
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 13 DE MAIO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 087

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 14 DE MAIO DE 2011 (SÁBADO)
Superior de Dia TCEL BM CAVALCANTI
Supervisor de Área MAJ BM ALBUQUERQUE

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM VIVIAN
2º Turno: CAP BM RABELO

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM OSIMÁ
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM MOISÉS
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM NOVAES

SERVIÇO PARA O DIA 15 DE MAIO DE 2011 (DOMINGO)
Superior de Dia TCEL BM IDBAS
Supervisor de Área MAJ BM PALHETA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ALYNE
2º Turno: CAP BM NETO

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM ANTÔNIO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM TAVARES
Perito de Incêndios e Explosões TCEL BM SÉRGIO

SERVIÇO PARA O DIA 16 DE MAIO DE 2011 (SEGUNDA-FEIRA)
Superior de Dia TCEL BM CAJANGO
Supervisor de Área MAJ BM EDUARDO

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM BENEDITO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM ROAN
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM SARQUIS

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 026/2011 - COJ.
INTERESSADO: ILMº Sr. DIRETOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO CBMPA- TCEL 

QOCBM EDIMILSON.
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ORIGEM: GABINETE DO SUBCOMANDO GERAL DO CBMPA.
ASSUNTO:  PARECER  SOBRE  EMISSÕES  DE  LAUDOS  TÉCNICOS  DE 

ESTRUTURAS.
ANEXO: PROTOCOLO Nº 319, DE 04 DE MARÇO DE 2011; OFICIO Nº 085/2011 DO 

DIRETOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS,  OFÍCIO DO CONDOMÍNIO NORTE BRASILEIRO,  DE 02 DE 
MARÇO  DE  2011,  OFICIO  DA  ESCOLA  ESTADUAL  DE  ENSINO  FUNDAMENTAL  “JORNALISTA 
RÔMULO MAIORANA”, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2011,. 

EMENTA:  SOLICITAÇÃO DE PARECER SOBRE EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS 
DE ESTRUTURAS A ÓRGÃOS ESTATAIS E DA SOCIEDADE CIVIL, CF/88, CONST. DO ESTADO DO 
PARÁ, E LEI ESTADUAL 5087, LEI ESTADUAL 5731. 

I – INTRODUÇÃO
 DOS FATOS E DA CONSULTA:
O Iilmº Sr. Diretor  de Serviços Técnicos do CBMPA, Tcel. QOCBM EDMILSON FARIAS 

DE LIMA, encaminhou ofício nº  085/2011-DST, ao Sr. Subcomandante Geral do CBMPA, Cel QOBM Mário 
Avelino  Wanzeler  de  Matos,   solicitando  apoio  jurídico  no  sentido  de  informar  aos  solicitantes  qual  o 
verdadeiro mister do CBMPA, previstos em lei, visto que com a catástrofe lutuosa acontecida em nossa 
capital na queda  do Edifício “Real Class”, diariamente a Diretoria de Serviços Técnicos do CBMPA, tem 
recebido solicitações para emissão de laudos técnicos de estruturas, de órgãos estatais e de maior monta 
da sociedade civil, e que atualmente a DST e CAT, não disponibilizam de efetivo com cursos na área de 
estruturas, apenas com o curso regular de Engenharia Civil e Arquitetura, ressaltando ainda que os laudos 
que outrora eram produzidos eram apenas visuais, e dos quais poderiam incorrer em erros, visto que a DST 
não possui equipamentos para mensurar e fazer aferições, e que estes serviços vinham sendo feitos e 
assinados por Subtenentes , Sargentos e Soldados, o que preocupa de sobremaneira o chefe da Diretoria 
de Serviços Técnicos.

II-FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
DO DIREITO:
Com fundamento no Art.144 da CF/88 que trata da Segurança Pública “in verbis”
“Art. 144 – A Segurança Pública, dever do Estado, direito    e responsabilidade de  

todos,  é  exercida  para  a  preservação  da  ordem  pública  e  da  incolumidade  das  pessoas  e  do  
patrimônio através dos seguintes órgãos:

I- Polícia Federal;
II-Policia Rodoviária Federal;
III- Policia Ferroviária Federal;
IV- Polícias Civis;
V- Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.
§ 5º- As Policias Militares cabem a Policia ostensiva e a    preservação da ordem  

pública,aos  Corpos  de  Bombeiros  Militares,  alem  das  atribuições  definidas  em  lei,  incube  a  
execução de atividade de Defesa Civil.

(..)
§7º – A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis  

pela segurança publica de maneira garantir a eficiência de suas atividades.”
Em seu  Art.200 da Constituição do Estado do Pará, e seus incisos, vem para disciplinar 

as responsabilidades do Corpo de Bombeiros Militar do Pará vejamos:
“ART. 200- O Corpo de Bombeiros Militar do Pará é instituição permanente, força  

auxiliar  e  reserva  do  Exercito,  organizado  com  base  na  hierarquia  e  disciplina  militares  
subordinando-se ao Governador do Estado e competindo-lhe dentre outras atribuições previstas em  
lei, executar:

I- Serviço de prevenção e extinção de incêndio,de proteção busca e salvamento;
II- Socorro de emergência;
III – Pericia em local de incêndio;
IV- Proteção balneária por guarda-vidas;
V- Prevenção de acidentes e incêndios na orla marítima e fluvial;
VI- Proteção e prevenção contra incêndio florestal;
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VII- Atividades de defesa civil, inclusive planejamento e coordenação das mesmas;
VIII- Atividades técnico-científicas inerente ao seu campo de atuação”.
Vejamos também as disposições da lei nº5088, de 19 de setembro de 1983, que dá nova 

redação à  lei  Estadual  nº  4.453,  de  22  de  dezembro  de  1972,  e  que  criou  o  serviço  de  Proteção  e  
Prevenção Contra Incêndio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Pará, assim estabelece:

“Art. 3º – Ficam aprovadas as Normas de Proteção contra incêndio e as tabelas de  
emolumentos que constituem as normas da presente lei “.

§1º-  Além das normas a que se refere o artigo 3º,  ao Corpo de Bombeiros da  
Polícia  Militar  do  Estado  competirá  fiscalizar,  em  todos  os  edifícios  existentes  no  Estado  a  
existência e a perfeita conservação de materiais e instalações de incêndio tais como:

Hidrantes,  depósito  de  água,  extintores  mangueiras,  canalizações,  saídas  de  
emergência e escadas.

A regulamentação que dispõe sobre as medidas de segurança contra incêndio e panico 
nas edificações e áreas de risco, atendendo ao previsto no art.144,§5º da Constituição Federal, ao art. 135, 
inciso V, da Constituição Estadual combinado com o disposto no art.52 da Lei Estadual nº 5.731, de 15 de 
dezembro de 1982.

Art. 3º para efeito deste Decreto aplicam-se as definições a seguir descritas:
XL- Perícia técnica: consiste no levantamento e apuração efetuada por profissional  

do CBMPA legalmente habilitado, para emissão de parecer técnico quanto aos sinistros e exigências  
de proteção contra incêndio e panico nas edificações, mediante exame circunstanciado e descrição  
minuciosa  dos  elementos  que  constituem,  bem  como  das  causas  do  desenvolvimento  e  
consequências dos incêndios, através do exame técnico das edificações, materiais e equipamentos,  
no local e em laboratório especializado, apontando as causas que motivaram;  

III- CONCLUSÃO
DO PARECER:
Diante do acima exposto a Diretoria de Serviços Técnicos deverá analisar o pedido e 

verificar o que se enquadra nas competências do CBMPA, as quais estão prevista em lei, e o que não for de 
sua  competência,  deverá  fazer  as  devidas  considerações  através  de  seu  protocolo  de  atendimento,  
notificando o proprietário ou responsável do local que está solicitando o Auto de Avaliação ou vistoria do 
CBMPA, para que as situações que apresentem riscos sejam corrigidas através de profissional capacitado 
para aquele evento, desde que não seja de competência do CBMPA.

Vejamos como exemplo os pedidos feitos ao CBMPA, pelo síndico do Condomínio Norte 
Brasileiro e do Vice- Diretor da Escola Estadual de Ensino Fundamental “Jornalista Rômulo Maiorana”:

Condomínio Norte Brasileiro:
Solicita ao Corpo de Bombeiros procedimento de expedição de auto de vistoria – AVCB, 

para ser feito nas dependências do condomínio, por ter ocorrido vários acidentes no local, dentre os quais:  
queda de janelas, de aparelhos de ar condicionados bem como solicita a transferência de uma subestação 
de energia elétrica para uma área externa ao condomínio onde não ofereça risco aos moradores. 

Escola Estadual de Ensino Fundamental “Jornalista Rômulo Maiorana”:
Solicita ao Corpo de Bombeiros para que possa realizar vistoria para tranquilizar sua 

clientela reforçando a necessidade de reforma na escola, uma vez que, nos últimos anos ouve quebra nas 
estruturas dos blocos, pois apresenta salas e corredores com rachaduras, bem como em outros espaços, 
apresentam vigas em madeira com cupins, falta de eficiência quanto a higiene, pois a sala de que funciona 
como depósito de merenda escolar, apresenta  alta propensão a entrada de roedores.

Podemos observar nas solicitações acima e principalmente da Escola “Jornalista Rômulo 
Maiorana”  que  a  prevenção  é  de  competência  do  CBMPA,  caso  haja  perigo  iminente,  e  o  Corpo  de 
Bombeiros  deverá  fazer  a  retirada de  todos os frequentadores,  até  que  seja  dada a garantia  de total  
segurança por  um profissional  especializado em análise de estruturas,  devendo em seguida notificar a 
direção da escola para que solicite com máxima urgência os reparos a serem executados pela Secretaria de 
Educação.

Quanto  a  solicitação  de  laudos  técnicos  de  estruturas,  não  há  previsão  em lei  que 
discipline  que  o CBMPA seja  o  órgão  competente  para  expedi-lo,  bem como não  possui  profissionais 
especializados com o curso na área de estruturas, apenas o curso regular de engenharia civil e arquitetura, 
e que os laudos que outrora eram expedidos comprometiam sobremaneira a corporação uma vez que eram 
produzidos apenas com base em elementos visuais,  alem disso a  Diretoria de Serviços Técnicos,  não 
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possui equipamentos para mensurar e fazer aferições podendo ocorrer erros de análise, conforme afirma o  
Diretor de Serviços Técnicos.

Quanto as assinaturas de laudos expedidos por Subtenentes, Sargentos e Soldados é 
importante frisar que para que o ato administrativo seja válido é necessário editá-lo através de autoridade  
competente , ou seja é necessário que o agente tenha legitimidade para fazê-lo.

Cumpre não esquecer que a competência pertence ao órgão ou ao cargo e não as 
pessoas dos titulares; sendo assim, a competência pode ser definida como poderes conferidos por lei para 
cada órgão público para que possa desempenhar suas funções específicas.

São múltiplos os critérios utilizados na delimitação da competência: a matéria , que leva 
em conta a  natureza  do assunto o  hierárquico  que leva em conta a  posição  do agente na  pirâmide 
administrativa e o espacial que leva em conta o território.

Por todo exposto esta Comissão de Justiça entende que os Subtenentes, Sargentos e 
Soldados não são competentes para a prática dos atos dos superiores, entretanto estes militares poderão  
assinar  laudos desde que sejam especialistas na área afim, e que os laudos sejam convalidados pela 
autoridade competente.  

É o parecer, salvo melhor juízo. 
Quartel em Belém-PA,21 de março de 2011

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. Ao Subcomando Geral e Diretoria de Serviços Técnicos para conhecimento.

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

2 - PAGAMENTO DE M ATERIAIS
A) A 4ª Seção do Estado Maior Geral/Comando Operacional do CBMPA, na data de 11 

de  maio  de  2011,  realizou  o  pagamento  dos  seguintes  materiais,  02  (dois)  Conjuntos  de  Roupa  de 
Aproximação Completos (Blusão – ¾ Estandart “A”; Calça Elástica Master “A”; Botas Havick Anti-chamas; 
Balaclavas – AF, malha simples, sudine, meta, aramida, tamanho único; Luvas – em aramida tamanho único; 
Capacete MSA Gallet.Vermelho), ao quartel da 5ª SBM/I, para que passem a compor a carga do mesmo.

(Fonte: Nota nº 15, de 11MAIO2011 – 4ª Seção/COP)

B) A 4ª Seção do Estado Maior Geral/Comando Operacional do CBMPA, na data de 11 
de maio de 2011, torna oficial o pagamento dos seguintes materiais abaixo relacionados ao quartel da 5ª 
SBM/I, para que passem a compor a carga do mesmo sobre a cautela, respectivamente, dos militares Sub 
Ten BM Guerreiro e Sub ten BM Lino:

a) Subten  BM  Guerreiro:  01  (um)  Conjunto  de  Roupa  de  Aproximação  Completo 
(Blusão – ¾ Estandart “A”; Calça Elástica Master “A”; Botas Havick Anti-chamas; Balaclavas AF - malha 
simples,  sudine,  meta,  aramida,  tamanho  único;  Luvas  –  em  aramida  tamanho  único;  Capacete  MSA 
Gallet.Vermelho);

b) Subten BM Lino: 01 (um) Conjunto de Roupa de Aproximação incompleto (Blusão – 
¾ Estandart “A”; Calça Elástica Master “A”; Botas Havick Anti-chamas).

(Fonte: Nota nº 16, de 11MAIO2011 – 4ª Seção/COP)

C) A 4ª Seção do Estado Maior Geral/Comando Operacional do CBMPA, na data de 11 
de maio de 2011, realizou o pagamento dos materiais abaixo relacionados à Ajudância Geral do CBMPA, 
para que passem a compor a carga da mesma.

(Fonte: Nota nº 18, de 11MAIO2011 – 4ª Seção/COP)
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3 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 194, DE 06 DE MAIO 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 e, considerando a 
necessidade  de  regular  os  Tele-Centros  da  Gestão  Estadual  da  Rede  de  EAD  SENASP/MJ,  sob 
responsabilidade do CBMPA. 

RESOLVE:
Art.  1º  –  Designar  como  Gestores  dos  Tele-Centros  de  Parauapebas,  Marabá, 

Ananindeua e Capanema sob responsabilidade do CBMPA, os respectivos comandantes das unidades BM: 
10º  Sub-Grupamento  de  Bombeiro  Militar  -  PARAUAPEBAS,  5º  Grupamento  de  Bombeiro  Militar  – 
MARABÁ,  Centro  de  Formação,  Aperfeiçoamento  e  Especialização  (CFAE)  ANANINDEUA e,  5º  Sub-
Grupamento de Bombeiro Militar – CAPANEMA;

Art. 2º – Esta portaria entrará em vigor a contar da data de publicação;
Art. 3º - 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

4 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Edital de Convocacao
Número de Publicação: 230828

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho de Segurança Pública do Meio Norte – COMEN, criado pela Resolução 

Intergovernamental nº 01, de 15 de janeiro de 1997, do Ministério da Justiça, através do Presidente Interino 
– Dr. MARCOS ROBERTO MARQUES DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, conforme preceituam, 
o inciso I, nº 2 do referido diploma legal, o Art. 3º do Regimento Interno, e ainda, com base em decisão  
unânime dos membros deste Colegiado, presentes no Plenário da XXVI Reunião Ordinária, no dia 30 de 
março  de  2006,  CONVOCA pelo  presente  EDITAL,  todos  os  Conselheiros  representantes  do  Governo 
Federal – Ministério da Justiça (SENASP, DPF e DPRF) e dos Governos dos Estados do Amapá, Maranhão, 
Pará,  Piauí  e  Tocantins  (Secretários  de  Estado  de  Segurança  Pública,  dirigentes  das  Polícias  Civis  e 
Militares e dos Corpos de Bombeiros Militar), para participarem da ASSEMBLÉIA ELEITORAL, a realizar-se 
no dia 15 de JUNHO  de 2011, na cidade de São Luis, Estado do Maranhão, por ocasião da XXXV Reunião 
Ordinária do Colegiado, para eleição do Presidente do COMEN, biênio 2011/2012. 

Gabinete do Presidente do COMEN – Macapá (AP), em 05 de maio de 2011.

Dr. MARCOS ROBERTO MARQUES DA SILVA
Secretario de Estado de Justiça e Segurança Pública do Amapá.
Presidente Interino do COMEN
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº. 31913 de 12/05/2011)

5 – RESULTADO DE INSPEÇÃO
A) Realizada pela JIS deste CBMPA, em sessão permanente de nº 14, datada do dia 

27ABR2011, proferiu os seguintes pareceres:
SOLICITAÇÃO DE LICENÇA (PESSOA DA FAMÍLIA)
SD  BM  WANDER  LUIZ  FERREIRA  DA  SILVA,  do  QCG.  PARECER:  Incapaz 

temporariamente ao trabalho bombeiro militar. Necessita de 59 dias de licença para tratamento de saúde de 
pessoa da família. Retroativo a 06ABR2011 até 13JUN2011.
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CONCLUSÃO DE LICENÇA
CB BM OSNY DIAS DE MORAIS, do QCG/CAT. PARECER: APTO ao trabalho bombeiro 

militar  com  restrições  temporárias.  Dispensado  de  esforço  físico  e  serviço   por  33  dias,  a  partir  de 
28ABR2011 até 30MAIO2011, responde expediente no quartel.

SD BM RENATO PINHEIRO RODRIGUES, do 8º GBM/Tucurui.  PARECER: APTO ao 
trabalho bombeiro militar com restrições temporárias. Dispensado de esforço físico e serviço  por 42 dias, a 
partir de 28ABR2011 até 08JUN2011, responde expediente no quartel.

SD BM ADIVALDO AZEVEDO QUARESMA JÚNIOR, do 11º GBM/Breves. PARECER: 
APTO ao trabalho bombeiro militar sem restrições. Diverá se apresentar no seu quartel de origem no dia  
28ABR2011,  pronto  para  desenvolver  suas  atividades  laborativas  bombeiro  militar  (Operacionais  e 
Administrativas).

(Fonte: Ofício nº 129/2011 - Diretoria de Saúde do CBMPA)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
PROCESSO Nº 0023163-52.2010.814.0401.
DECISÃO

SÉRGIO RODRIGUES CARDOSO, apenado cumprindo pena em regime semiaberto, 
requereu autorização de saída temporária.

O Ministério Público emitiu parecer, manisfestando-se pelo deferimento do pedido.

É o relatório decidido.
Versam os presentes autos acerca de requerimento formulado SÉRGIO RODRIGUES 

CORDOSO,  para  obtenção  de  saída  temporária,  argumentando  que  preenche  os  requisitos  objetivo  e 
subjetivo para a concessão do beneficio, constado dos autos certidão carcerária.

A matéria  encontra-se  disciplinada  pelo  art.  122  e  seguintes  da  Lei  de  Execuções 
Penais.

A pretensão do requerente de visitação da família por ocasião da Páscoa se coaduna 
com o disposto no art. 122, I e III, do Diploma em foco, uma vez que tal evento possibilita a confraternização 
do apenado com a família, bem como contribuiu para o retorno ao convívio social,  o que demonstra a 
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (art. 123, III).

Do mesmo modo, a certidão carcerária carreada aos autos faz prova do comportamento 
adequado do apenado para o deferimento do requerido.

Assim,  ante  ao  entedimento  de  todos  os  requisitos  legais  e  observadas  as  novas 
condições dispostas no art. 124, parágrafo 1º, inciso I a III, da Lei nº. 7210/1984, CONCEDO O BENEFÍCIO 
DE SAÍDA TEMPORÁRIA , por 07 (sete) dias, devendo sair no dia 18/04/2011, às 8h, e retornar no dia 
25/04/2011, às 08h.

De  outra  forma,  prevendo  o  Diploma  Legal  regulamentador  da  execução  penal  a 
possibilidade de renovação da saída temporária e, como é costume entre os apenados o requerimento de 
saída temporária por ocasião dos festejos do dia das Mães, dia do Pais, Círio de Nossa Senhora de Nazaré  
e Natal, bem como tendo o apenado, por ora, satisfeitos os requisitos objetivos e não ter ultrapassado o 
número de renovações anuais, desde logo RENOVO a presente SAÍDA TEMPORÁRIA, por mais 07 dias, 
por 04 períodos sejam: DIA DOS NAMORADOS, das 8h do dia 09/06/11, às 8h do dia 16/06/11, DIA DOS 
PAIS, das 8h do dia 10/08/11 às 8h do dia 17/08/11; CÍRIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, das 8h do 
dia 06/10/11 às 8h do dia 13/10/11; e NATAL, das 8h do dia 21/12/11 às 8h do dia 28/12/11, conforme termo  
de opção informando mediante ofício da Direção da Casa Penal.
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Expeça-se  a  AUTORIZAÇÃO  DE  SAÍDA  TEMPORÁRIA,  onde  deverá  constar  os 
períodos,  dias e horas de saída e retorno,  bem como a advertência de que o desatendimento a estas  
condições e o comportamento inadequado resultará na revogação automática da renovação, situação em 
que  deverá  a  Administração  Penitenciária  comunicar  imediatamente  a  este  Juízo,  devendo  a 
correspondência ser juntada aos autos para a formalização da revogação.

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA
ANO 2011

A Meritíssima Juíza de Direito, 1ª Vara de Execução Penais da Região Metropolitana de 
Belém/Pa,  Dra.  ANUZIA  DIAS  DA  COSTA,  auxiliando  a  1ª  Vara  de  Execuções  Penais  da  Região 
Metropolitana  de  Belém/Pa,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  AUTORIZA a  SAÍDA TEMPORÁRIA do 
apenado:

Nome: SÉRGIO RODRIGUES CARDOSO
Filiação: Pai: Apolinário Rodrigues Cardoso
Mãe: Maria de Lourdes Rodrigues Cardoso

MOTIVAÇÃO:  Festejos  da  SEMANA SANTA –  Período:  SETE (07)  DIAS,  saída  dia 
18/04/2011, às 8h, retorno dia 25/04/2011, às 8h.

ADVERTÊNCIA:  o  não  cumprimento  do  prazo  da  autorização  implicará  no 
INDEFERIMENTO e NÃO RENOVAÇÃO dos futuros pleitos até que recupere o direito com demonstração 
de merecimento com comportamento adequado (bom comportamento). O apenado deverá atentar para as 
condições dispostas no art. 124, § 1º, I a III da Lei nº 7.210/1984, relativos ao fornecimento de endereço  
onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício, bem como 
recolher-se a residência visitada no período noturno e proibição de frequentar bares,  casas noturnas e 
estabelecimentos congêneres.

RENOVAÇÃO
Tendo  o  apenado  cumprido  o  prazo  da  autorização  e  mantido  o  comportamento 

adequado (bom comportamento) RENOVO A PRESENTE AUTORIZAÇÃO, conforme abaixo:
1 – DIA DOS NAMORADOS – Período: SETE (07) DIAS, saída dia 09/03/2011, às 8h, 

retorno dia 16/06/2011, às 8h.
2 – Dia dos Pais – Período: SETE (07) DIAS, saída dia 10/08/2011, às 8h, retorno dia 

17/08/2011, às 8h.
3 – FESTEJOS DO CÍRIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ – Período: SETE (07) 

DIAS, saída dia 06/10/2011, às 8h, retorno dia 13/10/2011, às 8h.
4  –  NATAL –  Período:  SETE  (07)  DIAS,  saída  dia  21/12/2011,  às  8h,  retorno  dia 

28/12/2011, às 8h.
Eu,    Analista Judiciário da 1ª Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de 

Belém/Pa lavrei e corrigi a presente Autorização.

Belém, 12 de abril de 2011.

ANUZIA DIAS DA COSTA
Juiza de Direito auxiliando a 1ª Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de 

Belém/Pa.

CIÊNCIA DO APENADO: SÉRGIO RODRIGUES CARDOSO
Obs.:  O  DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PENAL DEVERÁ  INFORMAR A ESTE 

JUÍZO, IMEDIATAMENTE, O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO, 
BEM COMO O COMPORTAMENTO INADEQUADO DO APENADO, A QUALQUER TEMPO.

Certifique-se  a  Administração  Penitenciária  de  presente  Decisão,  que  deverá, 
formalmente e individulamente,  alertar o apenado das consequências do não cumprimento do prazo da 
autorização que não se restringe à revogação, como também a impossibilidade de deferimento dos futuros 
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pleitos até  que recupere  o  direito  com demonstração de merecimento,  também colher  a  assinatura  do 
mesmo na AUTORIZAÇÃO e atentar para as condições dispostas no art. 124, paragráfo 1º, incisos I a III, da  
Lei  nº.  7210/1984, relativas ao fornecimento de endereço onde reside a família a ser visitada ou onde 
poderá  ser  encontrado  o  gozo  do  benefício,  recolhimento  à  residência  visitada  no  período  noturno  e 
proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres.

Publique-se, registre-se , intimem-se.
Belém, 06 abril de 2011

ANUZIA DIAS DA COSTA
JUIZA DE DIREITO
AUXILIANDO A 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA RMB

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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