
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 22 DE MARÇO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 052

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 23 DE MARÇO DE 2011 (QUARTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM MARCOS REIS
Supervisor de Área CAP BM ALESSANDRE

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM SAMARA
2º Turno: CAP BM LOAIR

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM DONZA
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM CEZAR
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM AUGUSTO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 –ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 113 DE 21 DE MARÇO DE 2011.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;

RESOLVE:
Art 1º - Exonerar das respectivas funções do CBMPA, os oficiais abaixo mencionados a 

contar de 31MAR2011;
I-  Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Controle  Interno  do  CBMPA –  TEN CEL 

QOCBM PETRÔNIO MARANHÃO DOS SANTOS LIMA JÚNIOR;
II – Subdiretor de Ensino e Instrução – MAJ QOBM CLEBER ALCIR TAVARES BAIA;
III  –  Assessor  Técnico  do  Comandante  Geral  –  CAP  QOBM  FLÁVIA SIQUEIRA 

CORRÊA;
IV – Membro da Comissão de Justiça – CAP QOBM ANTONIO  BENTES DA SILVA 

FILHO.

Art 2º - Nomear para as respectivas funções do CBMPA, os oficiais abaixo mencionados, 
a contar de 31MAR2011;

I – Assessor Técnico do Comandante Geral – MAJ QOBM LUIZ FERNANDO CAJANGO 
PEREIRA;

II - Presidente da Comissão Permanente de Controle Interno do CBMPA – MAJ QOBM 
CLEBER ALCIR TAVARES BAIA;
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III – Subdiretor de Ensino e Instrução do CBMPA – CAP QOBM ANTONIO  BENTES DA 
SILVA FILHO;

IV – Membro da Comissão de Justiça – CAP QOBM FLÁVIA SIQUEIRA CORRÊA;
Art 3º - Os efeitos desta Portaria é a contar do dia 31 de março de 2011, revogada às  

disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – AVISO DE LICITAÇÃO

Número de Publicação: 212965
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 3/2011
Objeto: Fornecimento de Gás Liquefeito do Petróleo (GLP) em botijão de 13 Kg, 45 Kg e 

a Granel para unidades do CBMPA da capital e interior.
Entrega  do  Edital:  Edital  disponível  apartir  do  dia  18/03  pelo  site  COMPRASNET e 

COMPRASPARA
Observação: Reabertura devido interposição de recurso no pregão anterior.
Responsável pelo certame: Roger Ney Lobo Teixeira
Local de Abertura: COMPRASNET
Data da Abertura: 30/03/2011
Hora da Abertura: 10:00
Orçamento:
Programa de Trabalho    Natureza da Despesa    Fonte do Recurso    Origem do Recurso
06182118426040000       339030                 0101000000          Estadual
Ordenador: LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº. 31877 de 21/03/2011)

2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
A) PARECER Nº17/2011-COJ.
INTERESSADO: PAULO SERGIO PALMEIRA DA COSTA – CB BM.   
ORIGEM: Diretoria de Pessoal do CBMPA.
ASSUNTO: Gratificação Policial Militar de 20% para 30%.
ANEXO:  Of.585/10-DP de 09NOV2010; Requerimento de Paulo Sérgio Palmeira da 

Costa-CB BM; Certificado da Universidade da UEPA do CB BM PALMEIRA 

EMENTA: ATUALIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR DE 20% PARA 30%. 

I – DA CONSULTA
O Diretor  de Pessoal  do CBMPA encaminhou à COJ o requerimento do  Sr. PAULO 

SERGIO PALMEIRA DA COSTA – CB BM, em que o mesmo solicita atualização de Habilitação Policial 
Militar 20% para 30%.

II - DOS FATOS
O requerente é Cabo Bombeiro Militar e possui o “Curso de Especialização em Defesa 

Social  e Cidadania”,  com 470hs (quatrocentos e setenta),  no período de agosto a dezembro de 2009. 
Vindo assim, solicitar a atualização de Habilitação Policial Militar de 20% para 30%. 

III – DO DIREITO
A lei n°4.491, de 28 de novembro de 1973, que institui novos valores de remuneração 

dos Policiais Militares, especifica as gratificações garantidas aos servidores militares, em seu Art.13, item 2:
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Art. 13 - O Policial-militar, em efetivo serviço, fará jus às seguintes gratificações:
1 - Gratificação de tempo de serviço;
2 - Gratificação de Habilitação policial-militar;
3 - Gratificação de Serviço Ativo;
4 - Gratificação de Localidade Especial.
Uma das bases da fundamentação do requerente, o § 1º do art. 21 da LEI N° 4.491 DE 

28 DE NOVEMBRO DE 1973,  que trata da Habilitação Policial Militar, que foi revogada e passou a ser 
apreciado pelo Art. 1° do DECRETO Nº 2.940, DE 21 DE SETEMBRO DE 1983. Conforme se segue:

Art. 1 - A Gratificação de Habilitação do Policial-Militar, de que trata o artigo 4º da Lei nº  
5022, de 05 de abril de 1982 é devida ao policial militar nas condições específicas na referida Lei e no  
Decreto nº 2181, de 12 de abril de 1982, nos percentuais abaixo indicados:

I – 50% (cinqüenta por cento): Curso Superior de Polícia: 
II  –  40%  (quarenta  por  cento):  Cursos  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais,  de  

Sargentos ou Equivalentes; 
III – 30% (trinta por cento): Curso de Especialização de Oficiais; de Sargentos ou  

Equivalentes; 
I V – 20% (vinte por cento): Cursos de:
• Formação de Oficiais;
• Formação de Sargentos;
• Formação de Cabos;
• Especialização de Soldados. 
Segue também o do Art. 4°, § 1° e § 3° da LEI Nº 5.022 DE 05 ABRIL DE 1982, que fixa 

novos níveis de Soldos dos Servidores Públicos Militares e dá outras providencias; onde subscrevemos para 
melhor subsidiar a análise do pleito o requerente:

Art. 4°- A gratificação de Habilitação Policial Militar é devida a partir da data de  
conclusão do respectivo curso. 

§ 1°- Somente serão considerados, para efeito de Habilitação Policial Militar, os  
cursos de extensão com duração igual  ou superior  a 5(cinco)  meses,  realizados no País ou no  
Exterior.

§ 2° - Na ocorrência de mais de 01(um) curso será atribuída somente a gratificação  
de maior valor percentual.

§ 3° - As condições, os cursos que assegurem direito à Gratificação de Habilitação  
Policial-Militar,  bem  como  o  valor  da  gratificação  serão  estabelecidas  em  decreto  do  Poder  
Executivo. 

O  Decreto n°  88.777  de  30  de  setembro de  1983,  aprova  o  regulamento  para  as 
Polícias Militares (R-200).

 Art . 12 - A exigência dos Cursos de Aperfeiçoamento de Oficiais e Superior de  
Polícia para Oficiais Médicos, Dentistas, Farmacêuticos e Veterinários, ficará a critério da respectiva  
Unidade Federativa e será regulada mediante legislação peculiar, ouvido o Estado-Maior do Exército.

IV – DA DOUTRINA
A Constituição da República  Federativa  do Brasil  de 1.988 apresenta  o  Princípio  da 

Isonomia em seu artigo 5º: 
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos  

brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,  
à segurança e à propriedade...”. E ainda complementa em seu inciso I: “homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;”. 

Há uma intenção notável de não se fazer distinção entre os seres humanos, de modo 
que todos possam ser tratados com base na isonomia. Chega-se a essa conclusão tanto numa rápida leitura  
quanto na observância dos termos. Mas observando-se o dispositivo nota-se a palavra “ igual”, que significa 
idêntica, que tem o mesmo valor, pessoa da mesma condição, classe ou categoria. Ao simplesmente ler a  
palavra “ïgual” chega-se a uma conclusão utópica do que dispõe o artigo. 
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Os dispositivos  não  devem ser  interpretados termo a  termo,  exclusivamente,  mas  é 
indispensável  que  analise-se  o  contexto  social,  o  objetivo  da  norma  e,  principalmente  ,  as  normas 
vinculadas.  Ler  um único artigo não garante uma interpretação eficaz,  mas ler  um conjunto  de artigos 
interligados facilita a compreensão. 

Dessa forma,  torna-se claro  que apesar de homens e mulheres não poderem sofrer 
distinções, a própria Constituição da República Federativa do Brasil apresenta exceções, como o artigo 143 
que  isenta  mulheres  e  eclesiásticos  do  serviço  militar.  Não  há  presença  de  preconceito  algum,  e  há 
distinção. 

Torna-se  mais  compreensível  ainda,  o  objetivo  desse  princípio  com a  explicação  do 
ilustre doutrinador Alexandre de Moraes (2.004): “A Constituição Federal  de 1988 adotou o princípio da 
igualdade de direitos, prevendo a igualdade de aptidão, uma igualdade de possibilidades virtuais, ou seja, 
todos os cidadãos têm o direito de tratamento idêntico pela lei, em consonância com os critérios albergados 
pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações 
absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência  
do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por 
lesado  o  princípio  constitucional  quando  o  elemento  discriminador  não  se  encontra  a  serviço  de  uma 
finalidade acolhida pelo direito...”. 

Como  muito  bem  exposto,  o  objetivo  do  Princípio  da  Isonomia  é  extinguir  as 
diferenciações arbitrárias e as discriminações absurdas não sendo apenas uma utopia, mas uma realidade  
se visto adequadamente. Pois, todos são seres humanos perante a lei, devendo ser tratados como tal, com 
direitos e garantias à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Tendo  o  mesmo entendimento  quanto  ao  principio  da  isonomia  o  Supremo Tribunal 
Federal editou acórdão:

“Processo 
AgRg no REsp 1180351/RS 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2010/0029336-1
Relator(a)
Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) 
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento
08/06/2010
Data da Publicação/Fonte
DJe 21/06/2010 
Ementa 
ADMINISTRATIVO  –  ENSINO  SUPERIOR  –  DIPLOMA  EXPEDIDO  POR 

UNIVERSIDADE  ESTRANGEIRA –  ACORDO  BILATERAL –  DECRETO  N.  75.105/74  –  VIGÊNCIA – 
MUDANÇA  DE  ENTENDIMENTO  JURISPRUDENCIAL  –  INAPLICABILIDADE  DA  REVALIDAÇÃO 
AUTOMÁTICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA LEI DE DIRETRIZES E BASES – 
DIREITO ADQUIRIDO – INEXISTÊNCIA.

1.  O registro  de diploma estrangeiro  no Brasil  fica  submetido  a  prévio  processo  de 
revalidação,  segundo  o  regime  previsto  na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Brasileira  (Lei  n. 
9.394/96, art. 48, § 2º).

2. Ademais, o Acordo Básico de Cooperação Educacional, Científica e Cultural Brasil-
Paraguai, promulgado pelo Decreto n. 75.105/74, não conferiu aos graduados em instituições de ensino 
superior  estrangeiras  validação  automática  pelas  Universidades  brasileiras,  pois  exige  o  respeito  à 
legislação vigente.

3.  O procedimento de revalidação dos diplomas estrangeiros foi  regrado pela Lei  de 
Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (Lei  n.  9.394/96),  que  atribui  às  Universidades  Públicas  a 
competência  para  verificar  a  equivalência  dos  estudos  realizados  no  exterior  aos  correspondentes 
nacionais.
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4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exigência 
do registro previsto na Lei n. 9.394/96 não fere direito adquirido daqueles que concluíram o ensino após a  
vigência desta Lei, ainda que haja Acordo Internacional anterior possibilitando o reconhecimento automático 
de cursos realizados em instituições educacionais estrangeiras. Precedentes.

Agravo regimental improvido.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam 

os  Ministros  da  Segunda  Turma  do  Superior  Tribunal  de  Justiça:  "A Turma,  por  unanimidade,  negou 
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."

Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Eliana Calmon e Castro 
Meira votaram com o Sr. Ministro Relator”.

IV – DO PARECER
Da  análise  jurídica  apresentada,  em  síntese,  verificamos  que,  observamos  que  o 

requerente  é  detentor  do  “Curso  de  Especialização  em  Defesa  Social  e  Cidadania”,  com  470h 
(quatrocentos e setenta), no período de agosto a dezembro de 2009.

Vindo assim a solicitar a Habilitação Policial  Militar,  no percentual  de 20% (vinte por 
cento) para 30% (trinta por cento. Sendo que a  Lei n° 5.022 de 05 de abril  de 1982,  especificado as 
condições e os cursos que asseguram o direito a gratificação, será estabelecida em Decreto do Poder 
Executivo, no caso o Decreto n° 2.940 de setembro de 1983, o que traz várias interpretações. 

No  entanto,  para  a  recepção  do  direito  requerido  é  necessário  o  reconhecimento  a 
equivalência do curso de especialização do requerente, haja vista que pertence ao Quadro Praças.    

Portanto, opino pelo indeferimento até o aceite da equivalência pela Diretoria de Ensino e 
Instrução. 

É o Parecer S.M.J.
 Belém-PA, 19 de janeiro de 2011.

ARISTIDES PEREIRA FURTADO - MAJ QOBM 
Membro da Comissão de Justiça

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.

CLÁUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL
1. Homologo o presente Parecer.
2. Publique-se em BG.
3. Ao Diretor de Ensino para providências.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

B) PARECER Nº 018/2011 - COJ.
INTERESSADO: SRA. MICHERLE AMICAR FERREIRA SANTOS.
ORIGEM: GABINETE DO COMANDO GERAL DO CBMPA.
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PROMOÇÃO POST MORTEM.
ANEXO:  PROTOCOLO Nº 086/02,  DE 08 DE FEVEREIRO DE 2011 EM 01 FLS.; 

REQUERIMENTO PESSOAL DA SRA. MICHERLE AMICAR FERREIRA SANTOS EM 01 FLS.; CÓPIA 
SIMPLES  DA CARTEIRA DE  MOTORISTA DA REQUERENTE  EM  01  FLS.;  CÓPIA SIMPLES  DA 
PORTARIA DE  INSTAURAÇÃO  DE  SINDICÂNCIA Nº  056/2010  EM  02  FLS.;  CÓPIA SIMPLES  DO 
RELATÓRIO DE SINDICÂNCIA EM 07 FLS.; CÓPIA SIMPLES DO TERMO DE ENCERRAMENTO DE 
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SINDICÂNCIA EM 01 FLS.;  CÓPIA SIMPLES DO MEMORANDO S/Nº/SENASP/MJ/2010,  DE 26  DE 
OUTUBRO DE 2010 EM 01 FLS.; CÓPIA SIMPLES DA HOMOLOGAÇÃO DE SINDICÂNCIA Nº 056/2010 
– DFNSP EM 01 FLS. 

EMENTA: SOLICITAÇÃO DE PROMOÇÃO POST MORTEM CONFORME OS TERMOS 
DO ARTIGO 4º,  4,  § 1º E § 2º  C/C ARTIGO 7º, § 2º  DA LEI Nº 5.250, DE 29 DE JULHO DE 1985.  
POSSIBILIDADE. 

I – DA CONSULTA
A Sra. Micherle Amicar Ferreira Santos solicita a esta Corporação avaliação acerca da 

promoção  post mortem do CB BM Silvio Alessandro Moreira, em decorrência de acidente automobilístico 
ocorrido no dia 25 de maio de 2010, quando o mesmo encontrava-se a disposição da Força Nacional de 
Segurança Pública – FNSP, em Brasília – Distrito Federal.

Em 22 de junho de 2010, através da Portaria de Instauração de Sindicância nº 056/2010,  
foi aberto procedimento para apurar as circunstâncias em que se deu o óbito do CB BM Silvio Alessandro  
Moreira, colaborador eventual no departamento da Força Nacional de Segurança Pública, em 25 de maio 
daquele ano, às 19:20 (dezenove horas e vinte minutos) em um acidente automobilístico ocorrido na via de  
acesso entre o Eixo L Norte (sentido sul) e a Ponte do Bragueto, Asa Norte, Brasília – DF, envolvendo uma  
motocicleta da marca Honda, modelo NXR 150 BROS KS, de cor preta, placa NKS 7517/GO e um ônibus da  
empresa Rápido Planaltina de placa LCS 4533 – DF, conforme cópia do relatório da sindicância.

Consta no relatório que após saírem do serviço, o CB BM Amilton Almeida Feitosa e a 
vítima fatal do acidente CB BM Silvio Alessandro Moreira deslocavam-se a uma unidade da Universidade 
Católica de Brasília, a fim de participar de um curso de Traumatologia e Atualizações de Atendimento Pré-
Hospitalar, o qual seria coordenado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

Consoante Laudo de Perícia Criminal de Exame de Local de Acidentes de Tráfego com 
vítima, próximo à alça de ligação do ERL/DF – 002, ao iniciar a curva à direita, a motocicleta pilotada pelo  
CB BM Amilton Almeida Feitosa colidiu sua lateral esquerda com a lateral mediana e posterior direita do 
ônibus Scânia da Empresa Rápido Planaltina que trafegava no mesmo sentido, o que do sinistro resultou no 
óbito do CB BM Silvio Alessandro Moreira.

Fato este que motivou a remessa dos documentos à Comissão de Justiça do CBMPA 
para submissão do pleito a análise e emissão de parecer.  

II – DO DIREITO
A  administração  pública  encontra-se  devidamente  orientada  pelos  princípios 

fundamentais. Dentre os princípios norteadores da atividade administrativa, temos aqueles expressos no 
caput do artigo 37 da Constituição Federal que dispõe:

“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 da legalidade,  
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...)”.
Consoante o entendimento de Marcelo Alexandrino & Vicente Paulo, pg. 189:
“Os princípios são as idéias centrais de um sistema, estabelecendo suas diretrizes  

e  conferindo  a  ele  um  sentido  lógico,  harmonioso  e  racional,  o  que  possibilita  uma  adequada  
compreensão de sua estrutura. Os princípios determinam o alcance e o sentido das regras de um  
dado  subsistema  do  ordenamento  jurídico,  balizando  a  interpretação  e  a  própria  produção  
normativa”.

Para a Administração Pública, o princípio da legalidade materializa-se no sentido de que 
a Administração somente poderá fazer aquilo que a lei permite.

No caso em tela, a requerente pleiteia a possibilidade da concessão de promoção post  
mortem ao militar supracitado, o qual encontrava-se na época à disposição da Força Nacional de Segurança 
Pública – FNSP.

O direito a promoção do militar encontra-se regulamentado em diversos diplomas legais, 
dentre os quais podemos citar o Estatuto da Polícia Militar do Estado do Pará, Lei estadual nº 5.251, de 31 
de julho de 1985, que traz a definição e critérios para promoção em seu artigo 62, caput e § 2º e artigo 64, 
caput:
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SEÇÃO III
DA PROMOÇÃO
ART. 62 - O acesso na hierarquia Policial-Militar é seletivo, gradual e sucessivo e  

será feito mediante promoções, de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de  
promoções de oficiais e praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para  
os Policiais-Militares a que esses dispositivos se referem.

§  1°  -  O  planejamento  da  carreira  dos  oficiais  e  das  praças,  obedecidas  as  
disposições da legislação e regulamentação a que se refere este artigo, é atribuição do Comando da  
Polícia Militar.

§ 2° - A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica a seleção  
dos Policiais-Militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior.

ART.  64  -  As  promoções  serão  efetuadas  pelo  critério  de  antigüidade  e  
merecimento, ou ainda, por bravura e "post mortem".

Por sua vez,  a promoção do militar obedece alguns critérios,  tais como: antiguidade, 
merecimento, por ato de bravura e post mortem, os quais estão presentes no artigo 2º, caput, artigo 4º, itens 
1, 2, 3 e 4, §§ 1º e 2º e artigo 7º, §§ 2º e 3º  da Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985, a qual dispõe acerca  
das promoções de Praças da Polícia Militar do Pará, ora aplicável ao CBMPA:

“Art. 2º - A promoção é um ato administrativo, e o planejamento para a carreira  
Policial-Militar dos graduados deverá assegurar um fluxo regular e equilibrado”.

Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e  
QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais  
dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;
2) Merecimento;
3) Por ato de bravura, e
4) "Post-mortem".
§ 1º - Eventualmente, a praça poderá ser promovida por ato de bravura e "post-

mortem";
§ 2º -  As promoções por ato de bravura,  independerão da existência de vagas,  

podendo, ainda, serem efetuada "post-mortem";
Art. 7º - As promoções a Subtenentes, 1º Sargento e 2º Sargento, serão efetuadas  

nas datas de 21 de abril e 25 de setembro de cada ano, para vagas abertas e computadas até os dias  
10 de janeiro e 15 de junho, respectivamente.

§ 2º - As promoções por ato de bravura e "post-mortem" poderão ser efetivadas  
em observância às datas fixadas no caput deste artigo.

§ 3º - No caso de falecimento da praça, a promoção por ato de bravura exclui a  
promoção "Post-Mortem", que resultaria das conseqüências do ato de bravura.

No que tange a promoção post mortem, esta é concedida ao militar quando da morte do 
mesmo em determinadas situações, as quais estão elencadas no artigo 9º, caput e artigo 22, itens 1, 2, 3 e 
4 do Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986, o qual regulamentou a Lei nº 5.250, de 29 de julho de 
1985. O diploma legal ainda define as condições e data de processamento da mesma. Senão vejamos:

“Art. 9º – Promoção “Post-Mortem” é aquela que visa expressar o reconhecimento  
do Estado ao graduado falecido no cumprimento do dever ou em conseqüência disto, ou reconhecer  
o direito e graduação a quem caberia promoção não efetivada por motivo de óbito”.

“Art. 14º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de por ato de bravura e “Post  
– Mortem”, são condições imprescindíveis para promoção à graduação superior:

(...)”.
“Art.  20º  –  As  promoções  à  Subtenente,  1º  Sargento  e  2º  Sargento  ,  serão  

efetuadas nas datas de 21 de Abril e 25 de Setembro de cada ano, para vagas abertas e computadas  
até os dias 10 de Janeiro e 15 de Junho, Respectivamente”.

(...)
“§2º - As Promoções por ator de Bravura e “Post - Mortem”, poderão ser efetivadas  

sem  a  observância  às  datas  fixadas  no  “caput”  deste  artigo,  e  sem  a  vigência  às  exigências  
estabelecidas neste regulamento”. 
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“Art. 22º – A Promoção “Post – Mortem” a graduação imediata e devida quando a  
praça fornecer em uma das seguintes situações:

1)  Em operações Policiais  Militares (de Bombeiros Militares)  ou qualquer outra  
ação de manutenção da ordem pública;

2) Em conseqüência de ferimento recebido em operações Policiais Militares (de  
Bombeiros Militares) ou na manutenção da ordem pública, ou de doença, moléstia ou enfermidade  
contraída nessas situações, ou que nelas tem a sua causa eficiente;

3)  Em  acidente  de  serviço,  definido  por  Lei  Estadual  ou  em  conseqüência  de  
doença, moléstia ou enfermidade que nele tenham sua causa eficiente;

4) Se, ao falecer, estiver incluído no Quadro de Acesso por Antigüidade (QAA) ou  
Merecimento (QAM) e satisfazer as condições dos art. 14 e 16 deste Regulamento.

PARÁGRAFO ÚNICO  -  Os  casos  de  morte  por  ferimento,  doença,  moléstia  ou  
enfermidade referidas neste artigo, serão comprovadas por Atestado de Origem, Inquérito Sanitário  
de Origem ou Ficha de Evacuação, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeletas de  
tratamento nas enfermarias e hospitais e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários  
para esclarecer a situação”.

Importante ressaltar ainda a definição do que vem a ser acidente em serviço. Definição 
esta que encontramos no Decreto Estadual nº 10.745, de 02 de agosto de 1978:

Art. 1º - Acidente em serviço será aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a  
serviço da Polícia Militar, provocando lesão corporal, perturbação funcional ou doença que cause a  
morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, quando:

a) No exercício dos deveres previstos no art. 30 da Lei nº 4.525, de 09 de julho de  
1974 (Estatuto dos Policiais Militares);

b) No exercício de suas atribuições em locais durante o expediente normal, ou  
quando determinado por autoridade competente, em sua prorrogação ou antecipação;

c) No cumprimento de ordem emanada de policial-militar competente;
d) No decurso de viagem de serviço prevista em regulamentos autorizadas por  

autoridades policial-militar competente;
e)  No  decurso  de  viagens impostas  por  motivo  de  movimentação efetuada  no  

interesse do serviço ou a pedido (interesse próprio);
f) No deslocamento de sua residência e a Organização em que serve ou o local de  

trabalho,  ou naquele  em que sua missão deva ter  início ou prosseguimento vice-versa,  usando  
condução oficial ou particular.

Do que podemos analisar, restam presentes os requisitos para a concessão do direito à 
promoção  post mortem do militar, haja vista que no dia do sinistro que acarretou o óbito do mesmo este 
encontrava-se saindo de serviço e em escala de sobreaviso junto ao GBS e que no momento do acidente o 
militar estava se deslocando para a Universidade Católica de Brasília para frequentar um curso/palestra de 
dois dias sobre traumatologia e atualizações de atendimento pré-hospitalar, coordenado pela Cruz Vermelha 
Internacional,  conforme  os  termos  do  memorando  interno  nº  075/GBS/BEPE/2010,  do  Grupamento  de 
Busca e Salvamento – GBS/BEPE, de 28 de maio de 2010, integrante dos autos de sindicância instaurada  
através da Portaria nº 056/2010 – DFNSP, cuja homologação foi publicada no Boletim Geral nº 198, de 22 
de novembro de 2010, que teve por escopo apurar as circunstâncias em que ocorreu a morte do CB BM 
Silvio Alessandro Moreira, bem como em conformidade com os termos do artigo 22, item 3 do Decreto nº 
4.242, de 22 de janeiro de 1986 e demais dispositivos legais.

III – DA   CONCLUSÃO  
Ante o exposto, considerando as disposições contidas nos textos legais analisados, bem 

como dos autos da sindicância instaurada através da nº 056/2010 - DFNSP, que apurou as circunstâncias 
em que se deu a morte do militar, esta Comissão de Justiça é de parecer favorável ao pleito da requerente,  
haja vista existir relação de causa e efeito com as atividades referentes ao cumprimento do dever bombeiro  
militar, restando presentes os requisitos legais que possibilitam a concessão do direito a promoção  post  
mortem ao militar falecido, conforme, data vênia, podemos depreender dos dispositivos em análise.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 15 de março de 2011.
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THAIS MINA KUSAKARI - 1º TEN. QOCBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Ratifico o  Parecer.

JOSÉ RIBAMAR SILVA DE FREITAS – MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL
1. Homologo o presente Parecer.
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral do CBMPA
3. A DP e Subcomando para conhecimento e providências.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - TERMO DE APRESENTAÇÃO ESPONTANEA DO SD BM CLEBERSON WILLY 

CAMPOS DA SILVA
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, nesta cidade de 

Belém,  Estado  do  Pará,  no  Quartel  do  Comando  Geral  do  CBMPA,  às  dezesseis  e  trinta  minutos  na 
presença de seu defensor o Advogado  Paulo Ronaldo Monte de Mendonça Albuquerque, n° da OAB 
7605, apresentou-se o SD BM CLEBERSON WILLY CAMPOS DA SILVA, (23)  vinte e três anos de idade, 
solteiro, brasileiro, nascido em 23/11/1987, no Município de Belém Estado do Pará, residente na AV José 
Bonifácio, pass Arco Iris, bairro Guamá, filho de Raimundo Nonato Pereira da Silva e Maria de Jesus 
Campos  Gomes,  escolaridade  ensino  médio  completo,  profissão  bombeiro  militar,  RG  4410380,  CPF 
529.704.182-15, Titulo de Eleitor não apresentou. O qual se comprometeu em apresentar-se neste quartel 
às oito horas do dia 23 de fevereiro de dois mil e onze, deu-se por findo o presente, às dezesseis horas e 
quarenta e cinco minutos,  o qual,  após lido e achado conforme, vai  assinado pelo apresentado, pelo 
defensor e por mim, Fiscal de Dia ao QCG, que digitei.

CLEBERSON  WILLY CAMPOS DA SILVA – SD BM
RG 4410380

Paulo Ronaldo Monte de Mendonça Albuquerque, 
n° da OAB - 7605

RAIMUNDO NONATO MARTINS LIMA – 2º TEN BM
Fiscal de Dia- RG 1874549

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

ANTONIO ULISSES LOPES DE OLIVEIRA – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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