
ESTADO DO PARÁ 

CORPO DE OMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDÂNCIA GERAL 

BELÉM-PARA, 16 DE JUNHO DE 2003. 

BOLETIM GERAL N° 111 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

Ia PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 17JUN2003 (TERÇA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 TCEL QOBM FONSECA 
Supervisor de Área 	 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 NASCIMENTO 
Oficial Odontólogo de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Oficial Médico de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Peritos de Incêndios e Explosões 	CAP QOBM SÉRGIO 

TEN QOABM HILDEMAR 

MENSAGEM 
Olhai para mim e sereis salvos. (Isaias 45: 22). 

r PARTE — INSTRUÇÃO 
1 — PRINCÍPIO DO INFORMALISMO 

A ser considerado em favor do administrativo, como 
querem Gordillo e Escola, significa que a administração não poderá 
ater-se a rigorismos formais ao considerar as manifestações do 
administrativo. 

Assim, conforme exemplário deste último autor, se alguém 
entra com recurso nominando-o erradamente ou serve-se de um 
quando o tecnicamente cabível seria outro, ou se propõe sua petição 

ou alegação de prova em formulação não ortodoxa, a administração 
não deve mostrar-se rigorosa, mas flexível, para aceitar tais 
impropriedades. A ser de outro modo — observa Gordillo -, a gente 

simples e humilde que pleteia algo da administração ou que perante ela 
queira fazer valer seus direitos ficaria desatendida, peiada nos rigores 

do formalismo. 
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Sem embargo, dito princípio não se aplica aos 
procedimentos concorrenciais, na medida em que sua utilização 
afetaria a garantia da igualdade dos concorrentes. Assim, não é 
aplicável à generalidade dos procedimentos, visto que existe esta 
exceção apontada. 

(Celso Antônio Bandeira de Mello — Direito Administrativo 
— XIII Edição) 

33  PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I — ASSUNTOS GERAIS 

A) ALTERAÇÃO DE OFICIAL 
1 — DESCLASSIFICAÇÃO 

Da função de Subchefe da 2' S ção do EMG 
2° TEN QOABM ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA, 
(Ref. Parte s/n°12003- 2a Seção d EMG) 

B) ALTERAÇÕES DE PRAÇAS 
1 — CLASSIFICAÇÃO 

Na 2' Seção do EMG, função d auxiliar do serviço de 
estatística. 

SD BM MOISES PEREIRA DE Q EIROZ 
(Ref. Parte s/n°/2003- 2a Seção d« EMG) 

2 — CLASSIFICAÇÃO 
Na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil — CEDEC 
SD BM JEAN CARVALHO CORRÊA 
(Ref. Nota n° 125/2003- Gab. Subcmdo) 

3 — EXTRAVIO DE DOCUMENTO - ARTICIPAÇÃO 
O SD BM RICARDO ASSUNÇA DA SILVA, do QCG, 

participou na chefia da Ajudância Geral, qu foi extraviada em via 
pública sua Carteira de Identidade Militar, :)pedida pelo Setor de 
Identificação do CBMPA, conforme Bolet 	de Ocorrência n° 
00007/2003.005938-1, da Delegacia de Vigilân ia Geral. 

4 — TRANSFERÊNCIAS 
SEM EFEITO 
Do 1° SGPA- Paragominas para o jÓ GBM-Castanhal 
CB BM JULIMAR OLIVEIRA MEI 

Do 2° GBM-Castanhal para o 1° S PA- Paragominas 
CB BM JOSÉ RENATO DE SOU 
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NOTA: Publicadas na 3' parte do BC n° 105, de 

06JUN2003) 
(Ref. Nota n° 126/2003-  Gab. Subcmdo) 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 — LICENÇA MATERNIDADE — CONCESSÃO 

Concedo a Voluntária Civil MARLUCI MIRANDA 
PINHEIRO, do QCG, 04 (quatro) meses de licença maternidade. 
Apresentação: 120UT2003, pronta para o expediente e serviço. 

(Ref. Atestado do Instituto Saúde da Mulher) 

1 — ATO DESTE COMANDO 
PORTARIA N° 330, DE 06 DE JUNHO DE 2003. 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 

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

atribuições legais, e 
Considerando o Decreto Estadual de n° 2.539, de 20 de 

maio de 1994 e a portaria n° 689 de 20 de maio de 1994 — SEAD. 

RESOLVE: 
I — Conceder aos servidores: MARLUCE PEREIRA 

SANTANA, CPF: 098.199.162-91, NEUCIRENE CASTRO, CPF 
356.038.602-00 e SD BM PEDRO DE OLIVEIRA BORDLO JÚNIOR 
CPF: 372.758.602-87, 03 (três) diárias completas no valor total de R$ 
828,00 (oitocentos e vinte e oito reais), referente ao deslocamento no 
período de 16 a 18 de junho, para os municípios de Capanema e 
Quatipuru, com o objetivo de assessorar e criar, respectivamente, as 

Coordenadorias Municipais de Defesa Civil. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

PORTARIA N° 331, DE 06 DE JUNHO DE 2003. 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 

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

atribuições legais, e 
Considerando o Decreto Estadual de n° 2.539, de 20 de 

maio de 1994 e a portaria n° 689 de 20 de maio de 1994 — SEAD. 

RESOLVE: 
I — 

Conceder aos servidores: MARIA DAS GRAÇAS 
PEREIRA DE AZEVEDO, CPF: 086.328.632-15, 1° TEN QOBM 
CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA RIBEIRO, CPF: 394.679.372-04 03 
(três) diárias completas no valor de R$ 597,00 (quinhentos e noventa e 
sete reais), referente ao deslocamento no período de 16 a 18 de junho, 
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com vistas a assessorara criação da Coordenactoria Municipal cte Defesa Civil de 13annach. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
(Transc. do DOE n° 29.964, de 12JUN2003) 

C PARTE: JUSTIÇA E DISÉIPLINA 
1 - RECURSO ADMINISTRATIVO 

Excelentíssimo Sr. Comandante eral. 

Edivaldo dos Santos Cardoso, b 
Tenente QOBM, pertencente ao Corpo de 
tendo sido legalmente nomeado defensor d 
Feio, através de Portaria publicada no Boleti 
FEV 2003, vem perante Vossa Excelência 
observadas no Processo de Conselho de 
Portaria n° 010 de 16 Jan 2003, a que foi 5 
com base na CF/88, Art. 5°, IV, X, LIV, LV e 
Único e Art. 15, interpor recurso Administrati 
de direito a seguir expostas: 

asileiro, casado, militar, 1° 
ombeiros Militar do Pará, 

Cabo João Carlos Dias 
Geral de n° 041 de 27 

aduzir as irregularidades 
isciplina instaurado pela 
bmetido o militar supra e 
VII, no Decreto n° 2562 § 
o pelas razões de fato e 

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 "Merc dinho 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, senso cobrado a importância 
de R$ 160, 00 (Cento e sessentas reais) e em Seguida reduzido o valor 
da vistoria anual para R$ 70,00 (setenta real.), sendo que a referida 
quantia foi paga em três parcelas: R$ 10,0., R$ 30,00 e R$ 25,00 
somando o montante de R$ 65,00 (sessenta cinco reais). Note-se, 
em oportuno, que nos autos constata-se que a assinatura do 
responsável pela indevida cobrança, é um O icial que não existe na 
Corporação 1° Ten Marcos Vinícius A. Souza. 

li — DO SOBRESTAMENTO 'O CONSELHO DE 
DISCIPLINA 

Por meio do Oficio n° 025/CD, dat do de 18 MAR 2003, o 
ilustre Cap QOBM Presidente do Conselho do Disciplina, solicita ao 
Exmo, Sr. Comandante Geral do CBMPA, o Sobrestamento do 
competente Conselho, tendo em vista o acidente fluvial ocorrido no 
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município de Curralinho e a determinação do Ilustríssimo Sr. 
Subcomandante Geral para o seguimento de uma equipe de 
mergulhadores de resgate para iniciar a operação de reflutuação, 
estancamento e retirada do combustível vazado da embarcação 
abarroada. 

Em resposta àquela solicitação, o Exmo Sr. Comandante 
Geral através da Portaria n° 126 de 21 MAR 2003, resolveu sobrestar o 
aludido Conselho de Disciplina, em conformidade com o estabelecido 
no Art. 265, inciso V, alínea C do Código de Processo Civil, por 15 
(quinze) dias. 

Contudo, mediante a simples leitura do texto processual 
acima comentado, observamos a total ausência de amparo legal para o 
devido feito. Pois, sequer existe previsão legal para o sobrestamento 
daquele pedido no endereço supra codificado, logo evidencia-se a 
ilegalidade do ato. 

III — DO FUNDAMENTO JURÍDICO ADOTADO PELO 
CONSELHO DE DISCIPLINA 

O Competente Conselho de Disciplina afirma, 
categoricamente, que foi assegurado ao CB BM João Carlos Dias Feio 
o direito Constitucional previsto no Artigo 5°, inciso LV da magna Carta, 
pelo simples fato de ter sido nomeado como defensor o 1° Ten. QOBM 
Edivaldo dos Santos Cardoso. 

Ora, acredito que no mínimo houve um equívoco, por parte 
do Conselho, no momento que imaginara ter concedido ao acusado o 
direito consagrado previsto no Art. 5°, inciso LV da C.F./88. Pois, os 
princípios do contraditório e da ampla defesa não se efetivam 
simplesmente pela nomeação de um defensor para a causa, mas 
principalmente pelas condições necessárias e suficientes concedidas à 
plena defesa da causa e do acusado. Desta forma, no exato momento 
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. 
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Por outro lado, vejamos que o de 
consignado na C.P. 88, art. 5° Caput, de qu 
iguais perante a lei, prescreve que as parte 
oportunidades de fazer valer suas razões. Opo 
no momento que foi negada a produção funda 
caso, a acareação. Emergindo, com isso, a n 
verdadeiro autor do delito; assim sendo, a def 
o principio do "favor rei", postulado segund 
acusado goza de prevalência em contraste c 
Pois, nesse cenário a única peça a apreciar 
autoria do delito. 

Neste mesmo patamar, lembram 
ação gera a bilateralidade do processo, de mo 
como a defesa, não são antagônicos, mas co 
ou seja, obrigatoriamente deverá ser confe 
partes de praticar todos os atos tendentes a in 
julgador. Dessa forma, a defesa tinha o direit 
sua prova, através da acareação, mas de su 
vê-las devidamente apreciadas e valoradas p 
o que não ocorreu. 

Ainda nesta fase, conecta-se 
observar a ordem natural do processo de 
manifeste, indeclinavelmente, sempre em últi 
que seja a manifestação do Conselho, terá q 
direito à respectiva manifestação, no caso o C 
nos autos do processo o documento de n° 30 
instaurada pela Portaria n° 008 de 02 Jane 
posteriormente pela portaria n° 055, de 23 ja 
Termo de reconhecimento. Entretanto, não f 
direito a manifestação, ferindo outra vez o prin 

dobramento do principio 
todas as pessoas são 
devem ter as mesmas 
unidade essa, cerceada 
ental para o deslinde do 
vem de dúvidas sobre o 
sa invoca, em oportuno, 
o qual o interesse do 

m a pretensão punitiva. 
a dúvida em relação à 

que a bilateralidade da 
o que o Conselho, assim 
aboradores necessários, 
'da, a possibilidade, às 
uir no convencimento do 
de não apenas produzir 

tentar suas razões e de 
lo competente conselho, 

obrigatoriedade de se 
odo que a defesa se 

o lugar. Pois, qualquer 
e ser dado, à defesa, o 
nselho Disciplinar incluiu 
ertencente à Sindicância 
ro de 2002, substituída 
2002, que trata de um 
i concedido à defesa o 

ipio da ampla defesa. 

IV DO FLAGRANTE ARRE 10 DA LEI E DA 
ILEGALIDADE DA PROVA 

A tônica da fundamentação urídica abordada pelo 
Conselho de Disciplina para caracterizar o sup sto envolvimento do CB 
BM João Carlos Dias Feio, no episódio narrad nos autos do processo, 
foi a malsinada prova emprestada. Ora, além do Conselho não poder 
reunir prova testemunhal suficiente para 

	
real comprovação do 

verdadeiro autor do delito, lançou, ainda, mã de uma prova ilegítima 
para o caso, pois tanto a lei quanto a esmagad ra doutrina casada com 
a mais abalizada jurisprudência do Pais, não admitem, em hipótese 
alguma, que a prova emprestada seja transp antada de um inquérito 
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policial, muito menos de um processo singelo de investigação, qual 
seja a sindicância. Como flagrante mente foi feito pelo Conselho de 
Disciplina. Isto porque, é pressuposto básico legal 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 contra prova, não sendo 
admissível a produção de qualquer delas sem o conhecimento e defesa 
da outra parte, sob pena de nulidade do processo. 

V - DO REQUISITO FUNDAMENTAL PARA ACEITAÇÃO  
DE UMA PROVA 

A Constituição Federal consagrou o princípio de que "são 
inadmissíveis, no processo, as povas obtidas por meios ilícitos" (Art. 5° 
inciso LVI). Assim, o requisito básico para uma prova ser produzida é 
que ela seja lícita e legitima. Prova ilícita é aquela produzida com 
violação de normas de direito material, a exemplo da confissão obtida 
mediante a prática de tortura, a interceptação de comunicação 
telefônica etc. Prova ilegítima é aquela produzida com violação à regra 
de Direito Processual, como, por exemplo a utilização de documento 
para o devido julgamento , sem prévia comunicação à parte contraria 
no prazo e na forma do Artigo 475 do CPP in verbis: 

"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" 

VI - 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 C8 81W João Carlos Dias Feio, até que seja 
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finalizada a apuração legal e legítima, da possibilidade do CB BM 
João Carlos Dias Feio, permanecer ou não nas fileiras da 
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: 03/10/199 - Publicações: DJ 
DATA:10-12-69 PG:05929 

Texto: A ADMINISTRAÇÃO 
PRÓPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS 
TORNAM ILEGAIS, PORQUE DELES 
DIREITOS; OU REVOGA-LOS, PÔR MOTI 
OU OPORTUNIDADE, RESPEITADOS OS D 
E RESSALVADA, EM TODOS OS CA 
JUDICIAL." 

Belém-PA, 08 de Maio de 2003. 

Edivaldo dos Santos Cardoso 
Defensor 

Parecer n° 091/03 - COJ 
Objeto: Recurso Administrativo 

Dias Feio 

DOS FATOS: 
O documento em análise 

Administrativo impetrado pelo defensor do Ca 
Feio, onde este alega algumas irregularidade 
do curso do processo como: 

a) Que o Presidente do Conselho 
vista o acidente fluvial ocorrido no Munícípi 
juntamente com uma guarnição de mergu 
supracitado, alegando ainda que não cabia 
ausência de amparo legal do Texto Processual 
"c"); 

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 

ODE ANULAR SEUS 
E VÍCIOS QUE OS 

NÃO SE ORIGINAM 
O DE CONVENIÊNCIA 
RETOS ADQUIRIDOS, 
OS, A APRECIAÇÃO 

1° Ten QOBM 

o CB BM João Carlos 

trata-se de recurso 
o BM João Carlos Dias 

ocorridas no decorrer 

e Disciplina, tendo em 
de Curralinho, seguiu 

hadores para o local 
al sobrestamento pela 
(Art. 265 Inciso V, letra 

emento de defesa por 
ralmente os princípios 
nstituição Federal /88, 
entre o acusado e o 
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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° GE3S) 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 
Curralinho: 

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". E 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  
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que como já havia um auto de_reconhecimen 
Moraes Barros na delegacia da Sacrament 
reconhecido pela vítima, e durante o CD, 
Fernanda Silva Souza, reconheceu o acusad 
confirmando que se tratava da mesma pessoa. 

Ora, vejamos o que o profess 
reporta em seu Livro (Processo Disciplinar Pa 
97 e 98) o seguinte: 

"A cautela na acareação recai n 
- Deve ser feita somente quando 

pontos relevantes; e esses pontos não pod 
outros meio". 

Vejamos que não havia ne 
elencadas pelo professor citado, logo, o Pte d 
da presença do acusador Sr, Otanael Morae 
a acareação de nada iria acrescentar, até 
foram comprovados pelo proprietário do Mer 
outra testemunha. 

o feito pelo Sr. Otanael 
onde o acusado foi 

utra testemunhas, Sra 
através de acareação, 

r Léo da Silva Alves 
so a passo, 2002 pág 

seguinte: 
dúvida for em torno de 
r ser esclarecidos por 

huma das situações 
CD, devido a negativa 
Barros, entendeu que 
esmo porque os fatos 
adinho Natan e uma 

c) O Ilmo defensor do CB BM J ÀO Carlos Dias Feio, 
reporta que houve um flagrante arrepio da Lei a Ilegalidade da prova, 
pois segundo o mesmo a tônica da fundamen ação jurídica abordada 
pelo Conselho de Disciplina para caracterizar suposto envolvimento 
do CB BM em tela, no episódio narrado nos autos do processo, foi a 
malsinada prova emprestada, e que além do 
não poder reunir prova testemunhal su 
comprovação do verdadeiro autor do delito, 
uma prova ilegítima para o caso, pois tanto a I 
doutrina casada com a mais abalizada juris 
admitem, em hipótese alguma, que a p 
transplantada de um inquérito policial, muito 
singelo de investigação qual seja a sindicância. 

c.1) Em decorrência da solicit 
acusado de uma acareação entre o CB BM Jo 
Sr. Otanael Moraes Barros, onde consta no 
por parte do Presidente do conselho, mas a r 
compareceu. E como um dos documentos o 
de Disciplina ser uma sindicância instaurad 
055, de 23jan2002 e no bojo da mesm 
reconhecimento, onde o Cabo BM J. Carlos 
das formalidades legais, pelo Sr. Otanael 

conselho de Disciplina 
'ciente para a real 
ançou, ainda, mão de 
i quanto a esmagadora 
rudência do País, não 
ova emprestada seja 
enos de um processo 

ção do defensor do 
o Carlos Dias Feio e o 
autos as providencias 
ferida testemunha não 
"ginário do Conselho 
através da Portaria n° 
haver um auto de 

ora reconhecido dentro 
Moraes Barros, na 
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Delegacia da Sacramenta (FI n° 40), e como existe doutrina 
referenciada sobre prova emprestada, como podemos citar o livro 
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 Sr" Fernanda Silva Souza, pois conforme fls n° 197 e 
198 (CD), a Sra Fernanda declarou a participação do acusado e na 
ACAREAÇÃO confirma sua presença no estabelecimento "mercadinho 
Natan" fls n° 199 e 200 (CD) e conforme declaração de fls 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 Vinicius 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. 
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2. A verdade, no processo, deve er sempre buscada, mas 
o legislador, embora cure da busca da verde e, não coloca como um 
fim absoluto, em si mesmo, ou seja, o que é suficiente, muitas vezes,  
para a validade e a eficácia da decisão é a ve ossimilhança dos fatos. 

E verdade que o direito á prova implica, no plano 
conceituai, a ampla possibilidade de utilizar quaisquer' meios 
probatórios disponíveis. A regra é a admissibilidade das provas, e as 
exceções precisam ser cumpridamente justificadas, por alguma razão 
relevante. 

Esse princípio fundamental segundo Barbosa Moreira, 
(citado por Lélio Braga Calhau — consultor jurídico e pesquisador, e 
professor da faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, FADIVALE ), 
reflete, por exemplo, na propensão dos Modernos ordenamentos 
processuais para abandonar, na matéria, a (técnica da enumeração 
taxativa e permitir que, além de documentos,idepoimentos. perícias e 
outros meios tradicionais, em geral minuciosamente regulados em 
textos legais específicos, se recorra a expedientes não previstos em 
termos expressos, mas eventualmente idôneos para ministrar 
informações úteis à reconstituição dos fatos na administração, ou seja, 
o princípio da verdade real. 

O direito das partes à introdução, no processo, das provas 
que entendam úteis é necessária à demonstração dos fatos em que 
assentam suas pretensões, embora de índol Constitucional, não é, 
entretanto, absoluto. Ao contrario, como qualq er direito, também está 
sujeito a limitações decorrentes da tutela que • ordenamento confere a 
outros valores e interesses igualmente dignos. 

No dizer do professor Barbosa Me reira (apud. Lélio Braga 
Calhau). 

"No processo contemporâneo ao incremento dos 
poderes do Juiz na investigação da v rdade, 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 de con ribuir para a formação 
do convencimento do órgão judicial". 

Dentro desse contexto a regra 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 procu ar, 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 

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; 
NOTA: Republicado por ter saído com incorreção na 4a 

parte do BG n° 107, datado de 10JUN2003) 

2 — ELOGIO 
O CEL QOBM Comandante Geral do CBMPA, no uso da 

competência que lhe confere o art. 1, inciso I do RDCBM, resolve: 

ELOGIAR 
POR PROPOSIÇÃO DO TCEL QOBM JOÃO HILBERTO 

SOUZA DE FIGUEIREDO. 
Os militares: 1° Ten's BM CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA 

RIBEIRO, CHARLYSTON WYTTING CARDOSO DE SOUZA, 
MARCELO RÔMULO DE SOUZA LEITE, 2° Sgt's BM JORGE 
CORRÊA DE SOUZA, MIGUEL MORAES DA SILVA, EDSON DAVID 
CUNHA DOS SANTOS, JOÃO CARLOS GUERREIRO DOS SANTOS,  
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Cb's BM KLEBER ! MARTINS LAGO, LUIS EDUARDO DA SILVA 
BARROS, Sci's BM JORGE MARINHOpARROS, ELCIO DOS 
SANTOS AMARAL;e GILBERTO NONATO DE SOUZA ABREU, por 
terem demonstrado, durante o período em que este oficial superior 
exerceu a função de Diretor de Apoio Ldgístico, com seriedade, 
lealdade, zelo, dedicação, organização, motivação e espírito de corpo, 
atributos esses que os qualificam como bons profissionais. É com 
dever que reconheço e agradeço a contribuição desses militares na 
qualidade dos serviços que foram desenvolvidos pela referida Diretoria. 
(Coletivo). 

(Ref. Of. s/n°/2003- TCEL BM HIL8ERTO) 

3 - PUBLICAÇÕES SEM EFEITO 
Tornar sem efeito a publicação constante em Boletim 

Geral n° 093, de 21 de maio de 2003, referente a solução de 
Sindicância mandada proceder pelo Subcomandante Geral do CBMPA 
através da Portaria n° 518/02 Gab Cmdo, de 12 SET 2002, e publicar a 
solução em anexo, devidamente retificada 

(Ref. Nota n° 010/2003- COJ) 

Tornar sem efeito a publicação constante em Boletim 
Geral n° 097, de 27 de maio de 2003, referente a solução de 
Sindicância mandada proceder pelo Subcomandante Geral do CBMPA 
através da Portaria n° 554/02 Gab Cmdo, de 20 SET.  2002, e publicar a 
solução em anexo, devidamente retificada 

(Ref. Nota n° 11/2003- COJ) 

4 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIAS 
Analisando os Autos de Sind 

determinação do Subcomando Geral do CBM 
n° 518/03 - Gab. Cmdo, de 12 de setembr 
sindicante foi a 2° Ten QOBM Adriana Melen 
escopo apurar o fato em que alguns estabel 
citados em ofícios n° 258/02 — CP, 271/02 CP 
atestados (habite-se e vistoria anual) cass 
constatado na revistoria, que os locais não est 
Portaria n° 027, a qual regulamenta os referi 
que foram vistoriados pelos 2° SGT BM Alexa 
DST, 2° SGT BM Julio César Monteiro Pinhei 
Ronaldo Feio da Costa — DST, 2° SGT BM 
Araújo — DST e 3° SGT BM Rodinilson Araújo Li 

cância procedido por 
A, por meio da portaria 

de 2002, cujo oficial 
ez Alves, que teve por 
cimentos comerciais já 
e 278/02, tiveram seus 
dos, por haver sido 
vam de acordo com a 
os estabelecimentos e 
dre Oliveira de Melo —
o — DST, 2° SGT BM 
ichel Kleyton da Silva 
a — 3° GBM. 

RESOLVO: 
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