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BOLETIM GERAL N° 135 
Para conhecimento dos 'órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

a  PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇOS PARA O DIA 22JUL2004 (QUARTA — FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 TEN CEL BM PAULO GERSON 
Supervisor de Área 	 CAP BM CAVALCANTI 
Coordenador de Operações ao CIOP 1° Turno: CAP EM OLIMPIO 

2° Turno: CAP BM TITO 
Fiscal de Dia ao QCG 	 TEN 3M SOARES 
Encarregados de Inquérito Técnico 	TEN 3M SOUZA 

ASP. OF BM ROAN 
Peritos de Incêndios e Explosões 	CAP EM CANTUARIA 

CAP BM CASTRO 

MENSAGEM 
"Como poucos, eu conheci as lutas e as tempestades. Corno poucos, eu 

— amei a palavra liberdade e por ela briguei". (Oswald de Andrade) 

2a PARTE — INSTRUÇÃO 
1 — APROVAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO 
Aprovo a Nota de Serviço n° 02/04 — da Capelania Católica, referente a 

Celebração da Missa em Homenagem ao Dia dos Pais e Benção do Novo QCG, 
no dia 06 de AGO 2004. 

3° PARTE: ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS: 
I — ASSUNTOS GERAIS: 
A — ALTERAÇÕES DE OFICIAL 
1 — FÉRIAS - CONCESSÃO: 
Fica concedido o período de 20 (vinte) dias de férias regulamentares a 

que fez jus no ano de 2003, ao CEL QOBM MARCOS AURÉLIO AQUINO LOPES, 
a contar do dia 21 de julho a 09 de agosto de 2004, ficando os 10 (dez) dias 
restantes para serem gozados oportunamente. ApreSentação no dia 10 de agosto 
de 2004. 
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2 ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO: 
Passa a responder interinamente pela função fie Subeornandante Geral do 

COMPA, no período de 21 de julho a 09 de agosto 2004, no impedimento de seu 
titular por motivo de férias regulamentar, o CEL QOBM PAULO  SÉRGIO GOMES 
IVIAGN~, acumulativamente com as funções que já ekerce. 

B) ALTERAÇÃO DE PRAÇAS: 
1 — FERIAS — ANTECIPAÇÃO: 
Fica antecipado o período de 12 (doze) diaa de férias regulamentares a 

que fez jus no ano de 2003, do 1°  SGT BM JOSELI O ThIXEIRA SILVA, Pare o 
período de 22 de julho a 02 de agosto de 2004, cando os le (dezoito) dias 
restantes para serem gozados oportunamente. Apr sentação OZ de agosto de 
2004, pronto para o expediente e serviço. 

(Ref, NotO para E3G n° 062/2004sSUBCMD0) 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS: 
1 — COMISSÃO DE JUSTIÇAS 
Parecer no  095/04 — COJ 
Interessado: SUB TEN BM DAVI ABRAHÀO MORAES SOARES. 
Assunto: Parecer 055/PGE, de 17/03/2004. 
Documento origem: Ofício n° 103 — GaP. CMT Geral CBMPa, de 

18/03/2004. 

DOS 	: 

O Comandante Geral do Corpo de E° beiros, após manifestação 
desfavorável da COJ (Parecer 055/04-c0J), solicit u à Procuradoria Geral do 
Estado (Oficio n° 103 — Gab. CMT Geral), opinião ace ca dè requerimento do SUB 
TEN BM DAVI AERAHÃO MORAES SOARES (Parte n° 02/2004 Ce), na qual 
pleiteia sua prornoção ao posto de 2° TEN QOEE3M ou, alternativamente, a 
possibilidade de participação no Curso de i-labilitaçãO de Oficiais — CHO, um dos 
requisitos ao ingresso no Quadro de Oficiais Espeoialistas conforme estabelece a 
Dec. 4241 de 22jan1986. 

A PGE deferiu em parte o pleito do militar reguerente através do Parecer 
n° 045/2004-PQE, consignado pelo Procurador do Estado, Dr. SANDOVAL ALVES 
DA SILVA e homologado pelo Exmo. Sr. Procurador Geral do Estado, Dr. JOSÉ 
ALOYSIO CAVALCANTE CAMPOS em 29.04.2004. 

Remetidos os autos do processo à CONSULTORIA DO ESTADO (Ofício 
0832/2004 — PGE-GAE3, de 04.05.2004), o consultorMiclico daquela instituição Dr, 
THALES E. R. PEREIRA, emitiu o Parecer 255/2004 CGE, homologado pelo 
Consultor Geral do Estado, Dr. OPHIR CAVALCANTE, no qual inclina-se pela 
indeferimento do pedido de promoção por ressarcimento 	de preterição em 
decorrência da ocorrência de 	prescrição do seu 	direito, sem, no entanto, - 
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pronunciar-se acerca do pedido alternativo implícito de participação no CHO, 
enfrentado no Perecer 04512004-PGE. 

PARECER 

Inicialmente, Exmo. Sr. Comandante, convem esclarecer que o pedido 
do militar requerente não se restringia apenas à retificação do ato de promoção, 
o que resultaria em sua promoção por ressarcimento em preterição. Além desse 
pedido, o requerente formulou pedido alternativa à Administração Militar para 
que fosse indicado ao CURSO DE HABILITAÇÃO PE OFICIAIS — CHO, der 
LeJj_g_a_L e, uma vez cumpria os requisitos de Lei. 

De fato, o militar requerente não se enquadra em dois dos incisos de 
que dispõe o art. 16 do Decreto n° 4.241 de 22JAN11986 (Regulamento da Lei 
Estadual 5.162-A/84) São eles: 1) Tempo de efetivo serviço estabelecido no 
Inciso 1 (15 anos de efetivo serviço e 02 anos na graduação), pois ingressou 
no CBMPA em 05nov1990 e, 2) Wio possui o CH0 exigido pelo inciso XI. 

Indaga, ainde, a PGE quanto e possibilidade de o requerente ser 

indicado para o CI-10, na medida e ocasião em que cumprir todos requisitos 
previstos nas normas retro mencionadas, computado corno de efetivo serviço, o 
tempo averbado prestado à Porça Aérea (Lei Estadual 5.25145, art. 133, § 1°) 
de 01 (urre ano, contrariamente a entendimento firmado anteriormente pela COJ 
no parecer 055/04 de 17mar2004. 

Nesse aspecto, ousamos discordar, data vertia, do ilustre procurador do 
Estado rio que se refere a interpretação da expressão "efetivo tempo de 
serviço". É que o Estatuto dos Policiais Militares (Lei n° 5.251 de 31JUL_1985 -

Transo. do Diario Oficiai do Estado n.° 29.006, de- 14 de julho de 1999), em seu 
art. 130, ao tratar dc tempo de serviço do militar, estabelece que o termo inicial 
para contacien-1 do tempo de serviço da militar na âmbito da Corporacão tem 
inicio na data de sua inclusão funcional, nos seguintes termos: 

CAPITULO III 
DO TEMPO OE SERVIÇO 

Art. 130 - Os Policiais Militares connçam a contar tempia d 

serviço  na Polícia Militar a Partir da data de suausão, matricula 
em ór 4os de forma ão cio Policial Miii ar ou nomeação ara Posto 
ouracaJL2.1 a ão o na Policia Militar. 

§ 1' - Considera-se Pomo data de inclusão, para fins deste 
artigo: e do ato de inclusão em uma O aniza ão Policial Militar; e 
de matrícula em qualquer órgão de formação de Oficiais ou de 
Praças ou de apresentação para o serviço, em caso de nomeação. 
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Esse tempo de serviço, chamado pela lei d "efetivo tempo de serviço", 

Prestado exclusivamente no Corpo de Elombeir s, é levado em consideração 
para todo e qualquer fim, inclusive, naturalmente para efeito de promoções, 
Também é considerado como de "efetivo tempo de serviço para todo e 
qualquer fira", o período de tempo que o militar das Forças Auxiliares passa na 
realização de missões nas Forças Armadas ou às Polícias Militares de outros 
Estados da Federação, senão vejamos: 

Art. 131 - Na apuração de tempo de serviço do Policial Militar, será feita a 
distinção entre: 

I - Tempo de efetivo serviço; 
II Anos de serviços. 

Art. 132 - Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo computado dia a 
dia entre a data de inclusão e a data limite estabelecido Para a contagem ou a 
data do desligamento em conseqüência da exclusão cio serviço ativo, mesmo que 
tal espaço de tempo seja parcelado. 

§ 1° - Sera computado tempo de efetivo sere ço: 

I - O terriPo de serviço prestado nas Forças Armadas ou em outras 
Polícias Militares, e, 

....... ....... „ ...... •••••••
■•■••••,..•••••.... ........ •.•••••••■••••...••••.. 

Observa-se que a lei não impõe qualquer restrição à soma desse tempo 
de serviço prestado à Aeronáutica ao tempo de efetivo serviço no CBMPA, para 
efeito de cumprimento do interstício mínimo de 15 (quinze) anos, necessário à 
ascensáo ao oficialato nos Quadros de Oficiais EspeOialistas — QOE. Quando quis 
criar obstáculo à contagem de tempo prestado fora do âmbito da Corporação para 
efeito de aquisição de determinado direito ao militar, a lei estatutária 
expressamente o consignou, como se pode visIlmbrar da leitura dos seus 
seguintes dispositivos: 

Art. 133 - "Anos de Serviço" é a expressão qu designa o tempo de efetivo 
serviço a que se refere O artigo 133 e seus pa ágrafos, com os seguintes 
acréscimos: 

1 - Tempo de serviço público federal, estadua ou municipal, prestado pelo 
Policial Militar, anteriormente à sua inclusão, matric Ia, nomeação ou reinciusào 
na Polícia Militar; 

li - Tempo de serviço de atividade priva a na forma da legislação 
específica. 

III - 01 (um) ano para cada 05 (cinco) anos de tempo de efetivo serviço 
prestado pelo Oficial do Quadro de Saúde que possuit curso universitário, Oté que 
este acréscimo complete o total de anos de duração normal correspondente ao 
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referido curso sem superposição a qualquer tempo de serviço Policial Militar 
público ou de atividade privada, eventualmente Prestado durante a realização 
deste mesmo curso; 

IV - Tempo relativo a cada licença especial não gozada, contando em 
dobro; 

V - Tempo relativo a férias não gozadas, contando em dobro; 

§ 	acréscimo a que se refere o inciso I deste artigo, só será 
computada no momento da passagem do Policial Militar à situação de 
inatividade e para esse fim. 

§ 2° - Os acréscimos a que se referem os incisos II, III, IV e V deste 
artigo, serão computados somente no momento da passagem do Policial Militar 
à situação de inatividade e, nessa situação, Para todos os efeitos legais, 
inclusive quanto à percepção definitiva da gratificação de tempo de serviço. 

..... 	• • • 	....... 	....... 	7 ............ 	. . 7 • • • 

Por esse critério legai, exemplificativamente, não se computa para efeito 
de contagem 0e tempo de interstício, requisito a promoção, o tempo de serviço 
público federal ou aquele prestado na iniciativa privada. Só quando da 
passagem para a inatividade, permite-se o cômputo destes lapsos temporais 
COMO tempo de efetivo serviço. Há situações, inclusive, Sr. Comandante, nas 
quais, mesmo o militar estando em serviço ativo, a lei lhe veda o direito de 
somar tempo. São os casos de afastamento e demais situações elencadas na 
norma estatutária que impossibilitarn o militar de adicioná-lo, conforme se 
observa a seguir: 

Art. 133 - 	 
, 	  

§ 4° - 	 irtáveiS  inaptel  o ai 	tempo 
I - Que ultrapassar de 01 (urn) ano, contínuo ou não em licença para 

tratamefito_ã_sa 	 
II - Passado emcefigagaLeratar de interes~rulal; 

111 - Passado como d, 
 - Decorrido em cumprimento de pena de st_ is_p_ 

gollgraduacão,  cargo ou função por sentença transitada em julgado; 
V - Decorrido em cum ri nto de amena res rit va da iber ad_e, por 

sentença transitada em julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão 
condicional da pena, quando, então, o tempo que exceder ao período de pena 
será computado para todos os efeitos, caso as condições estipuladas na 
sentença não o impeçam. 

Embora o nosso Estatuto expressamente não restrinja o cômputo do 
tempo de serviço prestado às Forças Armadas e a outras Polícias Militares para 
efeitos de promoção, parece-nos que nesse sentido, a fim de se evitar criação 
de injustiças para com os militares que possuem tempo de efetivo serviço 
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exclusivamente dedicado à Corporação, deve-se dar interpretação restritiva à Lei 
Estatutária, para que, doravante, afastando-se quaisquer dúvidas, a contagem do 
interstício para promoção seja apenas o prestado ao Corpo de Bombeiros, 
somado àquele no qual houve afastamento do militar para missões em outras 
Corporações a partir de sua inclusão, não antes disSo. Do contrário, corre-se o 
risco, por exemplo, de admitir-se, através de conca so público, ex-militares de 
outras corporacões que, após incluídos em nosso efe ivo, na primeira promoção, 
já aleguern satisfazer o requisito temporal desta, boi a legislação dá margem a 
esse tipo de entendimento - enquanto aqueles sem te po de serviço militar prévio 
ou apenas dedicado ao CBMPA, teriam que agifrdar que o interstício se 
completasse. 

Porém, na caso em tela, como assevera o il stre Procurador do Estado, 
Dr. SANDOVAL ALVÉS DA SILVA, "por faltar men s de 08 (oito) meses para 
completar 15 (quinze) anos de efetivo serviço, comput rido-se o constatado tempo 
de serviço prestado às Forças Arruadas, serviço público militar, mostra-se 
02LcM_al e ra.z1.)L,_/el a indicação do requerente para ingressar no CI-10, e 
somente após ter concluído o curso e completada 15 (anos) de efetivo serviço, nos 
termos da Lei, é que poderá requerer sua promoção a 2°. Tenente QQEBM." 

Na verdade, não é o tempo de 15 (quinze) anos de efetivo serviço 
necessário à participação no CHO, como firmou o parecer 055/04 — COJ. Esse 
prazo é exigido pela Lei, apenas e tão-somente, para a promoção a Sub-Tenente. 
Pode, portanto, o requerente perfeitamente particip r do CHO e cumprir esse 
requisito legal para a sua promoção a oficial, que ó deverá ocorrer em data 
posterior ao cumprimento do tempo de 15 (quinze) anOS de efetivo serviço. 

CONCLUSÃO 

Diante dos fatos expostos, manifesta-se essa Comissão de Justiça no 
sentido de: 

- Indeferir o pedida de promoção em ressarcimento de preterição feito 
pelo sue TEN em oAva ABRAM° MORAES SOARES, por falta de amparo 
legal, por estar prescrito, a quando da interposição, do recurso, seu direito de 
requerer a revisão do ato promocional pela AdMinistração Pública, que é de 05 
(cinco) anos na esfera judiciária conforme preceitua o art. 1° do Decreto Lei 
20.910/32, administrativamente, nos termos da Lei 5. 51/85, art. 53, § 1°, a do o 
art. 22 da Lei 5.250/85; 

- Computar como tempo de efetivo serviço, o tempo de serviço averbado 
prestado à Força Aérea Brasileira, para efeito de inatividade e outros previstos em 
Lei; 

- Permitir a participação do militar-requere nte no próximo Curso de 
Habilitação de Oficiais — CHO, a fim de cumprir requisito t a sua promoção a oficial, 
a qual só deverá ocorrer quando o mesmo complet r o interstício legal de 15 
(quinze) anos de efetivo serviço na Corporação. 

É o Parecer, SMJ. 
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Quartel em Belém-PA, 28 de junho de 2004. 

ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA — MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 

Parecer 109/2004-00J 
Objeto; Auto de Prisão em Flagrante delito, lavrado em 03 de 

junho de 2004, em que figura como conduzido o SD E3M Paulino Carneiro 
Lages. 

Interessado: O Ilmo. Sr. Sob-Comandante Geral do CE3MPA. 

Dos FATOS 

O SD BM Paulino Carneira Lopts foi autuado em flagnante delito no dia 
03 de junho de 2004, rio quartel do 1" GBM, por ter sido acusado de ter furtado 
02 (dois) uniformes de prontidão e a importância de R$ 160,00 (cento e sessenta 
reais) da carteira porta-cédulas pertencente ao 5D BM Ré is Neves da Silva, do 
interior da sela do aprovisionamento daquela UBM, tendo inclusive confessado a 
autoria do referido delito. 

Do DIPEITo 

A Lei Estadual n° 5.251, de 31 de julho de 1985 (Estatuto dos policiais 
Militares da PMPA) dispõe o seguinte em seu Art. 30, caput e inciso XIII: 

Art. 30 — O sentimento do dever, o pundonor militare o decoro da 
classe impõem e cada um dos seus integrantes da Polícia Militar, 
conduta moral e profissional, irrepreensíveis, oorn observância dos 
seguintes preceitos da ética 	Militar- 

IX — Proceder cie maneira ilibada na vida pública e na particular; 
O mesmo diploma legal em seu Art. 51 prevê o seguinte: 
Art. 51 O Aspirante-a-Oficial PM/BM, bem como as praças cora 

estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de perManeCerern 
como Policiais-Militares de Ativa serão submetidos a Conselho de 
Disciplina afastados das atividades que estiverem exercendo, na forma 
da legislação específica. 

A Lei Estadual n° 2.937, de 27 de °ululara de 1994 (RDCBM), em seus 
Artigos 14 e 15 dispõem o seguinte: 

Art. 14 — Transgressão Disciplinar é quelduer violação dos preceitos da 
ética, dos deveres e das obrigações Bombeiro Militares, na sua manifestação 
elementar e simples, e qualquer °missáo ou ação contrária aos preceitos 
estatuídos em leis, regulamentos, normas ou disposições, desde que não 
constituam crime. 
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Art. 15 — São transgressões disciplinares: 
I — (Omissis) 
II — Todas as ações ou omissões não especificadas no anexo I, nem 

qualificadas como crime nas leis penais brasileiras que afetem a honra pessoal, o 
pundonor militar, o decoro da classe e outras prescrições estabelecidas no 
Estatuto dos Bombeiros Militares, Leis e Regulamentos, bem como, aquelas 
praticadas contra regras e ordens de serviço, emanadas por autoridade 
competente da Corporação. 

O mesmo diploma legal em seu Artigo 22 dispõe o seguinte: 

Art. 22 — A transgressão da disciplina deve er classificada como "grave" 
quando, não chegando a constituir crime, constitua a o que afete a sentimento do 
dever, A honra pessoal, o pundonor militsir ou o decor da classe. 

O Decreto n°  2562, de 07 de dezern ro de 1982, que dispõe 

sobre o Conselho de Disciplina prevê o seguinte em seu Artigo 1°: 
Art. 1° - O Conselho de Disciplina é destinado a julgar a incapacidade do 

Aspirante PM/BM e das demais praças da Polícia Militar do. Pará corri estabilidade 
assegurada, para permanecerem na ativa, criando-lhes, ao mesmo tempo, 
condições para se defenderem. 

O Artigo 2° do mesmo diploma legal, em sei caput e inciso I, com suas 
respectivas alíneas "a", "b" e "c", dispõem o seguinte: 

Art. 2° ,  É submetida a Conselho de Disciplina, "ex-oficio", a praça referida 
no Art. 1° e seu parágrafo único: 

I — Acusada oficialmente ou por qualquer medo de comunicação social de 
ter: 

• Procedido incorretamente no desempenho doi, cargo 
Tido conduta irregular 
Praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial militar ou o 

decoro da classe; 
O saudoso Hely Lopes Meirelles, um dos mais célebres doutrinadores do 

Direito Administrativo, em sua obra "Direito Administrativo Brasileiro", 27a  Edição, 
nos ensina o seguinte: 

Responsabilidade Administrativa é a que re ulta da violação de normas 
internas da Administração pelo servidor sujeito ao estatuto e disposições 
complementares estabelecida em lei, decreto ou qualquer outro provimento 
regular da função pública. A falta funcional gera o ilícito administrativo e dá 
ensejo à aplicação de pena disciplinar, peio superior hierárquico, no devido 
processo legai. 

A punição administrativa ou disciplinar não depende de processo civil ou 
criminai a que se sujeite também o servidor pela inesrria falta, nem obriga a 
Administração a aguardar o desfecho dos demais processos, nem mesmo em face 
da presunção constitucional de não culpabilidade. Apurada a falta funcional, pelos 
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meios adequados (processo administrativo, sindicância ou meio sumário), o 
servidor fica sujeito, desde logo, à penalidade administrativa correspondente. 

A absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa e civil 
quando ficar decidida a inexistência do fato ou a não autoria imputada ao 
servidor, dada a independência das três jurisdiçOes. A absolvição na ação penal, 
por falta de provas ou ausência de dolo, não exclui a culpa administrativa e civil 
do servidor público, que pode, assim, ser punido administrativamente e 
responsabilizado civilmente. 

A inteligência dessa independência de jurisdição entre as esferas 
Administrativa, Penai e Civil também pode se extrair do entendimento dos 
Artigos 99, 106, IV, 119, 1, II, 123, I e li, 126, § 4°, 74, d, 88, III, 92, § 2°, VIII, da 
Lei 1=stadual 5.251, 31 .JUL 85 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DA 
PMPA), bem corno doS Artigos 22, 77, § 2°, 123, c , 124, a , 126„ 203, § 1°, 210, 
§ 1°, 466, b , 614, Ill e 832, b e c do Código de Processo Penal Militar. 

Nos deparamos, então diante de um Impasse: atender ao que dispõe o 
RQCBM, regulamentado por Decreto, ou ao que diz a doutrina, que se baseia 
em estudo sistemático das leis. Para dirimir tal questão passamos a analisar o 
que diz o referido autor, ainda na citada obra: 

Além de atender à legalidade, o ato do administrador público deve 
conformar-se com a moralidade e a finalidade administrativas.  para dar plena 
legitimidade à sua atuação. ... 

Cumprir simplesmente a lei ria frieza de seu texto não é o mesmo que 
atendê-la na sua letra e no seu espírito. A administração, por isso, deve ser 
orientada pelos princípios do Direito e da Moral, para que ao legal se ajunte o 
honesto e o conveniente aos interesses sociais—. 

... A moralidade administrativa constitui, hoje em dia, pressuposto de 
validade de todo ato da Administração Pública (CF, art. 37, caput). Não se trata 
— diz Hauriou, o sistematizador de tal conceito — da moral comum, mas sim de 
urna moral jurídica, entendida como "o conjunto de regras de conduta tiradas da 
disciplina interior da Administração". Desenvolvendo sua doutrina, explica o 
mesmo autor, que o agente administrativo, como ser humano dotado da 
capacidade de atuar, deve, necessariamente, distinguir o bem do Mal, o honesto 
do desonesto. E, ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético de sua 
conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o 
injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 
também entre o honesto e o desonesto. Por considerações de Direito e de 
Moral, o ato administrativo não terá que obedecer somente à lei jurídica, mas 
também ã lei ética da própria instituição, porque nem tudo que é legal é honesto, 
conforme já proclamavam os romanos:"non ornne quod licet honestum est". 

Quanto ao Poder Disciplinar o Ilustre Hely Lopes Meirelles assevera: 
'A aplicação de pena disciplinar tem para o superior hierárqUico o caráter 

de um poder-dever, uma vez que a condescendência na punição é considerada 
crime contra a administração pública.  
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DO PARECER 

Face ao exposto, concluímos, então, guie devemos considerar a 
independência de jurisdição das esferas Penal e 
unanimemente pela doutrina, pois se trata, na verde 
ato administrativo, e estes são superiores às leis. AI 
que um servidor que cometesse um crime, o que norrn 
correspondente como transgressão disciplinar, resid 
Disciplinar, e, invariavelmente, considerados de natur 
ser penalizado administrativamente, enquanto que 
cometimento de transgressões com classificação i 
gravidade. 

Finalizando, somos de parecer de que o SID 	Paulino Carneiro Lopes 
cometeu, em tese, transgressão disciplinar, cujo nível de gravidade e 
consequente meio de apuração não nos cabe apontar e sim oferecer subsídios 
jurídicos para a formação de convencimento da Autoridade a quem compete este 
julgamento de valor, por se tratar de questão de mento administrativo. Contudo 
caso se entenda que a Sua conduta fora atentatória contra a honre pessoal, ao 
pundonor militar ou ao decoro da classe e esta demonstre sua incapacidade para 
permanecer nas fileiras do CBMPA, e que o mesmo deva ser submetido a 
Conselho de Disciplina, sugerimos então que seja solicitada à Diretoria de Pessoal 
ou ao Comando de sua Unidade de origem, cópia autenticada de sua ficha 
disciplinar atualizada, para verificar seu histórico disciplinar e, se for o caso, 
consubstanciar ainda mais a motivação desta acusaçdp  

Este é o parecer, salvo melhor juízo. 

Belém, 14 de julho de 2004 

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCAN 
Membro da Comissão de Justiça 

Manifestação do presidente da COJ: 
1 — Concordo com o Parecer. 

Belém, 14 de JUL 2004. 

ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA — MAJ QOCBM 
Presidente da Comissão de Justiça 

Parecer n° 110 /2004-COJ 
Objeto: Portaria de 26 de abril de 2004, do Bxmo. Sr. Juiz Titular da 14  

Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Santa Isabel, 
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Assunto: Determinação às Polícias Civil . e Militar e ao Corpo de 
Bombeiros sediados dentro da jurisdição da Comarca de Santa Isabel para que 
cumprem e façam cumprir a referida Portaria que proíbe o uso de veículos 
automotores por crianças elou adolescentes naquela jurisdição. 

DO$ FATOS 

O Dr. Edmar Silva Pereira, MM. Juiz de Direito da 'P Vara da Infância e 
da Juventude da Comarca de Santa Isabel expediu Portaria datada de 28 de 
abril de 2004 proibindo terminantemente por parte de Crianças e/ou 
adolescentes o uso de veiculo5 automotores de quaisquer espécies naquela 
Jurisdição, sob pena de apreensão do adolescente em flagrante pela prática de 
ato inflacionai e do veículo, sem prejuízo das penalidade legais; outrossim, 
determinando que em caso de dascu ➢primento, seja lavrado peia polícia Civil o 
Boletim de Ocorrência Circunstanciado contra o adolescente (12/18) anos e o 
competente Termo Circunstanciado de Ocorrência, se maior de 18 anos e o 
encaminhamento em 24 horas ao Ministério PUPlico e/ou ao poder Judiciário; e 
por fim determinando às Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros Militar, 
sediados naquela Comarca, que cumpram e façam cumprir a referida Portaria, 
dentro daquela jurisdição, sob pena de responsabilidade, ressaltando ao fianl 
que é de responsabilidade dos .citados órgãos, a apuração de infrações penais, 
de policiamento ostensivo, de preservação da ordem pública e de execução de 
atividades de defesa civil. Em 06 de maio de 2004, a referida Autoridade 
Judiciária encaminhou ao Comandante do 8° SGBMII cópia da aludida Portaria 
através Oficio n° 363/2004, para conhecimento de todos e fins de Direitos, O 
Comandante da referida UBM, Cap Q0BM Adailton Francelino de Souza 
encaminhou o referido documento em 12 de maio de 2004 à V. Exa. para vosso 
conhecimento e melhor juízo, que despachou a esta COJ para estudo e parecer. 

DO DIREITO 

A Lei ri° 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito 
Brasileiro, em seu Art. 140, cãput e inciso I clispesem o seguinte: 

Art. 140. A habilitação para conduzir veicul0 automotor e elétrico será 
apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou 
entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicilio ou residência 
do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o 
condutor preencher os seguintes requisitos: 

1 — ser penalmente imputável: 

O Capítulo XIX, do Código de Transito Brasileiro, que prevê os CRIMES 
DE TRÂNSITO, traz em sua Seção II (Dos Crimes em Espécie), 
especificamente, em seu Artigo 309, a seguinte disposição: 
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Art. 309. Dirigir veiou-10 automotor, em via pública, sem a devida 

Permissão ara iri ir  og_Habillfação Ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, 
gerando op_trigs2 de dano: 

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente em seus Artigos 103, 104 e 
172 dispõe o seguinte: 

Art. 103. Considera-se ato infracip_ng_a conduta descrita como crime ou 
contra vei-LçAcipéria/. 

Art. 104. São penalmente inintoulAieã os m flores de 18 (dezoito) anos, 
sujeitos às medidas previstas nesta Lei. 

Art, 172. O adolescente apreenclidO  	n e de atoional será, 
desde logo, encaminhado à autortaLig_p_olicálcgL et rte, 

A autoridade policial cornp tente é por definição a 
Delegado de Polícia, 

Os Artigos 148 e 149 do mesmo diploma leg-1 definem a cornpetènela da 
Justiça da Infância e da Juventude, os quais citamos abaixo: 

Art. 14$. A Justiça da infàneia e da Juventude competente para: 
1 - conheber de representações promovidas elo Ministério Público, para 

apuraçâo de ato infracional atribuído a adolesce te, aplicando as medidas 
cabíveis; 

- conceder a remissão, como forma de 'suspensão ou extinc4o do 
processo; 

111 - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes; 
IV conhecer de ações civis fundadas em ir] ereSSes individuais, difusos 

OU coletivos afetos à criança e ao adolescente, observ ndo o disposta no art. 209; 
V - conhecer de ações decorrentes de irreg leridacles em entidades de 

atendimento, aplicando as medidas cabíveis; 
VI - aplicar penalidades administrativas nos Casos de infrações contra 

norma de proteção a criança ou adolescentes; 
VII - conhecer de casos encaminhados pelo Çonselho Tutelar, aplicando 

as medidas cabíveis. 

Art. 149. Compete à autoridade judiciária discÉDIÉ7 111a, 
ou autorizar mediante alvará: 

1- a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhada 
dos pais ou responsável, em: 

a) estãdio, ginásio e Campo desportivo; 
b) bailes ou promoções dançantes; 
c) boate ou cOngêneres; 
c) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas; 
d) estúdibs cinematográficos, de teatro, rádio e televisão; 

Boletim Geral N° 135, de 21JUL2004 -E-MAIL ajgcbm4bol.com.br  Pág. 1574 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
II -.A participação de criança e adolescente ern: 
a) espetáculos pablicos e seus ensaios; 
b) certames de beleza. 

A Constituição Federal Brasileira, em seu Artigo 144, §§ 4° e 5°, dispõe 
o seguinte: 

§ 4° 2(.2licias civis dirigidas por delegados de polícia 
de carreira, incumbem, ressalvado  a competência da União, as funções 
deip_o_f~arie e a aiirp'o de_infrAgé-tespgilajs exceto as militares. 

§ 	- As po_licietrnilitares cabem a psilígaj2stensLyg e a 
preseryAçAo daorri.rerALThlica.,* aos coTslsde bon,beiros militares além 
das atribuições definidas em lei, incurnbe eer.-cu  iii.)c~des  de 
defesa civil. 

A Constituição do Estado do para em vigor, em seu Artigo 200, 
ceput e inciso VII, dispõe o seguinte: 

O Corpo de Bombeiros Militar é instituição permanente, força 
auxiliar e reserva do Exército, organizado com base na hierarquia e 
disciplina militares., subordinando-se ao Governador do Estado e 
con_jpitindo-lhe. dentre outras atriudçãesp_rstr2121„J2Lec 

Vil — Atividades de defesa civil inclusive nento  
000rd~/0_,_s raesines,: 

A Lei n ° 5.731, de 15 de dezembro de 1992, Lei de Organização 
Básica do CBMPA, em seu Artigo 2°, ceput e inciso !, dispõe o seguinte: 

Art. 2 0  - Compete ao Corpo dê Bombeiros Militar do Estado do 
Pará realizar: 

I — Planelamente,coorclene-~execuçjo de atividades de 
Defesa Civil' 

(TODOS OS GRIFOS SÃO NOSSOS) 

As atribuições dos órgãos de Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros ostão, portento, definidas por lei. 

DO PARECER 
Em face de tudo que foi exposto, somos de parecer que a Portaria do 

MM Sr. Juiz da Vara da Infanda e da Juventude de Comarca de Santa Isabel, 
com a devida vênia, estabelece uma proibição já prevista em lei, assim como o 
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procedimento a ser adotado pela Polícia Civil em caro de descumprimento, bem 
como a atribuição da Polícia Militar neste contexto. '1 /2■ novidade, e justamente o 
que suscita questionamento, é participação do Ccirpo de Bombeiros no caso, 
senão vejamos o que dispõe a referida Portaria: 

Determinar as Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros Militar, sediados 
na Comarca, que cumpram e façam cumprir a presente portaria, dentro da 
Jurisdição desta Comarca, sob pena de responsabili ade. É de responsabilidade 
dos citados órgãos, a apuração de infrações penais, d policiamento ostensivo, de 
preservação da ordem pública e de execuçáo de ativi ades de defesa civil. 

Quer-emas crer que a referida Autoridade J diciária se refere como de 
responsabilidade do Corpo de Bombeiros Militar, neste contexto, apenas a 
execução de atividades de defesa civil, muito embor não tenha utilizado o termo 
"respectivamente° quando listou as responsabilidade dos citados órgãos, o que 
seria adequado, pois da forma colocada pode ensejar Interpretações diversas, o 
que talvez tenha sido o caso. Deduzimos isto do fato de que a ordem das 
responsabilidades citadas coincide com a ordem m que o mesmo citou os 
aludidos órgãos, além do que, como dissemos, nossa atribuições estão definidas 
por lei, não sendo possível outra interpretação, pois de outra forma o ato seria 
ilegal. Contudo, as açóes de defesa civil têm uma a plitude muito grande e em 
nossa visão limitada do assunto não conseguimos entificar que tipo de ação 
seria aplicável ao caso em questão, salvo melhor ent ndirnento de V. Exa. ou dos 
nossos especialistas no assunto, caso contrário, esta questão poderia sei melhor 
esclarecida pela própria Autoridade Judiciária que e anou o ato, a fim de que a 
mesma possa melhor explic:itar qual o nosso papel r este contexto, ou seja, que 
atitude é esperada da Corporação nessas situações. Talvez seria até melhor que 
este questionamento fosse feito pelo Comandante do 8° SGBM/I de maneira 
informal à referida Autoridade, a respeito da interpretação dülpia suscitada pelo 
referido documento, contudo esta é unia questão de niérito, que deixamos a cargo 
de V, Exa„ apenas como sugestão. 

Este é o parecer, salvo melhor juízo. 

Belém, 15 de junho de 2004 

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI — Gap QOBM 
Membro da Comissão de Justiça 

Manifestação do Presidente da COJ: 
1 — Concordo com o Parecer. 
2 Encaminhe-se aoSxmo. Sr. CMT Geral Ja Corporação, 

Belém, 20e JUL 2004. 
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ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA MAJ QOCBM 

Presidente da Comissão de Justiça 

HOMOLOGAÇÃO DO CMT GERAL: 
1 — Publique-se, 
2 — Inforrne-se ao interessado, 

40  PARTE JUSTIÇA E DISCIPLINA: 
1 — PORTARIA: 
portaria 419/2004 — Cmdo Geral 13elern-PA, 15 de julho de 2004. 

Anexo: Ofício ri° 237/2004 — 3')  SGE3M/I; 
Ofício n°  413/2004 CIPM de Abaetetuba; 
Termo de Declaração da Sra. maroilene Lopes da cruz: 
Mandado de Comarca de Abaetetuba; 
Termo de Encaminhamento ao Ministério Público; 
Boletim Médico; 
Requisição do Conselho Tutelar de Abaetetuba; 
BOP n°  2004.100930; 
TCO n°  2004. 021113. 

Subcomandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Para, no uso 
de suas atribuições legais e; 

Tendo tomado conhecimento dos fatos contidos na documentação em 
anexo e de acordo com o Termo de DeclarMes da Sra. Marcilene Lopes da 
Cruz, onde consta que no dia 29 de junno de 2004, por volta das 13h, o CB BM 
Nilton de Sousa Silva, Ofendeu moralmente e agrediu fisicamente a declarante 
que se encontra grávida, tendo o Cabo-  BM apoderado-se ,de uma faca e 
efetivado ameaças as pessoas que se encontravam dentro da casa. 

Resolve: 

Art. 1° - Determinar a instauração de Sindicância para apurar todas as 
circunstâncias dos fatos; 

An. 2° - Nomear o Cap. QQBM Marcos Roberto da Costa Macêdo, como 
enoorregodo da Sindicância delegando para esse fim es atribuições que 
competem:; 

Art. 3° - Determinar o prazo de 20 (vinte) dias corridos para a realização 
_jas diligências; 

Art. 4° - cumpra-se. 

MARCOS AURÉLIO AQUINO LOPES — CEL QOEM 
Subcomandante Geral do CaIRA 
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PORTARIA N° 006/DAL 	 Belém-PA, 21 de julho de 2004. 

Anexos: Ofício n° 152, de 21 de julho de 2004. do Cap QOEM José 
Orlando de Souza e silva 

Parte Especial no 03/2004, do C 3 BM Max Roberto da Cruz 
Silva 

t3.0.A.T. cód. i"..)5 1606 

O Diretor de Apoio Logístico do Co too de E3ornbeiros Militar do 
Para, no uso de suas atribuições legais e; 

Tendo tomado conheciment doS fatos constantes da 
documenteçáo em anexo, onde a viatura VTR UR 01, placa JTra 4134, 
pertencente ao Centro de Manutenção (CEMAN), e virtude do acidente no qual 
levou a mesma, batei em um veículo Gol, o qual estava parado no sinal do 
cruzamento da Av. Alta. Barroso com a Av. Júlio Cé ar, vindo este a colidir com 
uni Fiat, taxi, parado nas mesmas circunstâncias, causando sérios danos E10.5 
veículos citados: 

RESOLVEI  

Art. 1° - Deterrninar a abertura. de Inquérito T nica a respeito para apurar 
possíveis danos na referida VTR; 

Art. 2° - Designar o 2° TEM QOBM JÂNIO G MÉS DA ROCHA E ASp OF 
BM PAULO CÉSAR, como encarregados do Inqué "to Técnico, delegando-vos 
para esse fim as atribuições que me competem; 

Art. 3° - estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a conclusão 
dos tratmlhos; 

Art. 4°  - Publique-se e Cumpra-se. 

WILSON LUZIO D ROCHA BENDELACK FILHO -
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA. 

L QOBM 

1' 

 N dl.w48:11BA COSTA — CEL QOBM 
Comandante Geral do CBMPA 

PAULO SER OMÈS MAGNO - CEL QOBM 
Subcorrien—dante Geral do CBMPA em exercício 
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