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
SEM ALTERAÇÃO

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de defesa Civil e Cmte Geral do CBMPA

Confere com o Original:

NAHUM FERNANDES DA SILVA – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA, em exercício
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