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RESUMO 

Nas últimas duas décadas o CBMPE tem passado por mudanças significativas 
em sua estrutura, aperfeiçoando seus métodos e processos, mantendo-se 
entre as instituições públicas mais bem avaliadas pela sociedade 
pernambucana. O grau de excelência de uma instituição não a isenta de buscar 
aperfeiçoamentos e estudos sistemáticos têm sido prioridade entre as 
principais instituições públicas e privadas no mundo. Dentre os aspectos 
revisados e que têm recebido atenção dos escalões superiores do CBMPE, 
destaca-se a necessidade de fluxo contínuo e equilibrado de entrada e saída 
de oficiais na corporação. Grupo responsável pela condução estratégica, 
preservação da doutrina e valores institucionais, atualmente a corporação 
possui 201 (duzentos e um) oficiais do Quadro Combatente, quando deveria 
possuir 389 (trezentos e oitenta e nove). Através de uma pesquisa 
fundamentalmente documental (textual e eletrônica), o presente estudo propõe-
se a analisar os impactos atuais e futuros do déficit no oficialato, fornecendo 
argumentos para abertura de novos concursos públicos. O estudo justifica-se 
diante da necessidade da garantia do fluxo perene e efetivo da carreira de 
oficial do Corpo de Bombeiros, bem como pela identificação de medidas que 
atenuem os impactos já registrados na vida institucional. 
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ADMISSION AND PERENNIAL FLOW OF COMBATANT 

OFFICERS IN CBMPE: A NECESSARY CONDITION FOR 

CAREER EFFECTIVENESS 

 
 

 
ABSTRACT 

 
In the last two decades, CBMPE has undergone significant changes in its 
structure, improving its methods and processes, remaining among the public 
institutions best evaluated by Pernambuco society. The degree of excellence of 
an institution does not exempt it from seeking improvements, and systematic 
studies on points to be improved have been a priority among the main public 
and private institutions in the world. Among the aspects reviewed and that have 
received attention from the upper echelons of the CBMPE, the need for a 
continuous and balanced flow of entry and exit of officers in the corporation 
stands out. Group responsible for strategic management, preservation of 
doctrine and institutional values, the corporation currently has 201 (two hundred 
and one) officers from the Combat Team, when it should have 389 (three 
hundred and eighty-nine). Through a fundamentally documentary research 
(textual and electronic), the present study proposes to analyze the current and 
future impacts of the deficit in the official, providing arguments for the opening 
of new public tenders. The study is justified in view of the need to guarantee the 
perennial and effective flow of the Fire Department's officer career, as well as 
the identification of measures that mitigate the impacts already recorded in 
institutional life. 
 

Keywords: Officers; Career flow; Human resource Management; Strategic 

planning. 
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1. INTRODUÇÃO  

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), instituição de 

Estado, centenária (134 anos) e permanente, está inserido na estrutura 

governamental como uma das corporações operativas da Secretaria de Defesa 

Social do Estado. Na condição de força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro 

é organizado com base na hierarquia e disciplina, destinando-se a realizar 

serviços específicos de bombeiro militar e atividades de defesa civil na área do 

Estado de Pernambuco, por meio de suas Organizações Militares Estaduais 

(OME), conforme competências e organização definidas na Lei 15.187, de 12 

de dezembro de 2013.  

Estruturado em órgãos de direção, apoio e execução, o CBMPE tem no 

oficialato o grupo de gestores com competências e responsabilidades 

compatíveis ao grau hierárquico assumido na instituição, seguindo normas e 

princípios estabelecidos em Leis, regulamentos e normativas, divididos em 

Postos (de 2º Tenente a Coronel) e Ciclos (subalterno, intermediário e 

superior), conforme estabelece o Artigo 8º do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho 

de 1969.  

A carreira de oficial do CBMPE está prevista no Quadro de Oficiais 

Combatentes (QOC), destinada à formação e aperfeiçoamento daqueles que 

serão os responsáveis pelas atividades desempenhadas pelos órgãos de 

direção, comando e administração geral da instituição, contemplando o 

planejamento e a organização em todos os níveis, efetuando a gestão de 

pessoal, de material, de orçamento e finanças, além do emprego geral da 

Corporação objetivando o cumprimento de suas missões legais.   

O ingresso na carreira passa pela aprovação em concurso público 

estadual destinado ao Curso de Formação de Oficiais (CFO), etapa obrigatória 

e que marca o início da trajetória do oficial no CBMPE, cuja regulação é dada 

pela Lei Complementar nº 108, de 14 de maio de 2008. Duas outras etapas 

complementares fazem parte do aperfeiçoamento da carreira do oficial 
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combatente: o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), destinado ao 

ingresso de oficiais intermediários (capitães) no oficialato superior; e o Curso 

Superior Bombeiro Militar (CSBM), destinado a oficiais superiores (majores e 

tenentes coronéis), sendo a habilitação necessária para que o oficial 

combatente alcance o último posto da carreira – Coronel BM.  

Convém esclarecer que, assim como ocorre na maioria das corporações 

militares estaduais do país, o CBMPE possui oficiais que não ingressam no 

oficialato através de concurso público específico, contudo, ascenderam na 

hierarquia da instituição através de promoções ocorridas nas graduações da 

carreira de praças (de soldado a subtenente) ou por meio de seleções internas, 

ingressando no Quadro de Oficiais de Administração (QOA), cuja previsão legal 

em Pernambuco é dada pela Lei Complementar 134, de 23 de dezembro de 

2008.   

Atualmente o CBMPE possui 201 (duzentos e um) oficiais no Quadro de 

Oficiais Combatentes (QOC), 188 (cento e oitenta e oito) a menos que a 

previsão de 389 (trezentos e oitenta e nove) oficiais no Quadro, de acordo com 

a Lei Complementar 352, de 23 de março de 2017 (Altera o Anexo Único da Lei 

Complementar nº 152, de 23 de dezembro de 2009 e o Anexo Único da Lei nº 

13.232, de 23 de maio de 2007). Na TABELA 1, abaixo, apresentamos os 

quantitativos previstos e existentes, por ciclos e postos do QOC/BM: 

 

Tabela 1 - Quantitativo de oficiais QOC/BM – previsto e existente/2022 

Posto Previsto Existente Claro Excedente 

Cel 17 17 0 0 
Ten Cel 40 40 0 0 

Maj QOC 80 93 0 13 
Cap QOC 110 34 76 0 

1ºTen QOC 80 0 80 0 
2ºTen QOC 62 17 45 0 

TOTAL 389 201 188 0 
Fonte: Quadro de Organização e Distribuição (QOD), publicado pela Diretoria de 

Gestão de Pessoal (DGP), em 02 de abril de 2021. 
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A premissa básica para a fundamentação da investigação do presente 

artigo é que o déficit no oficialato combatente da corporação tem como causa 

mais plausível o longo período sem abertura de concursos públicos para o 

Curso de Formação de Oficiais (CFO) do CBMPE, porta de entrada para o 

oficialato, considerando que no intervalo temporal de duas décadas (entre 2002 

e 2022) houve a realização de apenas três (03) concursos para o CFO (2004, 

2007 e 2018), com 91 (noventa e um) oficiais formados e 43 (quarenta e três) 

em formação, oriundos do último concurso de 2018. 

 Diante da constatação da insuficiência numérica no QOC/BM e das 

dificuldades de distribuição de oficiais em funções que lhes são próprias, 

considera-se prudente analisar institucionalmente os impactos atuais e futuros 

do déficit agregado nas últimas décadas, e assim questionar até que ponto a 

inexistência de um fluxo perene de oficiais no Quadro de Oficiais 

Combatentes do CBMPE compromete a efetividade da carreira e, 

consequentemente, a gestão estratégica da instituição?  

O presente estudo, portanto, tem como objetivo principal subsidiar os 

escalões superiores do CBMPE com informações que possam compor 

argumentos válidos e necessários para abertura de novos concursos públicos 

para oficiais do Quadro Combatente, visando à garantia do fluxo perene e 

efetividade de carreira, bem como pensar medidas possíveis que atenuem os 

impactos já registrados na vida institucional.  

Para fins de análise e compreensão dos dados apresentados no artigo, 

nosso estudo privilegiou uma pesquisa fundamentalmente documental (textual 

e eletrônica), considerando que nossas principais fontes de informações são 

publicações institucionais disponíveis na Diretoria de Gestão de Pessoal (DGP) 

e Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa (DEIP), bem como legislações 

pertinentes a doutrina dos militares do estado e processos públicos de 

concursos para o CFO/BM, disponíveis em sites governamentais de domínio 

público. Nossa escolha, portanto, considera que, 

Ao se realizar uma análise documental, tem-se uma sensível redução 
no tempo e no custo da pesquisa, além do fato de esse procedimento 
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desenvolver-se com base em informações estáveis, disponíveis e que 
normalmente não dependem de conhecimentos especializados para 
serem coletadas. A utilização dessa técnica, separadamente, exige 
que a organização, alvo da pesquisa, tenha um sistema de 
informações bem estruturado e consistente, a fim de garantir os 
dados necessários para um sucesso na elaboração do relatório. 
(FONSECA, 2002: p. 78).  
 

A partir desta escolha, nossa abordagem metodológica buscou equilibrar 

aspectos qualitativos e quantitativos, considerando que “a utilização conjunta 

da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que 

se poderia conseguir isoladamente”, nos termos de Fonseca (2002, p. 20), o 

que nos permite resultados cuja natureza é aplicada, ou seja, “objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas 

específicos e que envolve verdades e interesses locais” (GIL, 2007: p. 32), no 

caso específico, aplicada aos interesses institucionais do CBMPE. 

A título de organização, exposição e análise dos dados coletados, o 

artigo foi dividido em três tópicos de reflexão: [1] num primeiro momento 

apresentamos um breve histórico do ingresso de oficiais no CBMPE, 

discorrendo sobre o fluxo de entrada na corporação através de turmas do 

CFO/BM formadas entre 1975 e 2020; [2] um segundo tópico é dedicado ao 

exercício de projeção sobre o Quadro de Oficiais Combatentes do CBMPE, no 

período de 2023 a 2032; [3] por fim, no conjunto das considerações finais do 

artigo apresentamos algumas análises e interpretações a partir do fluxo 

exercitado anteriormente, buscando demonstrar os efeitos prejudiciais já 

vivenciados na corporação, conseqüência direta da realização de apenas 03 

(três) concursos públicos nos últimos 20 anos. 

 

2. BREVE HISTÓRICO SOBRE O INGRESSO DE OFICIAIS NO CBMPE E 

PROJEÇÕES DO QOC/BM, COM BASE NOS DADOS COLETADOS. 

 

2.1 Fluxo de entrada de oficiais no CBMPE, entre 1975 a 2020. 

Até o início do ano de 1975, o CBMPE fazia parte da estrutura orgânica 

da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e alguns poucos oficiais da PMPE 
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eram designados a servirem no Batalhão de Bombeiros. Em 20 de janeiro de 

1975, através do Decreto nº 3.477 do Governo Estadual, o Corpo de 

Bombeiros Militar de Pernambuco passou a ser organizado em Comando e 

Unidades operacionais, sendo criados os 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º Grupamentos 

de Incêndios (GIs) e um Grupamento de Busca e Salvamento (GBS). Ao 

mesmo tempo, a partir da primeira turma formada na Academia de Polícia 

Militar do Paudalho (APMP), ano de 1976, deu-se início a um fluxo contínuo 

(quase que anual) de oficiais recém-formados na APMP, na condição de 

Aspirantes a oficial, designados para os Grupamentos do CBMPE recém 

criados.  

Foi a partir de 1994, entretanto, ano em que o CBMPE foi emancipado 

da PMPE, através da Emenda nº 4 à Constituição Estadual de 1989, em 22 de 

junho de 1994, que a Corporação passou a ter um fluxo contínuo e anual de 

oficiais ingressantes no Quadro de Oficiais Combatentes, mantendo-se perene 

até o ano de 2001. Entre 2002 a 2022, conforme apresentado na introdução do 

estudo, apenas 03 (três) concursos públicos foram realizados (2004, 2007 e 

2018), contabilizando 91 (noventa e um) oficiais formados. Convêm esclarecer 

que existem 43 (quarenta e três) alunos em processo de formação na APMP, 

remanescentes do chamamento do concurso público de 2018.  

Através do GRÁFICO 1 e da TABELA 2, abaixo, demonstramos o fluxo 

de ingresso de oficiais combatentes no período entre 1975 a 20203: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 A turma formada em 2020, para efeitos do estudo, foi inserida na década de 2010. 
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Figura 1 – Gráfico da Quantidade de Entrada de oficiais no QOC/BM, 

por década 

17 21

134

37

81

Década 1970 Década 1980 Década 1990 Década 2000 Década 2010

Fonte: Dados obtidos junto à Divisão de Legislação, Direito e Benefícios da 

DGP/CBMPE. 

 

 

Tabela 2 – Quantidade de oficiais do QOC/BM formados, por ano, no 

período de 1975 a 2020 

Década 
1970 

          1975 1976 1977 1978 1979   TOTAL 

          3 3 2 2 7   17 

Década 
1980 

  1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989     

  2 1 3 4 2 1 1 4 5   23 

Década 
1990 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999     

5 3 4 6 15 13 27 29 16 16   134 

Década 
2000 

2000 2001 
    

2006     

23 4 10   37 
Década 
2010 a 
2020 

2010 
         

2020   

64 17 81 

Total de oficiais formados entre 1975 a 2020 292 
Fonte: Dados obtidos junto à Divisão de Ensino da Academia de Polícia Militar do 

Paudalho (APMP). 

 

A análise detalhada dos dados coletados junto à Diretoria de Gestão de 

Pessoal (DGP) e Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa (DEIP) do CBMPE, 



Revista FLAMMAE 
Revista Científica do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco 

Artigo Publicado no Vol.08 N.23 – Edição Especial II de 2022 - ISSN 2359-4829 
Versão on-line disponível em: http://www.revistaflammae.com  

 

 
 

93

como também da Divisão de Ensino da APMP, demonstra que entre os anos 

1975 e 1993, (anteriores ao processo de emancipação do CBMPE em relação 

à PMPE) 4, formaram-se 58 (cinquenta e oito) aspirantes, em 18 (dezoito) 

turmas distintas, proporcionando uma média aproximada de 03 (três) 

aspirantes para cada ano do período.  

 Entre os anos 1994 e 2001, posteriores à emancipação e com entradas 

de alunos no CFO consecutivas, 143 (cento e quarenta e três) aspirantes foram 

formados, em 08 (oito) turmas distintas e sequenciadas, proporcionando uma 

média aproximada de 18 (dezoito) aspirantes para cada ano do período. 

Por outro lado, conforme já apresentado, entre os anos de 2002 e 2020 

foram realizadas apenas 03 (três) formações de CFO (2006, 2010 e 2020), 

totalizando 91 (noventa e um) aspirantes formados. Estes números 

correspondem a uma média aproximada de 05 (cinco) aspirantes para cada um 

dos últimos 19 anos do período. Importante destacar que há duas turmas do 

CFO em andamento, com formação em 18 meses e previsão de conclusão em 

julho de 2022 (com 19 aspirantes) e no segundo semestre de 2023 (com 24 

aspirantes), respectivamente. Ambas as turmas têm origem no concurso de 

2018. 

Se por um lado a década de 1990 foi considerada a “década de ouro” 

para a formação de oficiais combatentes do CBMPE, a partir dos anos 2000 

identifica-se a problemática central do presente estudo. Com apenas 03 (três) 

concursos públicos realizados nos últimos 20 anos (2002 a 2022) e ingresso de 

91 (noventa e um) novos oficiais, o período teve um decréscimo de 95 (noventa 

e cinco) oficiais no Quadro de Combatentes, seja por transferência para a 

Reserva Remunerada por conclusão do tempo de serviço, morte ou Reforma 

por problemas de saúde. 

 

                                                 
4 A partir de 1976 as formações foram realizadas na Academia de Polícia Militar do Paudalho 

(APMP), com três anos de duração. A partir do concurso público de 2018, o CFO passou a 
ser realizado em 18 meses, sendo 12 meses na APMPE e 6 meses de estágio probatório, 
conforme previsão da Lei Complementar nº 108, de 14 de maio de 2008. 
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Os efeitos da diminuição do fluxo de entrada de oficiais já é sentido na 

corporação, sobretudo quando analisamos o percentual de oficiais em cada um 

dos ciclos existentes, comparando o previsto na Lei de fixação e o existente no 

atual QOD, conforme expomos nos gráficos abaixo: 

 

 

 

Figura  2 – Gráfico Percentual de Oficiais do QOC/BM, por ciclos, 

previsto em Lei de fixação 

 

Fonte: Dados obtidos junto à Divisão de Legislação, Direito e Benefícios da 

DGP/CBMPE. 
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Figura 3 – Gráfico do Percentual de Oficiais do QOC/BM, por ciclos, 

existente no CBMPE em 2022 

 

 

Fonte: Dados obtidos junto à Divisão de Legislação, Direito e Benefícios da 

DGP/CBMPE. 

 

 Percebe-se que o ciclo de oficiais superiores, que atualmente 

corresponde a 75% do universo de Oficiais Combatentes do CBMPE, contudo, 

deveria corresponder a 35% do total. Ao mesmo tempo existem claros nos 

ciclos de oficiais intermediários (lacuna de 76 capitães) e subalternos (lacuna 

de 125 tenentes) que são sintomáticos dos efeitos prejudiciais que a 

descontinuidade no fluxo da carreira de oficiais do Quadro Combatente do 

CBMPE proporciona.  

Portanto, para a compreensão das possibilidades de estabilização, ou 

mesmo do agravamento do fluxo de carreira do QOC/BM, optamos por realizar 

algumas projeções com cenários de ingressos sistemáticos de oficiais ao longo 

dos próximos dez anos (até 2032), o que desenvolveremos no próximo tópico 

do artigo. 
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2.2 Projeções sobre o Quadro de Oficiais Combatentes do CBMPE, 2023 a 

2032  

 

Uma análise crítica e técnica do cenário atual do QOC/CBMPE, tanto 

numa perspectiva quantitativa quanto qualitativa, fornece informações valiosas 

e úteis para a tomada de decisões estratégicas por parte do núcleo principal de 

gestores da corporação. Acreditamos que projetar possíveis cenários dentro da 

perspectiva de ingressos de novos oficiais, ou mesmo de um possível período 

de escassez de concursos, poderá ser ainda mais importante devido a 

necessidade de decisões urgentes que a corporação têm vivenciado, à 

exemplo da elaboração de uma nova Lei de Organização Básica (LOB) e, 

consequentemente, reestruturação interna. Sendo assim, um exercício de 

projeção sobre o fluxo da carreira do Quadro de Oficiais Combatentes para os 

próximos dez anos (até 2032) foi elaborado e será utilizado como instrumento 

de discussão e análise.  

Visando a objetividade que o estudo científico requer, foram 

estabelecidos referenciais e elencadas variáveis que podem ser plenamente 

revisitadas. Nosso método de análise para a projeção das possibilidades sobre 

o QOC até 2032 adotou como marco referencial o quantitativo de oficiais 

combatentes existente em cada um dos postos e ciclos do CBMPE, conforme 

última atualização do Sistema de Gestão de Pessoal (SGP) da Diretoria de 

Gestão de Pessoal, datada de abril de 2022.  

O fluxo de saída de oficiais da corporação foi obtido ao considerar o tempo de 

serviço restante para cada turma de formação do CFO/BM, variável tratada por 

“turma de aspirantado”, já com as modificações norteadas na Lei 

Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021, conforme Tabela 3, 

abaixo: 
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Tabela 3 – Previsão do tempo de saída do serviço ativo, por “turmas de 

aspirantado” do CBMPE. 

Ano ingresso 

no CBMPE 

Grupo 

referência 

Tempo previsto saída Nº indivíduos no 

grupo 

1993 ASP 95 02/06/2023 09 

1994 ASP 96 16/06/2024 19 

1995 ASP 97 30/07/2025 22 

1996 ASP 98 27/10/2026 13 

1997 ASP 99 17/01/2028 16 

1998 ASP 2000 30/05/2029 23 

1999 ASP 2001 10/05/2030 03 

Estimativa de saída de oficiais entre 2023 e 2030 105 

Fonte: Informações disponíveis na Divisão de Legislação, Direito e Benefícios 

da DGP/CBMPE. 

 

Convém esclarecer que a previsão de saída de cada uma das turmas 

descritas na Tabela 3 foi aplicada a todos os integrantes de uma mesma “turma 

de aspirantado”. Portanto, em detrimento da possibilidade de um indivíduo 

completar o tempo máximo de permanência na ativa antes do restante da sua 

respectiva turma de aspirantes, optamos pela universalização do critério 

enquanto método de análise, evitando-se assim um cálculo individualizado no 

contexto da projeção, o que se tornaria procedimento inapropriado na presente 

proposta de estudo.   

Além do tempo máximo calculado para cada “turma de aspirantado” foi 

considerada a previsão da promoção pelo critério decenal, conforme previsão 

da Lei Complementar nº 470, de 21 de dezembro de 2021, que dispões 

sobre os critérios de promoção dos militares do estado de Pernambuco. 

O estudo também considerou que os alunos oficiais que se 

encontram atualmente em formação na APMP, somente serão incorporados 

ao QOC em 2023 (19 alunos) e em 2024 (24 alunos). O tempo máximo de 
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formação do CFO em 18 (dezoito) meses, conforme previsão da Lei 

Complementar 108, de 14 de maio de 2008, foi levado em consideração na 

projeção realizada, através do ingresso anual de 20 (vinte) aspirantes por ano, 

a contar de 2024, considerando que os últimos editais de concursos aprovados 

no Estado de Pernambuco tiveram a previsão de 20 vagas para o CFO BM.  

Assim, entendemos que na hipótese da abertura de um novo concurso 

realizado no ano de 2023 (com início do curso no mesmo ano), somente no 

segundo semestre do ano seguinte (2024) teríamos o ingresso de novos 

oficiais no ciclo subalterno, havendo gradativamente fluxo na carreira de oficiais 

do QOC, respeitados os tempos de interstícios5 para cada posto previstos na 

Lei Complementar nº 470, de 21 de dezembro de 2021. Desta forma 

passamos a adotar a previsão de que, para cada concurso aberto, um novo 

ingresso de oficiais será dado no ano subseqüente.  

Ao projetar o ingresso de 20 (vinte) aspirantes por ano, entre 2024 e 

2032, bem como adotando os cálculos de saída anual de oficiais por turmas de 

aspirantado, o estudo de projeção do QOC/BM para os próximos 10 anos foi 

desenvolvido, sendo apresentado na Tabela 4, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 De acordo com a citada norma, o tempo de permanência mínima em cada posto (interstício) é 

de: 3 anos para Tenente Coronel; 4 anos para Major; 4 anos para Capitão; 5 anos para 1º 
Tenente; 5 anos para 2º Tenente. 
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Tabela 4 – Projeção do fluxo do QOC/CBMPE/ 2023 a 2032 

 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

O
fi

ci
ai

s 
su

p
er

io
re

s 

RR/ASP 

95 9 

RR/ASP 

96 19 

RR/ASP 

97 22 

RR/ASP 

98 13 RR (*) 0 

RR/ASP 

99 16 

RR/ASP 

00 23 

RR/ASP 

01 3 

RR/ASP 

06 

(FEM) 2 RR (*) 0 

PD. 9 P.D 21 P.D 2 P.D 0 P.D 0 P.D 0 P.D 0 P.D 0 P.D 0 P.D 0 

Nº OF. 
no ciclo 

150 150 130 117 117 101 78 75 73 73 

O
fi

ci
ai

s 
in

te
rm

ed
iá

ri
os

 

ASCE. 11 ASCE 21 ASCE 2 ASCE 0 ASCE. 0 ASCE. 0 ASCE 0 ASCE 0 ASCE 0 ASCE 0 

P.D 0 P.D 0 P.D 0 P.D 0 P.D 0 P.D 0 P.D 17 P.D 0 P.D 0 P.D 0 

Nº OF. 
no ciclo 

23 2 0 0 0 0 17 17 17 17 

O
fi

ci
ai

s 
su

b
al

te
rn

os
 

ASCE. 0 ASCE 0 ASCE 0 ASCE 0 ASCE 0 ASCE. 0 ASCE. 17 ASCE 0 ASCE 0 ASCE 0 

P. D 36 P.D 0 P.D 0 P.D 0 P.D 0 P.D 0 P.D 0 P.D 0 P.D 0 P.D 0 

Nº OF. 
no ciclo 

36 60 80 100 120 140 143 163 183 203 

CFO 2018 24 CFO 20 CFO 20 CFO 20 CFO 20 CFO 20 CFO 20 CFO 20 CFO 20 CFO 20 

QOC 2022 209 212 210 217 237 241 221 238 256 276 

Fonte: Dados organizados pelos autores através de dados disponíveis na 

DGP/CBMPE. 

  

Os parâmetros adotados na elaboração da projeção foram organizados 

em 8 (oito) parâmetros, a saber: 

[1] A indicação [RR/ASP] corresponde a projeção da quantidade de oficiais de 

uma turma de aspirantado que completará o tempo de serviço ativo naquele 

ano, calculado com o pedágio previsto na Lei Complementar nº 460, de 16 de 

novembro de 2021;  

[2] A indicação [P.D] corresponde a quantidade de oficiais que serão 

promovidos por decorrência, ascendendo ao posto imediatamente superior;  
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[3] A indicação [Nº OF. no ciclo] corresponde a quantidade de oficiais que farão 

parte do ciclo após saídas e ingressos;  

[4] O ano de 2027 não tem previsão para saída de turmas de aspirantes, assim 

como o ano 2032;  

[5] A projeção de 36 oficiais no ciclo de oficiais subalternos (ano 2023) é 

resultante da soma dos 17 segundos tenentes existentes em 2022 com os 19 

Aspirantes que serão declarados no início de 2023;  

[6] Em 2024, aos 36 Tenentes previstos serão somados os 24 alunos que estão 

em curso no CFO, em 2022;  

[7] A projeção da coluna do ano 2031 aponta a saída de 02 (duas) oficiais 

superiores femininas da turma ASP 2006, de acordo com o cálculo previsto na 

Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021;  

[8] Toda a projeção conta com a entrada de 20 (vinte) alunos no CFO, 

anualmente, a partir de 2024. 

 

 Importante ratificar que há possibilidades concretas de modificações no 

quantitativo de oficiais em cada projeção anual realizada e apresentada na 

TABELA 4, considerando principalmente a antecipação dos processos de 

ingresso na Reserva Remunerada por parte dos oficiais que possuem tempo 

averbado em outros serviços públicos, ou mesmo na iniciativa privada. A 

ocorrência de fluxos de saída antes das datas limites apresentadas no estudo 

potencializam os impactos já sentidos na instituição, haja vista o aumento dos 

claros nos respectivos postos e ciclos. 

 Também esclarecemos que a escolha pelo ano 2032, como limite 

temporal do estudo do fluxo, deve-se ao fato da não existência de turmas de 

aspirantado que completam tempo limite, entre 2032 e 2035, bem como a 

projeção idealizada pretendeu atingir os impactos do ingresso e egresso de 

oficiais por uma década.  
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3. DISCUSSÃO FINAL:  

Algumas análises e interpretações a partir da projeção sobre o fluxo do 

QOC/CBMPE 

 

Diante da inexistência de concursos públicos perenes (CFO/BM), 

sobretudo nos últimos 20 anos - compreendidos entre 2002 e 2022 - o CBMPE 

já apresenta conseqüências importantes e sinais de grave comprometimento 

na gestão administrativa e operacional, em todos os ciclos do oficialato.  

Em relação ao ciclo inicial de oficiais subalternos, o quantitativo previsto 

na Lei Complementar 352, de 23 de março de 2017 (Lei de Fixação), com a 

previsão de 142 oficiais (sendo 80 Primeiros Tenentes e 42 Segundos 

Tenentes), somente será alcançado em 2029, caso haja abertura de concurso 

público para o CFO/BM, anualmente, com ingresso mínimo de 20 (vinte) 

Alunos Oficiais por turma.  

A interpretação dos dados da projeção do fluxo de saída do QOC 

também sugere que num breve espaço de tempo, possivelmente até 2025, o 

número de capitães do QOC/BM será praticamente nulo, considerando que 

atualmente existem apenas 34 (trinta e quatro) capitães combatentes na 

instituição, e que nos dois próximos anos há previsão de saída para a Reserva 

Remunerada de 11 (onze) oficiais superiores em 2023 (sendo 2 aspirantes 

1993 e 9 aspirantes 1995) e 21 (vinte e um) oficiais superiores em 2024 

(aspirantes 1996), restando apenas 02 (dois) capitães no QOC. O aumento no 

tempo do interstício do posto de 1º TEN QOC (05 anos) dificultará o 

preenchimento da lacuna no ciclo intermediário. A possibilidade de pleitear 

redução do interstício em favor dos 2º Tenentes formados em 2020, por 

exemplo, parece-nos uma alternativa plausível para que o preenchimento do 

ciclo intermediário seja alcançado em médio prazo. 

Em relação ao ciclo de oficiais superiores percebe-se que atualmente há 

um quantitativo desproporcional em relação aos demais ciclos, permanecendo 
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mais representativo que os demais ciclos, possivelmente até 2027, quando 

poderá ser superado numericamente pelo ciclo de oficiais subalternos, em caso 

de concursos para o CFO BM, com entrada mínima de 20 (vinte) alunos por 

ano, entre 2024 e 2032. O Gráfico abaixo demonstra a evolução do quantitativo 

de oficiais, por ciclos, até 2032: 

Figura 4 – Gráfico da Evolução do fluxo de oficiais do QOC/BM – 

por ciclo 

 

Fonte: Produção dos autores, com base em dados da DGP/CBMPE. 

 

O Gráfico anterior demonstra que no intervalo de uma década o ciclo de 

oficiais superiores entrará em declínio gradativo chegando ao final do período 

com um quantitativo equivalente a menos de 50% do que possui atualmente. O 

ciclo de oficiais intermediários, como já dito, entrará em colapso em menos de 

3 (três) anos, ficando as atividades de comando de Seções de Bombeiros, por 

exemplo, condicionadas à abertura de novos concursos, para que sejam 

desenvolvidas por Tenentes, ou mesmo atribuídas a capitães do Quadro 

Administrativo. 

No rol dos prejuízos causados pelo lapso temporal entre as formações, 

destacamos que há vários registros da participação de oficiais em operações 

institucionais, ou mesmo escalas operacionais de rotina, onde Oficiais 
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superiores são designados para funções e papéis que por definição são 

destinados a oficiais intermediários ou subalternos. Tais ajustes, entendemos, 

comprometem princípios da doutrina e valores institucionais. 

A Existência de um percentual elevado de oficiais superiores, em 

detrimento do quantitativo insuficiente de oficiais intermediários e subalternos 

do Quadro Combatente tem feito com que a corporação faça uso sistemático 

de oficiais do Quadro de Oficiais da Administração (QOA) em funções e 

atribuições que, por natureza e competência são inerentes a oficiais 

combatentes. Destacamos que o termo “competência”, aqui empregado, não 

faz qualquer inferência à capacidade técnica ou intelectual, antes, refere-se ao 

que Joel Dutra (2015) entende por “repostas baseadas em um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, e adequadas ao contexto onde se 

inserem”.  

 A ausência de oficiais intermediários e subalternos em cursos de 

especialização operacional também tem sido apontada como uma das 

conseqüências danosas à doutrina e a renovação dos quadros de especialistas 

do CBMPE. Uma rápida análise sobre a Portaria do Secretário Executivo de 

Defesa Social nº 142, de 7 de janeiro de 2022, que designou profissionais para 

desempenharem a função de instrutores no CFO/BM que está em execução na 

APMP, revela que dentre os 18 (dezoito) nomes publicados na Portaria, 08 

(oito) são oficiais superiores do CBMPE, 03 (três) são oficiais intermediários do 

QOA/BM, 02 (dois) oficiais da PMPE, 01 (um) Policial Civil, e apenas 04 

(quatro) instrutores são oficiais subalternos ou intermediários do QOC do 

CBMPE, o que representa 22% do total de instrutores selecionados. 

Considerar que nos últimos 20 anos (2002 a 2022) o número de oficiais 

que ingressaram no CBMPE - 91 (noventa e um) oficiais – foi menor que o 

decréscimo de 95 (noventa e cinco), seja por transferência para a Reserva 

Remunerada, morte ou Reforma (por problemas de saúde), motivou a 

realização do presente estudo enquanto contribuição. Sem a pretensão de 

estabelecer juízo definitivo sobre a matéria exposta, as informações 
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apresentadas e as análises realizadas no estudo visam tão somente subsidiar 

nossos escalões superiores com informações que poderão ser 

complementadas pelos setores apropriados do CBMPE, e até corrigidas.  

Contudo, a identificação e correção dos prejuízos institucionais já 

instalados no fluxo da carreira do Quadro de Oficiais Combatentes é 

fundamental para que os desígnios do CBMPE sejam planejados de forma 

equilibrada e efetiva.  
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