
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE 

DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AsIUDÁNCIA GERAL 
BELÉM-PARÁ 02 DE SETEMBRO DE 2004. 

GERAL - N° 4 64 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

SERVIÇOS PARA O DIA 03 SET 2004 (SEXTA-FEIRA) 
Oficial Superior de Serviço 
Supervisor de Área 
Coordenador de Operações ao CIOP 

Fiscal de Dia ao QCG 
Encarregados de Inquérito Técnico 

Peritos de Incêndios e Explosões 

MENSAGEM  
"E fez passar Israel pelo meio dele, Porque a sua begnidade dura 

para sempre". (Salmos: 136;14) 

2° PARTE — INSTRUÇÃO 
1 - QUADROS DE TRABALHO SEMANAL/MENSAL - APROVAÇÃO: 
1.1 	Aprovo o Quadro de Trabalho Semanal, elaborado pelo 

Comando do EFO, para o seguinte curso em andamento: 
a) - Para o CFO 2° ANO 09' TURMA n°. 027 para o período de 23 a 28 

de agosto de 2004. 
b) - Para o CFO 1° ANO 10' TURMA n°. 020 para o período de 23 a 28 

de agosto de 2004. 
1.2 Aprovo os Quadros de Trabalho Mensal, elaborado pelo Comando 

do 2° SBM/I, para o mês de agosto: 

2 — DIPLOMAS E CERTIFICADOS — APRESENTAÇÕES: 
Os Militares abaixo relacionados apresentaram na Diretoria de Ensino e 

Instrução os seguintes Diplomas/Certificados: 
2.1 CAP QCBM Luís Cláudio da Silva Farias; pertencente ao efetivo da 

1a SBM/I. 
a) Certificado do Curso Relação Interpessoais no Trabalho, realizado na 

Escola de Governo do Pará - EGPA com carga horária de 20h/a. 
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TEN CEL BM LISBOA 
CAP BM IDBAS 
1° Turno: CAP BM AFONSO 
2° Turno: CAP BM ROBERTO 
TEN BM OSIMÁ 
TEN BM MELENDEZ 
ASP. OF BM WILLIAN 
CAP BM AUGUSTO 
CAP BM ROBERTO 
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b) Certificado do Curso de Administração e Marketing Esportivo; realizado 

na Escola de Governo do Pará — EGPA com horária de SOh/a. 

3 -- NOTA DE INSTRUÇÃO N° 001 EFO/APROVAÇÃO 
Aprovo a nota de Instrução n° 001, elaborada pelo comando do EFO, para 

Instrução de Rappel aos alunos do CFO 1° ANO no dia 19 de agosto de 2004 
(Quinta — feira) as 08:OOh. 

4 — SEGUIMENTO E REGRESSO / APROVAÇÃO 
Autorizo o deslocamento do 2° SGT BM REGINALDO SERNARDES 

PACHECO, para participar do XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE 
METEOROLOGIA, que se realizará na cidade de Fortaleza, no período de 29/08 a 
03/09, sem ônus para o governo do Estado. 

5 - CURSO DE OPERADOR EM SEGURANÇA PÚBLICA - 
APROVAÇÃO: 

Ficam indicados os militares que irão freqüentar o curso oferecido pela 
EGRA de operadores em segurança Pública as aulas se desenvolveram no horário 
das 08:OOh as 12:00h e das 14:00 as 17:00h de acordo com o cronograma de 
execução do curso, aos militares nos dias que não tiverem aula poderão concorrer 
às escalas de serviço internas e externas: 

13,14,15,20,21,22,27,28,29 de setembro 
6,7,8,13,14,15,18,19,20,27,28 de outubro 
3,4,5 de novembro 

ASP OF BM HÉLIO DA SILVA ALMEIDA - DST 

1° SGT BM JURANDIR OLIVEIRA JUNIOR - QCG 

1° SGT BM ORLANDO ARAÚJO DA COSTA - EFO 

2° SGT BM JOVELIANO DA SILVA SANTOS — ° GBS 

3° SGT BM MAX ROBLEDO DA SILVA — 1° GBM 

CS SM DIEGO RABELO BARROS — 1° GBS 

5.2 - SERVIDOR NOTA 10 
Reconhecimento público por mérito ao servi or estadual 
Período de inscrição: 30 de agosto a 10 de sete bro de 2004. 

INSTRUÇÕES 
1. OBJETIVO: 
Reconhecimento público ao servidor que por intermédio profissional seja 

indicado, segundo comissão de avaliação, como referëncia de qualidade do 
serviço público no Estado. 
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2. CONCORRENTES: 
Qualquer servidor público efetivo ou temporário que não exerça função 

de cargo em comissão, a exceção de DAS-3, DAS-2, DAS-1 e FG, poderá 
concorrer, levando em conta os critérios de avaliação relacionados no verso da 
ficha de inscrição. O servidor se candidatará pelo órgão onde efetivamente 
estiver trabalhando e não pelo órgão de origem. 

3. INSCRIÇÃO.: 
A ficha de inscrição disponibilizada aos candidatos, no sita do Governo 

do Estado (www.escoladegoverno.pagov.br) e sob a responsabilidade dos 
ADCs - Agentes de Desenvolvimento e Capacitação, em todos os Órgãos e 
Unidades Regionais. Devidamente preenchida, a ficha deverá ser entregue à 
chefia imediata no prazo de 30/08 a 10/09. 

I - Comissão de avaliação da Unidade Regional, quando houver, a qual 
após a avaliação dos candidatos, selecionará o indicado ao prêmio - candidato 
de maior pontuação - no período de 13/09 à 17/09 e anexando o mapa de 
apuração contendo nome e respectivas pontuações de todos os inscritos, ficha 
de inscrição do candidato, e parecer final da comissão, encaminhará o 
resultado no dia 21/09, à comissão de avaliação do Órgão sede. 

II - Comissão de avaliação do Órgão sede, que já terá selecionado o 
seu indicado até o dia 17/09, a qual do conjunto de candidatos indicados, fará 
a apuração das pontuações obtidas por todos e indicará o servidor Nota 10 do 
órgão, pessoa indicada à premiação, encaminhando a Escola de Governo do 
Estado do Pará, até o dia 28/09/04 a ficha de inscrição do candidato, 
juntamente com o mapa de apuração contendo nome e respectivas 
pontuações de todos os inscritos e o parecer da comissão. 

4. AVALIAÇÃO.: 
A avaliação se balizará pela atribuição de pontos de 05 a 10 aos 

seguintes itens: 

1. Produtividade; 
2. Competência interpessoal (espírito de equipe, colaboração 

espontânea); 
3. Assiduidade; 
4. Criatividade; 
5. Trabalhos de relevância; 
6. Relacionamento com o público; 
7. Atualização e reciclagem profissional; 
8. Integração ao Projeto de Governo. 

Em cada Unidade e no Órgão sede será instituída uma comissão de 
avaliação composta por 03 (três) membros: 
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a. Um chefe da área de pessoal ou recursos humanos; 
b. Um chefe da área técnica ou operacional; 
c. Um servidor público que não tenha cargo de ch e não esteja 

concorrendo; 

As comissões avaliarão os candidatos da unidade regional ou Órgão sede, 
pontuando de 5 a 10 cada quesito de avaliação, os uais somados totalizarão a 
nota final do servidor candidato que não deverá ultrap ssar 80(oitenta) pontos. 

Dentre todos, sairá à indicação do Servid r Nota 10 do Órgão que 
comunicará imediatamente ao indicado e tomará as providências necessárias para 
a sua presença e de seus acompanhantes no jantar dançante do dia 27 de outubro 
de 2004 na assembléia paraense, ao mesmo resultadd em que informará à Escola 
de Governo do Estado do Pará, até o dia 28/09, o resultado do concurso no órgão, 
encaminhando a documentação devida (ficha de inscrição do indicado, mapa de 
avaliação do indicado assinado pela comissão de avaliação, mapa de apuração 
contendo as notas de todos os servidores e parecer final da comissão). 

I - Comissão de Avaliação da Unidade Regional, quando houver, 
avaliará candidatos, selecionará o indicado até o dia 17/09 e anexando o mapa de 
apuração contendo nome e respectivas pontuações de todos os inscritos, ficha de 
inscrição do indicado mapa de avaliação do indicado assinado pela comissão de 
avaliação, e parecer final da comissão, encaminhará o resultado (21/09), à 
comissão de avaliação do Órgão sede. 

II - Comissão de Avaliação do Órgão Sede também selecionará o seu 
indicado (13/09 à 17/09), e do conjunto de candidatos indicados (URES e ÓRGÃO 
SEDE) fará a apuração das pontuações obtidas por todos até o dia 24/09 e 
indicará o Servidor Nota 10 do Órgão, encaminhando a Escola de Governo do 
Estado do Pará, até o dia 28/09 a ficha de inscrição do indicado ao prêmio de 
Servidor Nota 10 do Estado, juntamente com o mapa de avaliação do mesmo 
assinado pela comissão de avaliação e mapa de apuração contendo nome e 
respectivas pontuações de todos os inscritos e o parecer final da comissão. 

5. PREMIAÇÃO 
Servidor Nota 10 do Estado 
. Prêmio em dinheiro no valor de R$ 10.000,00 
. Medalha alusiva à premiação 
. Certificado assinado pelo Governador 
Servidor Nota 10 de cada órgão 

. Medalha alusiva à premiação 

. Certificado assinado pelo Governador 
Evento: Jantar dançante 
Data: 27/10, terça-feira. 
Horário: 21h 
Local: Salão de Festa da Sede Campestre da Assembléia 

Paraense 
Atração Musical: Amazônia jazz Band 
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ETAPAS PERIODO 

1. Inscrições 30 de a•osto a 10 de setembro 

2. Formação da Comissão de Avaliação e envio 
dos seus componentes para EGPA. 

Até o dia 03 de setembro 

3. Avalia ão nas URES 13 a 17 de setembro 

4. Avaliação no Órgão sede 13 a 17 de setembro 
Até 21 de setembro 6. Envio do nome do Indicado das URES para os 

órgãos sede 
6. Avaliação 	final 	nos Órgãos 	sede 	(indicados 
das URES e do órgão sede) 

23 e 24 de Setembro 

7. Envio dos nomes dos Servidores nota 10 dos 
Umes para EGPA 

Até 28 de Setembro 

6 CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - SOLICITAÇÃO / 
AUTORIZAÇÃO: 

Ficam autorizados os militares a participar do Curso de Capacitação 
Profissional na Área de Gerenciamento e Negociação de Eventos Críticos, no 
período de 30AGO a 04SET2004, das 8h às 12h no Auditório do ClOp. - Sem 
ônus para a Corporação. 

CAP QOBM LUIZ FERNANDO CAJANGO PEREIRA 
2° TEN QOBM JAIRO SILVA OLIVEIRA 
SUBTEN ÂNGELO QUEIROZ DE ALMEIDA 

No período de 23 a 28AGO, das 8h às 12h no Auditório do ClOp. - Sem 
ônus para a Corporação. 

CAP QOBM LUIZ CLÁUDIO DA SILVA FARIAS 
(Ref. NBG n° 033/2004-DEI) 

35  PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I - ASSUNTOS GERAIS: 
A - ALTERAÇÃO DE PRAÇA: 
1 - TRANSFERÊNCIA SEM EFEITO: 
POR NECESSIDADE DO SERVIÇO 
Do QCG para CSMV/Mop 
SUB TEN BM RAIMUNDO NONATO SILVA DE SOUZA 

2 - DESCLASSIFICAÇÃO: 
Do Subcomando Geral 
SD BM GLEUBER GEOVANI FERREIRA MAFRA 

3 - CLASSIFICAÇÃO: 
Na Seção de Segurança (Pelotão de Guarda), do SGBMCS 
SD BM GLEUBER GEOVANI FERREIRA MAFRA 

II -• ASSUNTOS ADMINISTRATIVO: 
1 DESIGNAÇÃO DE OFICIAIS; 
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Ficam designados os Oficiais abaixo relacio ados para sob o comando do 

I GOMAR, comporem a Comissão de Recepção o Desfile Militar de 07 DE 
SETEMBO/2004. 

CAP QOBM JOSÉ ORLANDO DE SOUZA S LVA 
CAP QOBM IDBAS FILHO DOS SANTOS RIBEIRO 
CAP QOBM CARLOS AUGUSTO DE OUVE RA RIBEIRO 
CAP QOBM JAIME ROSA DE OLIVEIRA 

2 — FAX RECEBIDO — TRANSCRIÇÃO: 
FAX N° 008/CE3MRR/CM00/2004, BELÉM, 26 AGOSTO 2004. 

Senhor Comandante, 

Registramos o recebimento do Oficio Circular n° 001/2004-Gab.Crndo, 
Informamos da impossibilidade deste comandante estar presente nesta 

solenidade de transmissão de Cargo. 
Aproveitamos para parabenizá-lo pelo "excito  de vossa gestão no 

desempenho de suas atividades junto a esta corporação, ao mesmo tempo em 
que desejamos sucesso e o alcance de todos os objetivos ao Coronel Orlando 
Frade pela assunção do Coamndo Geral. 

Atenciosamente, 

EDIV'ALDO CLAUDIO AMARAL -- CEL QOCBM 
Comandante Geral do CBMRR 

FAX N° 049/20004-COM.SOCIAL, BELÉM, 26 AGOSTO 2004. 

Exmo. Sr. Curte Geral do CBMPA 

Incumbiu-me o Exmo. Sr. Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goiás de acusar o recebimento e agradecer a V.Exa pelo 
convite da solenidade de inauguração do Navio GOo-Pará I, porém, devido a 
compromissos firmados anteriormente, não foi possível o comparecimento, 
desejamos muito sucesso nas missões do 1° GMAF, em prol da sociedade 
paraense. 

Atenciosamente, 

FLAVIO GILBERTO KANITZ MAJ BM 
Assessor de Comunicação Social do CBMGO 

40  PARTE — JUSTIÇA E DISCIPLINA: 
1 — PARECER: 
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Parecer n° 11912004-COJ 
Objeto: Requerimento do SD BM Fernando Andrade de QUEIROZ 

Júnior 
Assunto: Solicitação para que o Presidente do Conselho de Disciplina 

requisite Advogado da Defensoria Pública ou da OAB/PA para exercer a defesa 
do requerente em Conselho de Disciplina a que responde. 

Interessado: Presidente do Conselho de Disciplina, Cap BM 
VALTENCIR 

DOS FATOS 

Das considerações elencadas pelo requerente, podemos sintetizar a 
essência de suas alegações para formular o pedido em apreço nos seguintes 
pontos: 

1) O militar alega que não dispõe de recurso financeiro para arcar com o 
ônus de um advogado, para acompanhá-lo e realizar a sua defesa técnica; 

2) A Ten CILÉIA Silva Mesquita, que foi designada para exercer a 
função de Defensora Dativa do requerente no Conselho de Disciplina, não 
possui curso de Bacharel em Direito, o que poderá causar prejuízo a sua defesa; 

3) O CBMPA possui vários oficiais detentores do referido curso. 

DO DIREITO 
O Decreto n° 2.562, de 07 de dezembro de 1982, que dispõe sobre o 

Conselho de Disciplina na Polícia Militar, aplicável ao CBMPA, dispõe o seguinte 
acerca do assunto: 

Art. 9° - Ao acusado é assegurada ampla defesa, tendo ele, após o 
interrogatório, prazo de05 (cinco) dias para oferecer suas razões por escrito, 
devendo o Conselho de Disciplina fornecer-lhe o libelo acusatório, onde 
contenham com minúcias o relato dos fatos e a descrição dos atos que lhe são 
imputados. 

§ 4° - O processo é acompanhado por oficial: 
a) indicado_pelo acusado, quancsteoSJ__~, para orientação de sua 

defesa; ou 
b) designado pelo Comandante Geral da Corporação, nos casos de 

revelia: 

Vejamos o que nos diz a doutrina: 
Edson Jacinto da Silva em sua obra Sindicância e Processo 

Administrativo Disciplinar, Editora Habermann, 3° Edição, pág. 104, escreve o 
seguinte: 

Quando falamos em direito a ampla defesa, é claro que surge uma 
indagação: a quem cabe fazer a defesa, o acusado pessoalmente, ou a um 
advogado constituído ou nomeado? 

Boletim Geral N°  164 de 02 SET 2004 - E-MAIL aigcbmmn,bol.com.br  Pág. 1816 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
Entendemos, que o direito de ampla defesa não deve ser exercido por 

pessoa leiga, porque a violação desse direito certamente constituirá nulidade 
insanável, que conseqüentemente irá determinar a restauração de todos os atos 
processuais, desde onde a defesa deveria ter atuado e não atuou. 

Egberto Maia Luz, nos orienta, entendemos, ainda finalmente, que só o 
advogado legalmente habilitado, isto é, aquele regularmente inscrito em qualquer 
das seções da Ordem dos Advogados do Brasil, é que pode e deve 
funcionar no Processo Administrativo Disciplinar, porque somente este profissional 
pode oferecer sem qualquer temor de erro para o Estado e para o Indiciado, a 
garantia do exercício perfeito e compatível cont a espécie ventilada, não 
permitindo a ocorrência de nulidades, nem quaisciaer excessos eventualmente 
cometidos. 

Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, em sua obra Direito Administrativo Militar: 
teoria e prática, Editora Lumen Juris, pág. 40, diz o seguinte: 

Na área administrativa, o vigente Estatuto da Ordem dos Advogados do 
Brasil, não fez nenhuma previsão de exclusividade ao advogado para atuar junto à 
administração pública. No direito 	administrativo militar, o acusado 
poderá ser defendido por um oficial, mesmo, mesmo que este não seja formado 
em direito, ou por uma praça que seja bacharel em direito. Essa possibilidade fere 
o princípio da ampla defesa e do contraditório, que pressupõe que a defesa seja 
exercida por um profissional técnico, com habilitação para o exercício desta 
atividade. 

Apesar desta Omissão, a presença do advogado nos processos 
administrativos (civil ou militar) é essencial e deve ser interpretada em decorrência 
dos demais princípios constitucionais assegurados no art. 5° da CF, que levam à 
conclusão de que a defesa técnica somente pode ser exercida por profissional 
habilitado e regularmente inscrito nos quadros da OAB. 

O renomado Doutrinador Diógenes Gasparini em sua reconhecida obra 
Direito Administrativo, Editora Saraiva, 9a Edição, ¡Jág. 853, nos esclarece o 
seguinte: 

Ampla defesa 
Consiste em reconhecer ao acusado o direito 	saber que está e por que 

está sendo processado; de ter vista do processo administrativo disciplinar para 
apresentação de sua defesa preliminar; de indicar e produzir as provas que 
entender necessárias à sua defesa; de ter advogado quando for economicamente 
insuficiente;  ... 

(OS GRIFOS SÃO NOSSOS) 
O saudoso e prestigiado Doutrinador do Direito Administrativo, Hely Lopes 

Meirelles em sua referencial obra Direito Administrativo Brasileiro, Editora 
Malheiros, 27a Edição, pág. 658, a este respeito tem posicionamento em certo 
ponto divergente: 

Defesa: A defesa, como já vimos, é garantia constitucional de todo 
acusado, em processo judicial ou administrativo ( art. 5°, LV), e compreende a 
ciência da acusação, a vista dos autos na repartição, a oportunidade para 
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oferecimento de contestação e provas, a inquirição e reperguntas de 

testemunhas e a observância do devido processo legal (due process of law). 
...Claro está que a autoridade que presidir o processo poderá indeferir provas 
impertinentes ou indicadas com intuito protelatório ou tumultuário, mas para 
tanto, deverá justificar objetivamente sua rejeição. É admissível a defesa pelo 
pr ►_prio acusado ou por advogado regularmente constituído para o processo.  

Superior Tribunal de Justiça 
Processo 
MS 7078 / DF ; MANDADO DE SEGURANÇA 2000/0065864-2 
Relator(a) 
Ministro HAMILTON CARVALHIDO (1112) 
Orgão Julgador 
S3 - TERCEIRA SEÇÃO 
Data do Julgamento 
22/10/2003 
Data da Publicação/Fonte 
DJ 09.12,2003 p.00206 
Ementa 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
ADVOGADO CONSTITUÍDO E DE DEFENSOR DATIVO. 

1. A presença obrigatória de advogado constituído ou defensor dativo é 
elementar à essência mesma da garantia constitucional do direito à ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, quer se trate de processo 
judicial ou administrativo, porque tem como sujeitos não apenas os litigantes, 
mas também os acusados em geral. 

2. Ordem concedida. 

Acórdão 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de 
Justiça, retomado o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Fontes de 
Alencar concedendo a segurança, por unanimidade, conceder a segurança, nos 
termos do voto do Sr. Ministro-Relator, Votaram com o Relator os Srs. Ministros 
Jorge Scartezzini, Paulo Gallotti, Laurita Vaz, Paulo Medina, Fontes de Alencar e 
José Arnaldo da Fonseca. Ausentes, justificadamente, Os Srs. Ministros Gilson 
Dipp e Paulo Gallotti. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Gilson Dipp 
(artigo 162, parágrafo 2°, do RISTJ). 

Processo 
MS 7830 / DF ; MANDADO DE SEGURANÇA 2001/0097236-4 

Boletim Geral N°  164 de 02 SET 2004 - E-MAIL ajgcbm@bol.corn.br  Pág. 1818 



Vidas Alheias e Ri 	a Salvar 
Relator(a) 
Ministro VICENTE LEAL (1103) 
Orgão Julgador  
S3 - TERCEIRA SEÇÃO 
Data do Julgamento 
12/03/2003 
Data da Publicação/Fonte 
DJ 31.032003 p.00144 
Ementa 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO, PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO COMPAR CIMENTO DO ACUSADO, 
NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. DESCRIÇÃO DOS MEMBROS DA 
COMISSÃO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA. ORDEM 
DENEGADA. 	. 

- Tendo o impetrante sido intimado para participar de toda a fase 
instrutória do processo, a nomeação de defensor dativo ante a falta de 
comparecimento ao feito afasta a alegação de cerceaento de defesa. 

- Se os membros que compõem a Cor cissão foram nomeados e 
identificados por seu número de matrícula, pres me-se legítimo o ato de 
nomeação, a não ser que se prove descumprimento à exigência do art. 149, da 
Lei n° 8.112/90, 

- A alegação de excesso de prazo não á motivo para nulidade do 
procedimento administrativo disciplinar. 

- Segurança denegada. 

Acórdão 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de 
Justiça, por unanimidade, denegar a ordem, nos tertnos do voto do Sr. Ministro 
Relator.Votararn com o Relator os Srs. Ministros Felbi Fischer, Gilson Dipp, Jorge 
Scartezzini, Paulo Gallotti, Laurita Vaz e Fontes de Alencar. 	Ausente, 
ocasionalmente, o Sr. Ministro Hamilton Carvalhido. 

DO PARECER 
Em face de tudo que foi exposto, somos de parecer que seja nomeado 

outro defensor dativo em substituição a Ten Ciléia Silva Mesquita para o caso e 
que este seja necessariamente um advogado, ou seja, um profissional 
regularrnente inscrito na OAB, o que pode ser exercido, a princípio, pelo Dr. Walter 
Nogueira, Advogado e Funcionário do CBMPA, o qual sugerimos ser previamente 
designado para se fazer presente no dia do interrogatório do acusado e exercer 
sua defesa em caso de ausência de advogado constituído pelo mesmo ou de 
revelia, ou por Defensor Público a ser solicitado junto a Defensoria Pública, a 
exemplo de como ocorre nos processos penais, o que pode ser ajustado com 
aquele Orgão e de forma definitiva para os demais processos. Entendemos que 
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desta forma tal procedimento se torna incontestável, sem temor de erros e de 
ocorrência de nulidade neste aspecto. 

Este é o parecer, salvo melhor juízo. 
Belém, 16 de agosto de 2004 

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI Cap QOBM 
Membro da Comissão de Justiça 

Manifestação do Presidente da COJ: 
1 — Concordo com o Parecer 
Belém, 16/08/2004 

ABELERDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA MAJ QOCBM 
Presidente da COJ 

HOMOLOGAÇÃO SUBCMDO: 
1- Concordo 
2 — Publique-se 
3 — A COJ para as providencias 

2 — PUNIÇÃO DISCIPLNAR: 
O CAP QOBM Comandante da 5a SBM/I — Mangueirâo, no uso de suas 

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

Com 04 (quatro) dias de DETENÇÃO o SD BM ILMAR RIBEIRO DA 
CONCEIÇÃO RG 2119145, da 5' SBM/I, por ter se apresentado no tempo 
previsto após termino da 1a quinzena da operação Veraneio/2004, ao ser dado o 
direito de ampla defesa através de PATD n° 036/2004, não justificou suas 
alegações, Incursos nos números 34, 79 e 80 do Anexo I do Art. 15, com 
atenuantes do inciso IV do art. 19 e agraventes do inciso II e VI alínea "a" do art 
20, tudo do RDCBM, Transgressão LEVE, permanece no comportamento BOM. 

(Ref. NBG no  007/2004-5a SBM/I) 

3 — AGRAVAÇÃO DE PUNIÇÃO 
O Cel QOBM Subcomandante Geral do CBMPA, no uso da competência 

que lhe confere o Art. 50 do RDCBMPA, resolve: 

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

punição disciplinar aplicada ao SD BM ILMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO RG 
2119145, da 5° SBM/I, por considerar "GRAVE", a natureza da transgressão 
cometida peio referido militar. Ingressa no comportamento "INSUFICIENTE", 
recolha-se a sua unidade de origem fazendo serviço. 
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Vidas Alheias e Riquezas a Salvar  
4 -- REFERENCIA ELOGIOSA: 
O CAP QOBM Cmt do 1° GBS, nos usos de suas atribuições que lhe 

conferem o art. 11 inciso III do RDCBM. Resolve. 

ELOGIAR: 
O 1° SGT BM PEDRO JOSÉ DA SILVA FIGUEIRA e CB BNI ALDO 

HENRIQUE DE SOUZA ALENCAR, do 1° GBS, por terem doado sangue 
voluntariamente a pessoa necessitada no banco de sangue do Centro de 

Hemoterapia e Hematologia do Pará — HEMOPA, ato de amor a vida que 
enobrece o nome da Corporacão. INDIVIDUAL. 

ORLANDO ANTONIO-5'A MA-Ntr0 FRA E — CEL QOBM 
Comandante Gei'al do CE3MPA 
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