
ESTADO DO PARA 

CORPO DE BOMBEIROS miiin'AR 

COMANDO GERAL 

AJUDANCLA GERAL 

BELEM-PARA, 29 DE JANEIRO DE 2003. 

BOLETIM GERAL N° 020 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

la PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 30JAN2003 (QUINTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 TCEL QOBM HILBERTO 
Supervisor de Àrea 	 CAP QOBM ULISSES 
Coordenador de Operações ao CIOp 	CAP QOBM SARMANHO 
Oficial de Dia ao QCG 	 TEN QOABM REGO 
Encarregado de Inquérito Técnico 	TEN QOBM ROMULO 
Oficial Odontólogo de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Oficial Médico de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Peritos de Incêndios e Explosões 	CAP QOBM CANTUÁRIA 

TEN QOBM BENTES 

MENSAGEM 
Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a 

misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. (Judas 1: 
21). 

2' PARTE — INSTRUÇÃO 
1 — PLANO DE ATIVIDADE DE AMBIENTAÇÃO — 

APROVACAO 
Aprovo o Plano de Atividade de Ambientação do 1° ano do 

CFO/BM, elaborado pelo Comando da Escola de Formação de Oficiais- EFO, 
realizado no período de 27 a 28FEV2003, naquela Unidade Escola. 

3' PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I — ASSUNTOS GERAIS 
A — ALTERAÇÕES DE OFICIAIS 

1— LICENÇA DE SAÚDE - CONCESSÃO 
Conforme parecer médico, concedi: 
A contar do dia 24JAN2003 
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Ao CAP QOBM MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO, 
da EFO, 15 (quinze) dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento. 
Apresentação: 08FEV2003. 

2 — FÉRIAS — CONCESSÃO 
Concedi a contar do dia 13 de janeiro de 2003, 15 (quinze) dias 

de férias regulamentares a que tem direito, o MAJ QOBM HEGÉSIPO 
DONATO TEIXEIRA JÚNIOR, do 3° GBM. Apresentação: 28JAN2003. 

(Ref. Nota n° 24/2003- COP) 

3 — SEGUIMENTO E REGRESSO 
Seguiu no dia 20JAN2003 e regressou no dia 25JAN2003, do 

Município de Castanhal/PA, o 2° TEN QOABM ANTONIO CARLOS DA 
SILVA E SOUZA, do QCG, onde se encontrava atualizando a Carteira de 
Identidade de militares do 2° GBM. 

(Ref. Partes n° 20 e 25/2003- Livro do Fiscal de Dia ao QCG) 

B — ALTERAÇÕES DE PRAÇAS 
1— TRANSFERÊNCIAS 

POR INTERESSE PRÓPRIO — TRANSFIRO 
Do 8° SGBM/I para o 4' SBM/I 
2° SGT BM JOSELITO TEIXEIRA SILVA 

Do 8° SGBM/I para a 2 SBM/I- Icoaraci 
SD BM MÁRCIO JOSE SILVA DA SILVA 
(Ref. Nota n° 23/2003- COP) 

2 — SEGUIMENTO E REGRESSO 
Seguiu no dia 20JAN2003 e regressou no dia 25JAN2003, do 

Município de Castanhal/PA, o CB BM WILSON LIMA MIRANDA, do QCG, 
onde se encontrava atualizando a Carteira de Identidade de militares do 2° 
GBM. 

(Ref. Partes n° 20 e 25/2003- Livro do Fiscal de Dia ao QCG) 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 - RECEBIMENTO DE VIATURAS 

O Cap QOABM Ch. do Almoxarifado Geral participou a este 
comando que recebeu as VTRs abaixo relacionadas, conforme Termo de 
Recebimento das mesmas. 

Parte n.° 01/03 — Almoxarifado 
Fonte Pagadora: FISP 
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TERMO DE RECEBIMENTO DE VIATURAS 
Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e três, a 

Comissão nomeada pelo Exm° Sr CEL QOBM ORLANDO ANTONIO 
SARMANHO FRADE , Comandante Geral do CBMPA, através da Portaria n° 
69 de 29 de janeiro de 2002-Gab. Cmd°., composta pelos Oficiais Bombeiros 
Militares, MAJ QOBM PAULO SÉRGIO DA FONSECA DIAS, CAP 
QOABM ANTÔNIO CARLOS DE AVIZ MARTINS, 1° TEN QOBM 
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA RIBEIRO, tendo como presidente o 
primeiro e como membros os demais, reuniu-se no Quartel do Comando Geral, 
sito a Rua João Diogo n° 236, Comércio-Belém/PA, às 10h, passando a 
examinar os três Veículos MITSUBISHI, adquiridas com recursos do Fundo de 
Investimento de Segurança Pública (FISP), juntos a empresa a seguir: 

MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A. 
NOTA FISCAL N° 012256, R$ 55.889,00 
VEÍCULO NOVO MITSUBISHI 
MODELO L200 CDP GLS 4C 2.5L D 4X4 MT 
MOTOR: 4D56-KM2761 - POTÊNCIA 87 C.V. 
CÂMBIO: KV5M211GEC-NF5713 - COMBUST. DIESEL 

PASSAG. 5 
COR VERMELHO 
CHASSI: 93~3403C226705 
COD. RENAVAN 222202 
TIPO: CAMINHONETE - ESP. CARGA 
ANO FAB.: 2002 - ANO MOD. 2003 

MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A. 
NOTA FISCAL N° 012280, R$ 55.889,00 
VEÍCULO NOVO MITSUBISHI 
MODELO L200 CDP GLS 4C 2.5L D 4X4 MT 
MOTOR: 4D56-KM2762 - POTÊNCIA 87 C.V. 
CÂMBIO: KV5M211GEC-NF5707 - COMBUST. DIESEL - 

PASSAG. 5 
COR VERMELHO 
CHASSI: 93~3403C226702 
COD. RENAVAN 222202 
TIPO: CAMINHONETE - ESP. CARGA 
ANO FAB.: 2002 - ANO MOD. 2003 

MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A. 
NOTA FISCAL N° 012255, R$ 55.889,00 
VEÍCULO NOVO MITSUBISHI 
MODELO L200 CDP GLS 4C 2.5L D 4X4 MT 
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MOTOR: 4D56-KM2842 - POTÊNCIA 87 C.V. 
CÂMBIO: KV5M211GEC-NF5702 - COMBUST. DIEESEL 

PASSAG. 5 
COR VERMELHO 
CHASSI: 93XHNK3403 C227095 
COD. RENAVAN 222202 
TIPO: CAMINHONETE - ESP. CARGA 
ANO FAB.: 2002 - ANO MOD. 2003 

A Comissão, após os exames realizados acima, chegou a 
conclusão que os Veículos estão em perfeito estado de funcionamento, 
portanto, recebendo-os sem ressalvas ou quaisquer restrições, pois estão 
conforme o especificado no Edital e nota fiscal. 

PAULO SÉRGIO DA FONSECA DIAS — MAJ QOBM 
PRESIDENTE 

QOABM 

ANTÔNIO CARLOS DE AVIZ MARTINS — CAP QOABM 
MEMBRO 

CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA RIBEIRO — 1° TEN 

MEMBRO 
(Ref. Nota n° 02/2003- DAL) 

2 — BANDA DE MÚSICA — PLANILHA DE TOCATAS 
MÊS DE JANEIRO DE 2003. 

SOLICITANTE Fone DATA Hora OBS. 
IESP- Visita do Secretário de Segurança 
(treinamento) 

256-3520 14.01.2003 08h Realizada 

IESP- Visita do Secretário de Segurança 
(formatura) 

256-3520 15.01.2003 08h Realizada 

Sociedade Beneficiente São Sebastião - 20.01.2003 18h Realizada 

DESPACHO: 
Ao CAP BM ADIR para controle estatístico. 

3 — REUNIÃO DA CPP — CONVOCAÇÃO 
Ficam convocados os Oficiais que compõem a Comissão de 

Promoção de Praças do CBMPA, para uma reunião no Gabinete do 
Subcomandante Geral do CBMPA, no dia 29JAN2003, às 10h. 

(Ref. Nota n° 01/2003- CPI)) 
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4a PARTE — JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 — DESIGNAÇÃO DE ESCRIVÃO 

Designo para atuar como escrivão no IPM instaurado por meio 
daportaria n° 013, de 16JAN2003- Gab. Subcmdo, o 2° SGT BM LUIZ 
OTAVIO BENTES CAMPOS. 

(Ref. Nota n° 027/2003- COP) 

2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 
Parecer n.° 021/03 — COJ 
Objeto: Recurso Disciplinar do 3° SGT BM Airton Marques 

Marinho 
Assunto: Anulação de punição disciplinar 

DOS FATOS: 
Analisando o documento objeto do presente parecer, verifica-se 

que trata-se de recurso disciplinar interposto pelo Sr. Alexandre Siqueira do 
Nascimento, OAB/PA 7998, procurador do 3° SGT BM Airton Marques 
Marinho, requerendo anulação da punição disciplinar que lhe foi imposta pelo 
Maj QOBM — Comandante do 1° GBM, de 08 (oito) dias de detenção, 
conforme publicado no BG n° 199, de 30 OUT 2002 e transcrito no BI n° 093, 
11 NOV 2002, pelo seguinte fato: "por ter deixado de cumprir normas 
regulamentares na esfera de suas atribuições, tanto que, no dia 01 OUT 2002, 
deixou de transferir os materiais de primeiros socorros da sala ao lado da 
Comunicação, para a sala do almoxarifado desta OBM, após receber ordens 
expressas do Subcomandante do 1° GBM, causando com isso sérios transtornos 
ao serviço". 

O procurador do militar menciona alguns fatos que convém citar: 
1) Que o 3° SGT BM Airton Marques Marinho ao prestar as 

informações, referente ao Procedimento Apuratório de Transgressão 
Disciplinar n° 300/2002 (PATD), de 09 OUT 2002, mencionou em favor de 
sua defesa que: "o senhor, Cap QOBM Andrei esqueceu ou pagou esta missão 
para o 2° SGT Ruan na presença do SGT Melo e da minha pessoa. Tanto a 
retirada quanto a localização no almoxarifado. Informo ainda que o senhor Cap 
passou para o SGT Ruan controle de todo material que entra e sai pertencente 
ao resgate". 

2) Que não lhe foi concedido os beneficios da ampla defesa e do 
contraditório, conforme prescreve a nossa Constituição Federal de 1988, em 
seu art. 5°, inciso LV, conforme transcrito: 

"Art. 5° 	- 
LV — aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os 
recursos a ela inerentes". 
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3) Que o 3° SGT BM Airton Marques Marinho não foi 
beneficiado destas garantias constitucionais, uma vez que as aproveitou, visto 
que não é o mesmo detentor da técnica jurídica e nem sua função a requer, 
sendo, assim deveria ter sido acompanhado de um técnico jurídico, um 
advogado, e não o foi, apesar de haver sido notificado regulamente do 
procedimento. 

4) Que não foram produzidas as provas necessárias ao 
reconhecimento do fato delituoso, que pelo entendimento vê-se que deveriam 
ter sido testemunhais, e as testemunhas garantidas legalmente, não foram 
ouvidas, ficando assim prejudicado o graduado. 

5) Que requer ao Ilin°. Sr. Comandante do 1° GBM a devida 
anulação da referida punição, visto que conforme apresentado, não foram 
cumpridos os transmites legais requeridos para a situação, devidos ao 
graduado, por lei. 

DO DIREITO: 
A alegação de defesa de que não foram inquiridas as testemunhas 

mencionadas pelo graduado, em seu PATD, ficando o militar prejudicado; esta 
deve prosperar, pois o exercício do direito de defesa é amplo, sagrado e 
constitucionalmente assegurado a toda pessoa contra quem é intentada uma 
acusação. Sendo que o pleno direito de defesa, quando omisso, constitui 
nulidade do feito. 

Considerando que a inobservância desse princípio tem sido a 
principal causa de declarações de nulidade de procedimentos e processos 
administrativos, ou de atos neles fundados, proferidas por diversas Cortes de 
justiça. 

Considerando o que preleciona Hely Lopes Meireles, in Direito 
Administrativo Brasileiro, 20a edição, Malheiros Editora, página 422, que: 

"Conforme a gravidade da infração a apurar e a pena a aplicar, a 
administração disporá do meio de responsabilização adequado, que vai desde o 
Processo Administrativo Disciplinar  até apuração sumária da falta, por meio 
de simples Sindicância, ou mesmo pela Verdade Sabida,  mas, em qualquer 
hipótese, com a garantia de ampla defesa". 

Considerando que os Princípios da Ampla Defesa e do 
Contraditório são garantias individuais previstas na Constituição da República 
de 1988, a toda pessoa contra quem é intentada uma acusação. 

A alegação de ausência de defesa técnica no processo 
administrativo disciplinar não merece prosperar, como adiante mais 
detalhadamente se discorrerá, pois o Estatuto da Advocacia e da Ordem 
dos Advogados do Brasil (Lei n° 8.906, de 04 JUL 94) dispõe ser atividade 
privativa da advocacia a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário 
e aos Juizados Especiais, sendo omisso, portanto, quanto aos processos que 
se desenvolvem na órbita administrativa. 
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DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA 
O procurador do 3° SGT BM Airton Marques Marinho alega 

inobservância da garantia constitucional da Ampla Defesa, haja vista não 
ter sido realizada por advogado legalmente habilitado. 

Por meio do Procedimento Apuratório de Transgressão 
Disciplinar n° 300/2002 (PATD), de 09 OUT 2002, o 3° SGT BM Airton 
Marques Marinho teve ciência de que poderia apresentar-se acompanhado 
de defensor de sua escolha. Se não o fez deixou de exercer ônus que lhe 
cabia. 

No âmbito administrativo, para assegurar a ampla defesa 
não se exige que o indiciado ou sindicado esteja representado por 
advogado inscrito na Ordem dos Advogados. Tanto isso é correto que o 
art. 133 da Carta Magna apenas enuncia, como regra meramente 
pragmática, que "O advogado é indispensável à administração da justiça, 
sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, 
nos limites da lei". 

Como aponta a doutrina, em processo penal  a ampla defesa se 
divide em duas espécies, quais sejam, a defesa genérica e a defesa 
específica. 

TOURINHO FILHO muito bem as distingue da seguinte 
forma: "Genérica: quando levado a cabo pela própria parte, mediante 
atos constitutivos de ações ou omissões, no sentido de fazer prosperar ou 
impedir que prospere a atuação da pretensão punitiva. Específica: 
quando promovida por pessoa especializada que tem como profissão o 
exercício dessa função técnico-jurídica de defesa das partes, atuando no 
Processo Penal para realçar seus direitos" (Manual de Processo Penal, 
Saraiva, 2001, p. 248). 

Assim a defesa genérica e a defesa específica correspondem 
no processo penal,  respectivamente, à autodefesa e à defesa técnica. 

O Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei n° 1.002, de 
21 OUT 69) , cuja aplicação se impõe aos feitos em tramite perante a Justiça 
Militar, seja da União ou dos Estados, em seu art. 301, §1° menciona o 
seguinte, in verbis: 

"Art. 306 	- 
§ 1° - Se o acusado declarar que não tem defensor, o juiz dar-

lhe-á um, para assistir ao interrogatório. Se menor de vinte e um anos nomear-
lhe-á curador, que poderá ser o próprio defensor". 

O Colendo Tribunal Superior do Trabalho deu, aliás, a 
verdadeira dimensão desse preceito ao estabelecer: 

"O art. 133 da Constituição Federal deve ser interpretado no 
sentido de que a expressão "o advogado é indispensável à administração da 
justiça", reserva a esse profissionais uma condição de servidor e não de 
monopólio, para que se tenha acesso a ela. Do que decorre que o "jus 
postulandi" previsto no art. 839 da CLT continua em plena vigência, porque 
absolutamente compatível com o texto constitucional vigente". 
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O novo Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 

Brasil - Lei n° 8.906, de 04 JUL 94 — dispõe ser atividade privativa da 
advocacia "I — a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos 
juizados especiais". 

Perceba-se que a lei não incluiu a postulação em órgão diverso 
do Poder Judiciário. O próprio Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional de São Paulo, o ilustre jurista e ex-secretário de Estado, Dr. Rubens 
Arrob ato Machado, ao fazer a defesa do novo Estatuto, reconheceu que 
"excluiu-se, assim, a obrigatoriedade do advogado na postulação perante a 
Administração Pública, em processos administrativos, especialmente nos 
chamados contenciosos tributários, desportivos, previdenciários" 
(Procedimento Administrativo Disciplinar no Poder Judiciário, Editora RT, 
1995, pág 160/161). 

Considerando o que preleciona ODETE MEDAUER, in 
Direito Administrativo Moderno, Ed. RT, 1996, pág. 196, que: 

"...seria inviável que a Administração propiciasse defensor 
dativo a todos os sujeitos sem advogados próprio, daí a defesa técnica ser vista 
como possibilidade, não como exigência". 

Aliás, HELY LOPES MEIRELES já ensinava à luz da 
Constituição Federal anterior e já na vigência do atual Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis, que "é admissível a defesa pelo próprio acusado 
ou por advogado regulamente constituído para o processo". 

DO PARECER: 
Ante o exposto, conclui-se que nos procedimentos 

administrativos, tal como ocorria antes do advento do novo Estatuto da OAB, 
o contraditório e a ampla defesa, como primado do devido processo legal, 
podem ser assegurados e utilizados pelo próprio indiciado, se assim desejar, 
por defensor dativo, ainda que leigo, ou por advogado regulamente inscrito no 
órgão de classe, conforme ensina RUI STOCO. 

A Administração Pública como instituição destinada a 
realizar o Direito e a propiciar o bem comum, não pode agir fora das 
normas jurídicas e da moral administrativa, nem relegar os fins sociais a 
que sua ação se dirige. 

Considerando que a anulação dos atos administrativos pela 
própria administração constitui a forma normal de invalidação de atividade 
ilegítima do Poder Público. Essa faculdade assenta no poder de autotutela do 
Estado. É uma justiça interna, exercida pelas autoridades administrativas em 
defesa da instituição e da legalidade de seus atos. 

Considerando a faculdade de anular os atos ilegais é ampla para 
a Administração, podendo ser exercida de oficio, pelo mesmo agente que os 
praticou, como por autoridade superior que venha a ter conhecimento de 
ilegalidade através de recurso interno, ou mesmo por avocação, nos casos 
regulamentares. 
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Considerando que "sendo nulo o ato administrativo pode ser 

,■•••■ 	 revisto" (STF, em RDA, 128:564). 
Diante do exposto, opino pela anulação da punição disciplinar 

que foi imposta ao 3° SGT BM Airton Marques Marinho pelo Maj QOBM 
Comandante do 1° GBM, de 08 (oito) dias de detenção, conforme publicado 
no BG n° 199, de 30 OUT 2002 e transcrito no BI n° 093, 11 NOV 2002, em 
virtude de haver vício de legalidade, sem prejuízo da instauração de um outro 
Procedimento Apuratório de Transgressão Disciplinar, haja vista não 
houve a prescrição na esfera administrativa. 

Esse é o Parecer. S.M.J 
Quartel em Belém-Pa, 17 de janeiro de 2003. 

SAULO LODI PEDREIRA - 1° TEN BM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA 
DESPACHO: 
1. Homologo o parecer; 
2. Ao Comandante do 1° GBM para conhecimento e providências. 

3 — ELOGIO 
O MAJ QOBM Comandante do 1° GBM, no uso da competência 

que lhe confere o art. 11, inciso III do RDCBM, resolve: 

ELOGIAR: 
Ao 1° SGT BM 'WILSON LUIZ PIMENTEL NORONHA, do 1° 

GBM, pela dedicação e conduta que conduziu os trabalhos sob sua 
responsabilidade, quando na função de auxiliar da B/1 do 1° GBM, não 
medindo esforços para que as missões repassadas pelo Estado Maior fossem 
desenvolvidas na mais perfeita harmonia, certificado pelo fiel implementos dos 
interesses da Corporação, militar assíduo, educado e disciplinado, muita das 
vezes deixando até o aconchego de sua família nas suas horas de folga, pronto 
para atender seus superiores, pares e subordinados, pois e com dever de justiça 
que o elogio, e que sirva de exemplo para seus pares e subordinados. 
Individual. 

(Ref. Of. n° 49/2003- 1° GBM) 

4 — PUNIÇÓES DISCIPLINARES: 
O MAJ QOBM Comandante do 1° GBM, no uso da competência 

que lhe confere o art. 11, inciso III do RDCBM, resolve: 

PUNIR: 
Com 04 (quatro) dias de DETENÇÃO, o SD BM ANTÔNIO 

JOSÉ MAGALHÃES NEGRÃO, do 1° GBM, por ter no dia 30DEZ2002, 
deixado de cumprir ato de serviço. Ao ser dado o direito de defesa por meio de 
PATD n° 356/2002, deixou de exercer tal direito, não respondendo. N°. 26, 36 
e 79 do anexo I do art. 15, com atenuante de incisos II do art. 19, tudo do 
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RDCBM. Transgressão "leve". Permanece no comportamento "BOM". 
Recolha-se ao 1° GBM, fazendo serviço. 

Com 04 (quatro) dias de DETENÇÃO, o SD BM PAULO 
SÉRGIO CABRAL DOS SANTOS, do 1° GBM, por ter no dia 23DEZ2002, 
deixado de cumprir ato de serviço. Ao ser dado o direito de defesa por meio de 
PATD 365/2002, deixou de exercer tal direito, não respondendo. N°. 26, 36 
e 79 do anexo I do art. 15, com agravantes de incisos I, II, III e VI, alínea "c" 
do art. 20, tudo do RDCBM. Transgressão "leve". Permanece no 
comportamento "MAU". Recolha-se ao 1° GBM, fazendo serviço. 

Com 04 (oito) dias de DETENÇÃO, o SD BM RÔMULO 
BATISTA MAGALHÃES LIRA, do 1° GBM, por ter no dia 22DEZ2002, 
deixado de cumprir ato de serviço. Ao ser dado o direito de defesa por meio de 
PATD n° 369/2002, deixou de exercer tal direito, não respondendo. N°. 26, 36 
e 79 do anexo I do art. 15, com agravantes de incisos I, II, III e VI, alínea "c" 
do art. 20, tudo do RDCBM. Transgressão "leve". Permanece no 
comportamento "MAU". Recolha-se ao 1° GBM, fazendo serviço. 

Com 08 (oito) dias de DETENÇÃO, o SD BM RÔMULO 
BATISTA MAGALHÃES LIRA, do 1° GBM, por ter no dia 30DEZ2002, 
deixado de cumprir ato de serviço. Ao ser dado o direito de defesa por meio de 
PATD n° 358/2002, deixou de exercer tal direito, não respondendo. N°. 26, 36 
e 79 do anexo I do art. 15, com agravantes de incisos I, II, III e VI, alínea "c" 
do art. 20, tudo do RDCBM. Transgressão "leve". Permanece no 
comportamento "MAU". Recolha-se ao 1° GBM, fazendo serviço. 

(Ref. Of. n° 47/2003- 1° GBM) 
DESPACHO DO SUBCMT GERAL 
1. A COJ para preparar a portaria de Conselho Disciplinar para 

apurar as transgressões do SD BM ROMULO BATISTA MAGALHÃES 
LIRA, do 1° GBM. 

O CAP BM Regente da Banda de Música do CBMPA, no uso 
da competência que lhe confere o art. 11, inciso IV do RDCBM, resolve: 

PUNIR: 
Com 04 (quatro) dias de DETENÇÃO, o 3° SGT BM MARCOS 

CESAR CHERMONT DE MELO, do QCG, por tentar impedir a ação dos 
vistoriantes do SAT, os 3° SGT BM JACKSON e ALBERNAZ, em um 
depósito de gás, localizado em um posto de gasolina, ao lado do supermercado 
formosa da Cidade Nova III, alegando ser segurança do supermercado. Ao ser 
dado o direito de defesa por meio de PATD, não justificou seu ato. N°. 01 e 06 
do anexo I do art. 15, com atenuante de incisos I, II e IV do art. 19, e agravante 
de incisos VI, alínea "a" do art. 20, tudo do RDCBM. Transgressão "média". 
Permanece no comportamento "BOM". Recolha-se a sua Unidade de origem, 
fazendo serviço. 
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5 — AGRAVAÇÃO DE PUNIÇÃO: 
O CEL QOBM Subcomandante Geral e Chefe do EMG do 

CBMPA, no uso da competência que lhe confere o art. 11, inciso II do 
RDCBM, resolve: 

AGRAVAR: 
De 04 (quatro) dias de DETENÇÃO, para 04 (quatro) dias de 

PRISÃO, a punição disciplinar aplicada ao 3° SGT BM MARCOS CESAR 
CHERMONT DE MELO, do QCG, por considerar "grave" a natureza da 
transgressão cometida pelo referido militar. Permanece no comportamento 
"BOM". Recolha-se a sua Unidade de origem, fazendo serviço. 

(Ref. Nota n° 01/2003- Banda de Música) 

(PI istt. r„.p 
RAIMUNDO NON 

gro
DYWSTA - Cel QOBM 

Comandante Geral do CBMPA 
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