
ESTADO DO PARÁ 

CORPO DE OM EIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDÂNCIA GERAL 

SELEM-PARA, 10 DE JUNHO DE 2003. 

BOLETIM GERAL N" 107 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

la  PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 11JUN2003 (QUARTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 MAJ QOBM NAHUM 
Supervisor de Arca 	 CAP QOBM ANDRADE 
Coordenador de Operações ao CIOp CAP QOBM SÉRGIO 
Fiscal de Dia ao QCG 
	

TEN QOABM REGO 
Encarregados de Inquérito Técnico 

	
CAP QOBM MARCOS REIS 

Oficial Odontólogo de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Oficial Médico de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Peritos de Incêndios e Explosões 	CAP QOBM FURTADO 

TEN QOBM BENTES 

MENSAGEM 
Bem aventurado os que choram, porque eles serão 

consolados. (Mat. 5: 4). 

2a  PARTE — INSTRUÇÃO 
1 — QUADRO DE TRABALHO SEMANAL- APROVAÇÃO 

Aprovo o Quadro de Trabalho Semanal de n° 22/2003, 
elaborado pelo comando do 1° GBM, para instrução ao efetivo daquele 
Grupamento, realizado no período de 02 a 06JUN2003. 

3a PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I — ASSUNTOS GERAIS 

A — ALTERAÇÕES DE OFICIAIS 
1 — ASSUNÇÃO E PASSAGEM DE FUNÇÃO 

Os MEL QOBM ROBERTO DA SILVA FREITAS e CAP 
QOBM CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI, ambos do QCG, 
participaram e este comando, que o primeiro recebeu e o segundo 
passou a carga da Comissão de Justiça do CBMPA, conferida e 
constatada sem alteração. 

(Ref. Parte s/n°/2003- COJ) 
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B — ALTERAÇÕES DE PRAÇAS 
1 — APRESENTAÇÃO 

No dia 04JUN2003. 
2° SGT BM ANTONIO DE CASTRO FONSECA, por ter 

sido transferido do 3° GBM para o QCG, conforme publicação na 3°  
parte do BG n° 099, de 29MAI2003. 

(Ref. Of. n° 556/2003- DP) 

2 — LICENÇA DE SAÚDE — CONCESSÃO 
Conforme parecer médico, concedi: 
A contar do dia 02JUN2003. 
Ao CB BM JOSÉ RUBENS GURJÂO DE SOUZA, do 

QCG, 24h de dispensa de serviço fora do aquartelamento. 
Apresentação: 03JUN2003. 

3 — ATO DESTE COMANDO 
PORTARIA N° 242, DE 29 DE MAIO DE 2003 
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; 

Considerando o que preceitua o art. 70 § 1°, letra "a", da 
Lei Estadual n° 5.251 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), de 31 
JUL 85, 

RESOLVE: 
Art. 1° — Conceder o período de 06 (seis) meses de 

Licença Especial, aos servidores abaixo relacionados, a contar de 06- 
06-2003 e término previsto para o dia 06-12-2003: 

1 - 2° SGT BM JORGE HENRIQUE DA SILVA BRITO do 
OCG, licença especial referente ao decênio de 01/07/1992 a 
01/07/2002; 

II - 3° SGT BM RAIMUNDO SÉRGIO NASCIMENTO 
AGUIAR, da SBM/INFRAERO, licença especial referente ao decênio 
de 01/10/1991 a 01/10/2001; 

- 3° SGT BM JOSÉ ALBERTO FURTADO FILHO cio 1° 
GBM, licença especial referente ao decênio de 01/07/1992 a 
01/07/2002; 

IV - SD BM WALLACE JOÃO BATALHA DE ARAÚJO, 
licença especial referente ao decênio de 01/07/1992 a 01/07/2002; 

V - SD BM GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA da 
SBM/INFRAERO, licença especial referente ao decênio de 01/05/1990 
a 01/05/2000; 

Boletim Geral n° 107, de 10JUN2003/QCG - E-MAIL ajgcbmgbol.com.br  Pág. 1464 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 

Art. 2° - Aos Comandantes dos militares, para fazerem 

suas apresentações na Diretoria de Pessoal do CBMPA, para os 

trâmites regulamentares das licenças. 
Art. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação revogada às disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

PORTARIA N° 243, DE 29 DE MAIO DE 2003 
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; 

Considerando o que preceitua o art. 70 § 1°, letra "a", da 
Lei Estadual n° 5,251 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), de 31 

JUL 85, 

RESOLVE: 
Art. 1° — Conceder o período de 06 (seis) meses de 

Licença Especial, aos servidores abaixo relacionados, a contar de 06- 
06-2003 e término previsto para o dia 06-12-2003: 

I - 2° SGT BM LUIS PAULO AMARAL MELO, do 3° 
GBM, licença especial referente ao período de 02/02/1994 à 
26/05/2003, mas 01(um) ano de serviço prestado ao Ministério da 
Aeronáutica já averbados; 

II - 3° SGT BM ROSELITO  NUNES DOS SANTOS do 3° 
SGI3M/I, licença especial referente ao decênio de 01/10/1991 a 

01/01/2001; 
III SD BM.ABELARDO SANTOS DE JESUS, do 1° 

GBM, licença especial referente ao decênio de 28/05/1993 a 

28/05/2003; 
IV - SD BM LUIS CLAUDIO C DE LIMA do 3° SGBM/I, 

licença especial referente ao decênio de 20/11/1990 a 20/11/2000; 
V - SD BM.JOÃO NILDO RAIOL DA COSTA do 6° 

SGBM/I, licença especial referente ao decênio de 01/10/1991 a 

01/10/2001; 
VI - SD BM SEBASTIÃO CARDOSO COSTA do 2° GBM, 

licença especial referente ao decênio de 01/07/1992 a 01/07/2002; 
Art. 2° - Aos Comandantes dos militares, para fazerem 

suas apresentações na Diretoria de Pessoal do CBMPA, para os 
trâmites regulamentares das licenças. 

Art. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação revogada às disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
(Transe. do DOE n° 29.961, de 09JUN2003) 

Boletim Geral n° 107 de 10JUN2003/QCG — E-MAIL aigobm(&bol.com.br  Pág. 1465 



Vidas Alheias e Riquekas a Salvar 

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 — ATO DESTE COMANDO 

PORTARIA N° 242, DE 29 DE MAIO DE 2003 
O Comandante Geral do Corpd de Bombeiros Militar do 

Pará e Coordenador Estadual de Defesa Civil, no uso de suas 
atribuições e, 

Considerando o decreto Estadual n° 2.539, de 20 de maio 
de 1994 e a portaria n° 501, de 08 de maio dei 2003- SEAD. 

RESOLVE: 

Conceder a 2° TEN QOBM SAMARA CRISTINA VIEIRA 
ROMARIZ, 04 (quatro) diárias completas, nd valor total de R$ 428,00 
(quatrocentos e vinte e oito reais), por ter que seguir para o município 
de Santarém/PA, no período de 28 a 31 de maio de 2003, a fim de 
participar da passagem de comando do 1° SGBM/I — Santarém;. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
(Transe. do DOE n° 29.961, de 09JUN2003) 

4' PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 

Parecer n° 091/03 COJ 
Objeto: Recurso Administrativo do CB BM João Carlos 

DOS FATOS: 

O documento em análise trata-se de recurso 
Administrativo impetrado pelo defensor do Cabo BM João Carlos Dias 
Feio, onde este alega algumas irregularidades ocorridas no decorrer do 
curso do processo como: 

a) Que o Presidente do Conselho 
vista o acidente fluvial ocorrido no Municio' 
juntamente com uma guarnição de merg 
supracitado, alegando ainda que não cabia 
ausência de amparo legal do Texto Processua „c„), ;  

de Disciplina, tendo em 
de Curralinho, seguiu 

lhadores para o local 
tal sobrestamento pela 
(Art. 265 Inciso V, letra 

b) Alega ainda que houve cerc 
parte do conselho, uma vez que, feriu m 
sagrados previstos no Art. 5° Inciso LV da C 
uma vez que, não foi procedida a acareaçã 
acusador, com base no Art. 229 § único do CP 

amento de defesa por 
ralmente os princípios 
nstituição Federal /88, 
entre o acusado e o 

Dias Feio 
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c) Alega ainda a questão de que o Conselho lançou mão 
de uma prova ilegítima para o caso, afirmando que a prova emprestava 
não poderia ser transplantada de um IPM, muito menos de um 
processo singelo de investigação, no caso uma Sindicância. 

DO DIREITO: 
a) Convém mencionar que o Pte do Conselho, sendo 

oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Comandante de uma 
Unidade (1° GBS) onde certamente encontram-se os militares mais 
preparados para ações que requeiram uma atuação mais efetiva, haja 
vista que o ocorrido exigia maior preparação na área de salvamento. 
Considerando que naquela Unidade é que se encontram todos os 
militares capacitados na área de mergulho, área esta exigida para o 
acidente que ocorreu com o naufrágio de uma balsa no município de 
Gurralinho; 

Considerando que este acidente colocaria em risco toda 
uma população ribeirinha caso não houvesse uma ação imediata por 
parte dos homens do Corpo de Bombeiros, pois se tratava de uma 
situação emergencial, pois, poderia talvez haver um derramamento de 
óleo naquele município, vindo com isto ocasionar um grande desastre 
ecológico caso não houvesse essa efetiva atuação da guarnição 
comandada pelo presidente do CD (Capitão QOBM Alexandre), uma 
vez que o mesmo é possuidor e conhecedor desta área; 

Considerando, que no momento do ocorrido o único oficial 
disponível para aquele serviço tratava-se do Pte do CD, haja vista a 
sua especialidade na área de mergulho; 

Considerando por final que a ocorrência tratava de uma 
emergência pelos motivos já expostos de forca maior, e portanto o 
Exm° Sr Comandante Geral do CBMPA achou por bem determinar a 
ida do oficial para aquele município, bem como, sobrestar o processo 
do qual era encarregado como presidente. 

Por outro lado, o que se verifica no enquadramento do 
sobrestamento, e é bastante claro, que houve no memento da digitação 
quando da compilação do CPC, um erro, mas que este, de nada altera 
na decisão, uma vez que, o CPC, em seu artigo 265 Inciso V, faz esta 
menção de "Força maior". É tão claro que o Inciso V do referido artigo 

não possui letra "c". 

b) Quanto às alegações feitas pelo defensor do acusado 
na questão do cerceamento de defesa, quando não houve a acareação 
do acusador verso acusado, nota-se no bojo do processo, que esta 
questão foi solicitada pelo Pte do CD, acontece que o acusador não 
compareceu, e com esta atitude, o Pte CD, entendeu que como já  
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havia um auto de_ reconhecimento feito pelo Sr. Otanael Moraes 
Barros na delegacia da Sacramenta, onde o acusado foi reconhecido 
pela vítima, e durante o CD, outra testemunl-as, Sra Fernanda Silva 
Souza, reconheceu o acusado através de acareação, confirmando que 
se tratava da mesma pessoa. 

Ora, vejamos o que o professor Léo da Silva Alves reporta 
em seu Livro (Processo Disciplinar Passo a passo, 2002 pág 97 e 98) o 
seguinte: 

"A cautela na acareação recai no seguinte: 
- Deve ser feita somente quando a dúvida for em torno de 

pontos relevantes; e esses pontos não podr ser esclarecidos por 
outros meio". 

Vejamos que não havia nenhuma das situações elencadas 
pelo professor citado, logo, o Pte do CD, devido a negativa da 
presença do acusador Sr. Otanael Moraes Barros, entendeu que a 
acareação de nada iria acrescentar, até mesmo porque os fatos foram 
comprovados pelo proprietário do Mercadinho Natan e uma outra 
testemunha. 

c) O Ilmo defensor do CB BM J ÃO Carlos Dias Feio, 
reporta que houve um flagrante arrepio da Lei a Ilegalidade da prova, 
pois segundo o mesmo a tônica da fundame tação jurídica abordada 
pelo Conselho de Disciplina para caracterizar suposto envolvimento 
do CB BM em tela, no episódio narrado nos atos do processo, foi a 
malsinada prova emprestada, e que além do conselho de Disciplina 
não poder reunir prova testemunhal suficiente ara a real comprovação 
do verdadeiro autor do delito, lançou, aind , mão de uma prova 
ilegítima para o caso, pois tanto a lei quanto a esmagadora doutrina 
casada com a mais abalizada jurisprudência d País, não admitem, em 
hipótese alguma, que a prova emprestada se a transplantada de um 
inquérito policial, muito menos de um processo singelo de investigação 
qual seja a sindicância. 

c.1) Em decorrência da solicitação do defensor do 
acusado de uma acarearão entre o CB BM Jo o Carlos Dias Feio e o 
Sr. Otanael Moraes Barros, onde consta no autos as providencias 
por parte do Presidente do conselho, mas a r ferida testemunha não 
compareceu. E como um dos documentos o iginário do Conselho 
de Disciplina ser uma sindicância instaurad através da Portaria n° 
055, de 23jan2002 e no bojo da mesm- haver um auto de 
reconhecimento, onde o Cabo BM J. Carlos ora reconhecido dentro 
das formalidades legais, pelo Sr. Otanael Moraes Barros, na 
Delegacia da Sacramenta (FI n° 40), e pomo existe doutrina 
referenciada sobre prova emprestada, como podemos citar o livro 
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intitulado, controle judicial do Ato Disciplinar/José 
Armando da Costa, Brasília Jurídica 2002, página 389, o presidente do 
Conselho de Disciplina, apenas referenciou a referida prova e em 
seguida observa-se que foi passado vista dos autos pelo defensor. 
Portanto, não entendemos que a prova fora obtida por meio ilícito. 

Onde vale ressaltar que o Sr. Otanael Moraes Barros 
não é a única testemunha, pois no bojo do processo há mais uma 
testemunha, a Sra Fernanda Silva Souza, pois conforme fis n° 197 e 
198 (CD), a Sr°  Fernanda declarou a participação do acusado e na 
ACAREAÇÃO confirma sua presença no estabelecimento "mercadinho 
Natan" fis n° 199 e 200 (CD) e conforme declaração de fis n° 180 a 
183 e 197 e 198 (CD) as testemunhas reconheceram perfeitamente o 
militar acusado, como sendo, o que procurou o proprietário do 
"Mercadinho Natan" localizado na Rodovia Augusto Montenegro, 
conjunto Jardim Servilha, bairro do Satélite, de propriedade de Otanael 
Moraes Barros e haver realizado uma vistoria no referido 
estabelecimento, sendo cobrado inicialmente a importância de 
R$160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS) e em seguida reduziu o 
valor da vistoria para R$70,00 (SETENTA REAIS), sendo que o 
mesmo foi pago em três parcelas sendo uma de R$10,00 R$30,00 e 
15,00, ficando o valor total de R$65,00 (SESSENTA REAIS) e 
conforme disponibilizado dos autos houve a emissão de um atestado 
de vistoria assinada por um oficial que não existe na Corporação o 1° 
Ten QOBM Marco Vinícius A. Souza, onde os fatos foram 
devidamente apurados através de Sindicância (Portaria n° 055 de 
23jan2002) e Inquérito Policial Militar (Portaria n° 203 de 
16abr2002), com conclusão de apresentarem indícios claros de 
infração penal militar. 

DO PARECER: 
1. Permanecer com a homologação da conclusão do 

Conselho de Disciplina que decidiu por unanimidade considerar 
culpado o CB BM João Carlos Dias Feio, pelas acusações que lhe 
foram imputadas e por ser REINCIDENTE com fatos de natureza 
originaria do Conselho de Disciplina, tanto que o Boletim Geral n° 
042 de 28fev2003, disponibiliza a transcrição do mandado de prisão 
assinado pelo Exmo Sr juiz Auditor Militar, Dr. José Roberto Pinheiro 
Maia Bezerra Júnior. Em razão do mesmo ter sido condenado pelo 
conselho permanente de justiça a pena de dois (02) anos e seis 
(06) meses de reclusão, pela prática do delito previsto no Art. 251 
do CPM. Ficando portanto, incapacitado de permanecer nas fileiras do 
CBMPA. 

2. A verdade, no processo, deve ser sempre buscada, 
mas o legislador, embora cure da busca da verdade, não coloca como 
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um fim absoluto, em si mesmo, ou seja, o que é suficiente, muitas 
vezes, para a validade e a eficácia da decisão é a verossimilhança dos 
fatos. 

É verdade que o direito á priva implica, no plano 
conceituai, a ampla possibilidade de uti izar quaisquer meios 
probatórios disponíveis. A regra é a admissibilidade das provas, e as 
exceções precisam ser cumpridamente justifi das, por alguma razão 
relevante. 

Esse princípio fundamental seg 
(citado por Lélio Braga Calhau — consultor j 
professor da faculdade de Direito do Vale do 
reflete, por exemplo, na propensão dos 
processuais para abandonar, na matéria, a 
taxativa e permitir que, além de documentos, 
outros meios tradicionais, em geral minucio 
textos legais específicos, se recorra a expedi 
termos expressos, mas eventualmente i 
informações úteis à reconstituição dos fatos n 
o princípio da verdade real. 

O direito das partes à introdu 
provas que entendam úteis é necessária à de 
que assentam suas pretensões, embora de In 
é, entretanto, absoluto. Ao contrario, como q 
está sujeito a limitações decorrentes da tut 
confere a outros valores e interesses igualmen 

No dizer do professor Barbosa M 

ndo Barbosa Moreira, 
rídico e pesquisador, e 
Rio Doce, FADIVALE ), 
odernos ordenamentos 
écnica da enumeração 
epoimentos, perícias e 
amente regulados em 
ntes não previstos em 

ôneos para ministrar 
administração, ou seja, 

o, no processo, das 
onstração dos fatos em 
ole Constitucional, não 
alquer direito, também 
la que o ordenamento 
e dignos. 
reira (apud. Lélio Braga 

Calhau). 
"No processo contemporâneo ao incremento dos 

poderes do Juiz na investigação da verdade, inegavelmente 
subsiste a necessidade de assegurar aos litigantes a iniciativa 
que, em regra, costuma predominar no • ue tange à busca e 
apresentação de elementos capazes • e contribuir para a 
formação do convencimento do órgão judic-ar 

Dentro desse contexto a regr é admissibilidade de 
provas; e as exceções devem ser express s de forma taxativa e 
justificadas. 

Lembrando que nenhum princípio é absoluto em direito e 
lembrando da "lógica do razoável" do me tre Recaséns Siches, 
poderão ocorrer situações onde estarão em disputa dois princípios 
protetores de bens jurídicos. Deve-se procurar, então, o chamado 
"ponto de equilíbrio". 
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Pois o processo não existe para satisfazer formalidades. 
O processo existe como meio racional, lógico, de reunir elementos que 
permitam à autoridade um julgamento à luz da certeza. E esses 
elementos são as provas. Ocorre que uma prova, muitas vezes, não 
se esgota em si. Isto quer dizer que ela exige prova para verificar a 
sua fidelidade.Segundo Léo da Silva Alves (prática de processo 

disciplinar, pág 209 ), a prova , então deverá ter desdobramento 
numa acareação , quando duas testemunhas divergem em pontos 
relevantes. Portanto no aludido conselho não há a referida 
divergência para suscitar a necessidade de verificação de acareação 
como forma única exclusiva para esclarecer os fatos.Pois no bojo do 
Conselho de Disciplina existe outra testemunha, Sra Fernanda Silva 

Souza que reconheceu o acusado através de acareação, confirmando 

que se tratava da mesma pessoa. 
Esse é o Parecer S.M.J. 
Quartel em Belém-Pa, 20 de maio de 2003. 

ROBERTO DA SILVA FREITAS — TCEL QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
Excelentíssimo Sr. Comandante Geral. 

Edivaldo dos Santos Cardoso, brasileiro, casado, militar, 
1° Tenente QOBM, pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará, 
tendo sido legalmente nomeado defensor do Cabo João Carlos Dias 
Feio, através de Portaria publicada no Boletim Geral de n° 041 de 27 
FEV 2003, vem perante Vossa Excelência aduzir as irregularidades 
observadas no Processo de Conselho de Disciplina instaurado pela 
Portaria n° 010 de 16 Jan 2003, a que foi submetido o militar supra e 
com base na CF/88, Art. 5°, IV, X, LIV, LV e LVII, no Decreto n° 2562 § 
Único e Art. 15, interpor recurso Administrativo pelas razões de fato e 
de direito a seguir expostas: 

I — DA SÍNTESE DOS FATOS  
O respeitável Conselho de Disciplina instaurado pela 

Portaria n° 010 de 16 Jan 2003 teve por escopo apurar a possível 
incapacidade do CB BM João Carlos Dias Feio, em permanecer nas 
fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, devido o fato de 
supostamente ter se dirigido no mês de setembro do ano de 2001 ao 
estabelecimento comercial denominado "Mercadinho Natan", localizado 
na Rodovia Augusto Montenegro, Conjunto Jardim Servilha, bairro do 
Satélite, de propriedade do Sr. Otanael Moraes Barros e haver 
realizado uma Vistoria no referido estabelecimento, sendo cobrado a 
importância de R$ 160, 00 (Cento e sessentas reais) e em seguida  
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reduzido o valor da vistoria anual para R$ 70,00 (setenta reais), sendo 
que a referida quantia foi paga em três parcelas: R$ 10,00, R$ 30,00 e 
R$ 25,00 somando o montante de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). 
Note-se, em oportuno, que nos autos constata-se que a assinatura do 
responsável pela indevida cobrança, é um oficial que não existe na 
Corporação 1° Ten Marcos Vinícius A. Souza. 

II — DO SOBRESTAMENTO DO CONSELHO DE 
DISCIPLINA 

ado de 18 MAR 2003, o 
e Disciplina, solicita ao 

o Sobrestamento do 
ente fluvial ocorrido no 
o do Ilustríssimo Sr. 

de uma equipe de 
ereção de reflutuação, 
azado da embarcação 

Exmo Sr. Comandante 
03, resolveu sobrestar o 
de com o estabelecido 
Processo Civil, por 15 

ra do texto processual 
de amparo legal para o 
I para o sobrestamento 
o, logo evidencia-se a 

Por meio do Oficio n° 025/CD, da 
ilustre Cap Q0E3M Presidente do Conselho 
Exmo. Sr. Comandante Geral do CBMPA 
competente Conselho, tendo em vista o aci 
município de Curralinho e a determinaç 
Subcomandante Geral para o seguiment 
mergulhadores de resgate para iniciar a o 
estancamento e retirada do combustível 
abarroada. 

Em resposta àquela solicitação, 
Geral através da Portaria n° 126 de 21 MAR 2 
aludido Conselho de Disciplina, em conformid 
no Art. 265, inciso V, alínea C do Código d 
(quinze) dias. 

Contudo, mediante a simples leit 
acima comentado, observamos a total ausênci 
devido feito. Pois, sequer existe previsão leg 
daquele pedido no endereço supra codifica 
ilegalidade do ato. 

III — DO FUNDAMENTO JURÍD 
CONSELHO DE DISCIPLINA 

O Competente Conselho d 
categoricamente, que foi assegurado ao CB B 
o direito Constitucional previsto no Artigo 5°, in 
pelo simples fato de ter sido nomeado como d 
Edivaldo dos Santos Cardoso. 

Ora, acredito que no mínimo h 
parte do Conselho, no momento que imagi 
acusado o direito consagrado previsto no Art. 
Pois, os princípios do contraditório e da ampla 
simplesmente pela nomeação de um defens 
principalmente pelas condições necessárias e 
plena defesa da causa e do acusado. Desta fo 

CO ADOTADO PELO 

Disciplina 	afirma, 
João Carlos Dias Feio 

iso LV da magna Carta, 
fensor o 1° Ten. QOBM 

uve um equívoco, por 
ara ter concedido ao 
°, inciso LV da C.F./88. 
defesa não se efetivam 
r para a causa, mas 

uficientes concedidas à 
a, no exato momento 
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que a defesa é cerceada de produzir provas, de apresentar 
testemunhas ou de solicitar uma acareação entre o acusador e o 
acusado, objetivando tirar quaisquer dúvidas acerca do verdadeiro autor 
do delito, neste exato momento, também, está sendo ferido 
mortalmente aqueles princípios sagrados (do contraditório e da defesa 
plena) previstos no Art. 5°, inciso LV da C.F./88, que supostamente 
foram concedidos pelo Conselho ao acusado. Com  isso, a defesa 
denuncia a flagrante ilegalidade ocorrida no competente Processo 
Disciplinar. Vez que nos autos constante da folha 218, a defesa invoca 
celebremente os aludidos princípios no momento em que solicita ao 
conselho que proceda a acareação entre o acusado e o acusador 
(fundamentado no Art. 229 e § Único do CPP) o que não fora 
concedido. 

Por outro lado, vejamos que o desdobramento do principio 
consignado na C.P. 88, art. 5° Caput, de que todas as pessoas são 
iguais perante a lei, prescreve que as partes devem ter as mesmas 
oportunidades de fazer valer suas razões. Oportunidade essa, cerceada 
no momento que foi negada a produção fundamental para o deslinde do 
caso, a acareação. Emergindo, com isso, a nuvem de dúvidas sobre o 
verdadeiro autor do delito; assim sendo, a defesa invoca, em oportuno, 
o principio do "favor rei", postulado segundo o qual o interesse do 
acusado goza de prevalência em contraste com a pretensão punitiva. 
Pois, nesse cenário a única peça a apreciar é a dúvida em relação à 
autoria do delito. 

Neste mesmo patamar, lembramos que a bilateralidade da 
ação gera a bilateralidade do processo, de modo que o Conselho, assim 
como a defesa, não são antagônicos, mas colaboradores necessários, 
ou seja, obrigatoriamente deverá ser conferida, a possibilidade, às 
partes de praticar todos os atos tendentes a influir no convencimento do 
julgador. Dessa forma, a defesa tinha o direito de não apenas produzir 
sua prova, através da acareação, mas de sustentar suas razões e de 
vê-las devidamente apreciadas e valoradas pelo competente conselho, 
o que não ocorreu. 

Ainda nesta fase, conecta-se a obrigatoriedade de se 
observar a ordem natural do processo de modo que a defesa se 
manifeste, indeclinavelmente, sempre em último lugar. Pois, qualquer 
que seja a manifestação do Conselho, terá que ser dado, à defesa, o 
direito à respectiva manifestação, no caso o Conselho Disciplinar incluiu 
nos autos do processo o documento de n° 30 pertencente à Sindicância 
instaurada pela Portaria n° 008 de 02 Janeiro de 2002, substituída 
posteriormente pela portaria n° 055, de 23 jan 2002, que trata de um 
Termo de reconhecimento. Entretanto, não foi concedido à defesa o 
direito a manifestação, ferindo outra vez o princípio da ampla defesa. 
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IV DO FLAGRANTE ARREPIO DA LEI E DA 
ILEGALIDADE DA PROVA 

A tônica da fundamentação jurídica abordada pelo 
Conselho de Disciplina para caracterizar o su osto envolvimento do CB 
BM João Carlos Dias Feio, no episódio narra o nos autos do processo, 
foi a malsinada prova emprestada. Ora. alé do Conselho não poder 
reunir prova testemunhal suficiente para 	real comprovação do 
verdadeiro autor do delito. lançou, ainda, mão de uma prova ilegítima 
para o caso, pois tanto a lei quanto a esmagadora doutrina casada com 
a mais abalizada jurisprudência do Pais, não admitem, em hipótese 
alguma, que a prova emprestada seja trans lantada de um inquérito 
policial, muito menos de um processo singelo e investigação, qual seja 
a sindicância. 	Como flagrante mente foi feito pelo Conselho de 
Disciplina. Isto porque, é pressuposto básico egal que a referida prova 
tenha sido produzido originariamente perante as partes interessadas e 
ter sido garantido o sagrado direito do contraditório para as mesmas, o 
que não foi feito quando o competente Conselho considerou aquela 
prova, sem que fosse dado, à defesa, o direito de resposta na mesma 
intensidade. Isto é, toda prova admite a outra prova, não sendo 
admissível a produção de qualquer delas sem o conhecimento e defesa 
da outra parte, sob pena de nulidade do proce 

V - DO REQUISITO FUNDAMEN 
DE UMA PROVA 

A Constituição Federal consagro 
inadmissíveis, no processo, as povas obtidas 
inciso LVI). Assim, o requisito básico para u 
que ela seja lícita e legitima. Prova ilícita 
violação de normas de direito material, a exe 
mediante a prática de tortura, a interce 
telefônica etc. Prova ilegítima é aquela produ 
de Direito Processual, como, por exemplo a 
para o devido julgamento , sem prévia comuni 
prazo e na forma do Artigo 475 do CPP in verb 

AL PARA ACEITA ÃO 

o princípio de que "são 
or meios ilícitos" (Art. 5° 
a prova ser produzida é 

aquela produzida com 
plo da confissão obtida 

¡ação de comunicação 
ida com violação à regra 
Utilização de documento 
ação à parte contraria no 
s: 

 

"Art. 475 - Durante o julgamento não será permitida a 
produção ou leitura de documento que não tiver sido comunicado 
à parte contrária, com antecedência, pelo menos, de 03 (três) dias, 
compreendida nessa proibição a leitura de jornais ou qualquer 
escrito, cujo conteúdo versar sobre matéria de fato constante do 
processo" 
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IV - DO PEDIDO  
Fundamentado nos fatos e direitos acima expostos e na 

imperiosa e imediata necessidade de submeter a decisão ora em 
apreço, a uma nova apreciação e reexame, principalmente para que 
não se opere prejuízos irreparáveis ao militar em referência, bem como 
o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, não seja, conseqüentemente, 
responsabilizados nas esferas civil, penal e administrativas conforme 
prevê o artigo 37, § 6° da C.F./88. 

REQUER 
• Que seja imediatamente atribuído efeito suspensivo 

à determinação de exclusão a bem da disciplina das fileiras do 
CBMPA, o CB BM João Carlos Dias Feio, até que seja finalizada a 
apuração legal e legítima, da possibilidade do CB BM João Carlos 
Dias Feio, permanecer ou não nas fileiras dá Corporação, mediante 

o devido processo legal. 
• A anulação do presente Conselho de Disciplina 

instaurado pela Portaria n° 10 de 16 Janeiro 2003, que é da mais 
transparente justiça, Como assim prescreve a súmula 473 do STF: 

"473 - Julgamento: 03/10/1969 - Publicações: DJ 
DATA:10-12-69 PG:05929 

Texto: A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS 
PRÓPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS 
TORNAM ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM DIREITOS; 
OU REVOGA-LOS, PÔR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA OU 
OPORTUNIDADE, RESPEITADOS OS DIREITOS ADQUIRIDOS, E 
RESSALVADA, EM TODOS OS CASOS, A APRECIAÇÃO 

JUDICIAL." 
Belém-PA, 08 de Maio de 2003. 

Edivaldo dos Santos Cardoso — 1° Ten QOBM 

Defensor 

HOMOLOGAÇÃO DE PARECER 
I — Homologo o Parecer de n° 091/03 da COJ, 

indeferindo o recurso administrativo impetrado pelo Defensor do 

CB BM João Carlos Dias Feio; 
II — Publique-se em BG. Providencie o Ajudante 

Geral do CBMPA; 
III — Dê ciência ao interessado. Providencie o 

Ajudante Geral do CBMPA; 
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2 - ELOGIO 
O CAP QOBM Comandante d 

competência que lhe confere o art. 11, inciso I 
1° GBM„ no uso da 

I do RDCBM, resolve: 

ELOGIAR: 
Os militares: CB BM LEONILDO SILVA, SD BM ÁLVARO 

JANUÁRIO DOS SANTOS e SD BM PAULIMO CARNEIRO LOPES, 
todos do 1° GBM, por terem doado sangue voluntariamente à pessoa 
necessitada, no Banco de Sangue do Centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará — HEMOPA. Ato de amor à vida que enobrece a 
corporação. INDIVIDUAL. 

(Ref. Of. n° 418 e 433/2003- 1° GBM) 

RAIMUNDO NONA O D ÇOSTA - Cel QOBM 
Comandante Geral do CBMPA 
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