
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE 

DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
BELÈM-PARÃ 21 DE SETEMBRO DE 2004. 

BOLETI 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

SERVIÇOS PARA O DIA 22 SET 2004 (QUARTA-FEIRA) 
Oficial Superior de Serviço 

	
TEN CEL BM PAULO GERSON 

Supervisor de Área 
	

CAP BM CANTUARIA 
Coordenador de Operações ao CIOP 1° Turno: CAP BM LUIS CLAUDIO 

2° Turno: CAP BM ADAILTON 
Fiscal de Dia ao QCG 
	

TEN BM CAMPOS 

Encarregados de Inquérito Técnico 
	

TEN BM PAULO COSTA 
ASP. OF BM WILLIAN 

Peritos de Incêndios e Explosões 
	

TEN CEL PAULO GERSON 
CAP BM FARIAS 

MENSAGEM 
"Toda Mulher Sabia edifica sua casa, mas a tola a derriba com as 

próprias mãos".(Proverbios : 14;01) 

28  PARTE — INSTRUÇÃO: 
SEM ALTERAÇÃO: 

38  PARTE — ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS: 
II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS: 
1 — PORTARIA: 
PORTARIA N° 393, DE 1° DE SETEMBRO DE 2004. 
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 preceituam os art. 70, § 1°, letra "a" e 71, § 1°, da 
Lei Estadual n° 5.251 de 31 JUL85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA). 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder o período de 06 (seis) meses de Licença Especial, ao 
Militar abaixo mencionado, no período de 31/08/2004 a 04/03/2005, apresentação 
no dia 05/03/2005, pronto para expediente e serviço: 
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I - 2° SGT DIONALDO REBOUÇAS DOS REIS, do 3° SGBM/I, referente 

ao decênio de 1°-03-1993 a 1°-03-2003. 

Art. 2° - Ao Comandante, para fazer a apresentação do militar na Diretoria 
de Pessoal do CBMPA, para os tramites regulamentares à Licença. 

Art. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação 
revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

PORTARIA N° 475, DE 09 DE SETEMBRO DE 2004. 
Conceder ao militar SUB TEN HAROLDO JOSE ASSUNÇÃO NOBRE, 04 

(quatro) diárias completas, no valor total de R$ 400,00 (q.latrocentos reais), por ter 
seguido viagem ao município de Oriximiná - PA, no período de 05 a 09 de julho de 
2004, a serviço da corporação. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

PORTARIA N° 474, DE 09 DE SETEMBRO DE 2004. 
Conceder aos militares CB BM JULIMAR OLIVEIRA MEIRA e SD BM 

JOILSON MARINHO DE MATOS, 03 (três) diárias completas, no valor total de R$ 
576,00 (quinhentos e setenta e seis reais), por ter seguido viagem ao município de 
Marabá - PA, no período de 10 a 12 de março de 2004, a serviço da corporação. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

RESUMO DA PORTARIA N° 473, DE 08 DE SETEMBRO DE 2004. 
Conceder ao militar SD BM JORGE JOSE GONÇALVES CORDEIRO, 04 — 

(quatro) diárias completas, no valor total de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e 
quatro reais), por ter seguido viagem ao município de Salinopolis - PA, no período 
de 21 a 24 de junho de 2004, a serviço da corporação. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

RESUMO DA PORTARIA N° 380 DE 13 DE AGOSTO DE 2004. 
Conceder aos militares MAJ BM MAURO TADEU DA SILVA OLIVEIRA, 

CAP QOBM ALESSANDRO ZELL DE ARAÚJO, CAP QOBM ALESSANDRO 
ELIAS FRANCÊS BRITO, CAP QOBM MARLON FRANCÊS BRITO e TEN QOBM 
GERSON LOPES RAPOSO JUNIOR, 08 (oito) diárias completas, no valor total de 
R$ 8.2640,00(oito mil duzentos e sessenta e quatro reais), por terem seguido 
viagem ao estado do Rio Grande do Sul - RS, no período de 05 a 12 de julho de 
2004, a fim de realizarem o curso pratico de formação dé Pilotos Militares.. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

(TRANSC. D O E N° 030280 DE 20/09/2004) 
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4a PARTE — JUSTIÇA E DISCIPLINA: 
1 — CONSELHO DE DISCIPLINA — LOCAL DE FUNCIONAMENTO: 
De acordo com a informação Cap. QOBM Carlos Alberto Moreira Reis, 

Presidente do Conselho de Disciplina (Ofício n° 018/2004 — C.D), ao qual 
responde o 2° SGT BM ISAIS LIBORIO SAORES (BG n° 141 de 02AG02004), a 
inquirição de testemunhas pertencentes ao 1° SGBM/I-Santarém será realizada na 
sala do Comando do Quartel no período de 20 a 24 de setembro de 2004. 

(Ref. NBG n° 016/2004-COJ) 

2 — PUNIÇÃO DISCIPLINAR: 
O Cap QOBM Comandante do 3° SGBM/I — Abaetetuba, no uso da 

competência que lhe confere o Art. 11, inciso V, cio RDCBM, resolve: 

PUNIR: 

Com REPREEnsão, o 2° SGT BM CARLOS FRANCISCO RODRIGUES 
BATISTA, do 3° SGBM/l, por ter no dia 06 de setembro de 2004, quando chegou 
atrasado para o treinamento do desfile do 07 de setembro, e, ao ser dado o direito 
de desefa através da Notificação n° 035/04-B/1, não apresentou justificativas 
plausíveis. N° 26 e 80 do Anexo I do art. 15, com atenuante de inciso II do art. 19 e 
agravante de inciso III do Art. 20, tudo do RDCBM. Transgressão LEVE, 

permanece no comportamento "BOM". 
(Ref. Of. N° 087/04-3°  SGBM/I) 

3 — PARECER: 
PARECER N° 125 12004-COJ 
Objeto: Autos do PATD instaurado por determinação_do Sub-Criit Geral 

do CBMPA através da Portaria n° 282, de 03 de maio de 2004, publicada no BG n° 

087, de 11 de maio de 2004. 
Assunto: Detenção e condução irregular de civis, seguida de tortura 

ocorrida, em tese, em 22 de maio de 2002, no município de Santarém-PA, 

atribuídas a Bombeiros Militares. 
Interessado: Ilmo. Sr. Sub-Cmt Geral do CBMPA. 

DOS FATOS 

No dia 20 de maio de 2002, por volta das 18h00, o então 3° SGT BM 
Dionaldo Rebolças dos Reis, nas imediaçOes do campo do DER, Bairro da 
Prainha, Município de Santarém, juntamente com os também 3° SGT BM Isaias 

Libório Soares e Admilson Alves de Souza, teriam realizado a prisão dos civis 

Sérgio Augusto Silva Bernardes e Clanderli Rodrigues Pereira, sob a acusação de 
que os mesmos teriam furtado a residência do SGT Rebolças. Em tese, os 
referidos civis teriam sido algemados e ameaçados mediante arma de fogo e 
forçados a entrarem em um automóvel e em seguida conduzidos para o lago do 
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Jaú, na Estrada do Aeroporto de Santarém e lá submetidos à tortura para 
confessar o furto, conforme a acusação inicial, corroborada pelos laudos de exame 
de corpo de delito para lesão corporal constante das Fls. 135 e 136 dos autos do 
PATD e pelas declarações das testemunhas Douglas Araújo da Silva e José 
Gomes Fideles prestadas no TCO instaurado para apurar o referido fato pela 
Delegacia Municipal de Santarém, constantes dos autos do PATO, às Fls. 123 e 
125, contudo as referidas testemunhas não foram inquiridas neste procedimento, 
ou seja, o acusado não pode exercer seu direito de acompanhar a inquirição e 
contraditar através de seu defensor. 

DO DIREITO 
Primeiramente, há de se analisar a questão da prescrição da transgressão 

em apuração, suscitada inicialmente pelo defensor doi, acusado. O Regulamento 
Disciplinar do CBMPA, nem tampouco o Estatuto dos Policiais Militares da PMPA 
não abordam os casos de prescrição das transgressões disciplinares, deixando 
uma lacuna neste sentido. Quanto a este aspecto, vejamos a seguir o que diz a 
doutrina: 

"Conforme a gravidade da infração a apurar e a pena a aplicar, a 
administração disporá do meio de responsabilização adequado, que vai desde o 
Processo Administrativo Disciplinar  até apuração sumária da falta, através de 

O prestigiado Doutrinador do Direito Administrativo Hely Lopes Meirelles 
em sua referencial obra Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 27a 
Edição, à pág. 650, nos diz o seguinte: 

... mesmo na falta de lei fixadora do prazo prescricional, não pode o 
servidor público ou o particular ficar perpetuamente sujeito a sanção administrativa 
por ato ou fato praticado há muito tempo. A esse propósito o STF já decidiu que -ã 
regra é a prescritibilidade. Entendemos que, quando 'a lei não fixa o prazo da 
prescrição administrativa, esta deve ocorrer em cinco anos., à semelhança da 
prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Páhíica ..., das punições dos 
profissionais liberais ... e para cobrança do crédito tributei°. 

(o grifo é nosso) 
O não menos festejado Doutrinador Celso AntOnio Bandeira de Melo em 

sua também referencial obra Curso de Direito Administrativo Brasileiro, Editora 
Malheiros, 17a Edição, pág. 969, expõe o seguinte: 

Registre-se, finalmente, que a Lei 9.873, de 23.11.99 (...), fixa "em cinco 
anos a prescrição da ação punitiva da Administração Pública Federal, no exercício 
do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da 
data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia 
em que tiver cessado". 

(também grifamos) 
A Constituição Federal em seu Título II, que trata dos DIREITOS E 

GARANTIAS FUNDAMENTAIS, Capítulo I, DOS DIREITOS E DEVERES 
INDIVIDUAIS E COLETIVOS, em seu Art. 5°, inciso LXI, dispõe o seguinte: 
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I XI — ninguém será preso senão _em flagrante delito ou por ordem 

escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de 
transgressão militar ou por crime propriamente militar, definidos em lei. 

(os grifos são nossos) 

O Art. 301, 302 e 303 do Código de Processo Penal dispõe o seguinte: 

Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus 
agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: 
I — está cometendo a infração penal; 
II — acaba de comete-la; 
III — é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por 

qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; 

IV — é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou 
papéis que faça presumir ser autor da infração. 

303 — Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante 
delito enquanto não cessar a permanência. 

O Ilustre Doutrinador Tales Castelo Branco, em sua obra "Da Prisão em 
Flagrante", Editora Saraiva, 5a Edição, pág. 66 e 67, traz a definição e a 
exemplificação de crime instantâneo e crime permanente: 

Instantâneos são os que se consumam de pronto ou quando a violação 
da lei tem princípio e fim em um único momento, e permanentes os que resultam 
de uma continuidade querida da ação antijurídica, ou que a qualquer momento 
estão sendo cometidos porque esse ininterrupto estado antijurídico é que é, 
exatamente, o crime. 

São exemplos de crimes instantâneos o homicídio, o roubo, o estupro, o 
furto; e de crimes permanentes a deserção, o cárcere privado, a exploração do 
lenocídio. 

DO PARECER 

Quanto à prisão dos civis pelos militares em questão, a constituição 
Federal em seu inciso LXI do Art. 5° nos traz a regra geral de que a princípio 
ninguém será preso, salvo nos casos elencados no próprio dispositivo citado. As 
pessoas presas tratavam-se de civis, portanto descartada de antemão a 
exceção prevista ao final do referido dispositivo (transgressão disciplinar e crime 
propriamente militar). Também não consta dos autos que havia um mandado de 
prisão, portanto descartada a segunda possibilidade prevista, ou seja, não havia 
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Resta-nos 
então analisar a primeira possibilidade prevista no referido dispositivo da prisão 
em flagrante delito. 
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O furto à residência do STG BM REBOLÇAS ocorreu no dia 18 de maio de 

2002, por volta das 14h00 e a prisão dos civis Sérgio Augusto Silva Berrardes e 
Clanderli Rodrigues Pereira pelos militares ocorreu no dia 20 de maio de 2002, por 
volta das 18h00. O caso em questão não se enquadrava nas duas últimas 
situações (flagrante impróprio), previstas no Art. 302 do 'CPP. muitas menos nas 
duas primeiras (flagrante próprio), e também não se trataya de crime permanente. 
Também não há rios autos do PATD provas de que os referidos civis tenham sido 
de fato autores do referido furto. Logo a prisão teria sido ilegal e abusiva, contudo 
quanto ao aspecto de transgressão residual existente, os referidos civis, que 
seriam partes interessadas, estes não quiseram prestar depoimento no PATD, e 
nem foram produzidas outras provas nos autos que vier em a confirmar a autoria 
do delito, de forma que pudessem sercontraditadas, a erras a materialidade do 
delito criminoso foi trazida aos autos, pois embora 	próprio acusado tenha 
confirmado ter efetuado a referida prisão, bem como os ° SGT BM Isaias Libório 
Soares e Admilson Alves de Souza (os quais na ver ade também são parte 
interessada e deveriam figurar corno acusados, nã podendo portanto ser 
considerados como testemunhas numerárias), as referidas confissões 
isoladamente não servem como prova, pois devem de se ',coadunar com as demais 
provas. 

Quanto à acusação de tortura, também não ficou comprovada nos autos 
em nível administrativo disciplinar, ou seja, para fins de reprimenda. Contudo, 
quanto à existência de crime, há indícios muito fortes de que possa ter ocorrido, 
face aos laudos de exame de corpo de delito para lesão corporal constante das 
Fls. 135 e 136 dos autos do PATD e pelas declarações das testemunhas Douglas 
Araújo da Silva e José Gomes Fideles prestadas no TCO instaurado para apurar 
o referido fato pela Delegacia Municipal de Santarém, constantes dos autos do 
PATD, às Fls. 123 e 125. 

Face ao acima exposto, concordamos com o parecer do Oficial 
encarregado do PATD no tocante de que o fato apurado ião apresenta indícios de 
crime militar. Com  relação à existência de transgressão da disciplina por parte do 
3° SGT BM Dionaldo Rebolças dos Reis opinamos por sua absolvição por falta de 
prova de sua autoria. Acrescentamos, no entanto, a existência de indícios de 
crime de natureza comum por parte do acusado e dos 3° SGT BM Isaias Libório 
Soares e Admilson Alves de Souza, o qual não compete ao CBMPA apurar, não 
sendo necessário o envio de cópia dos autos à Polícia Civil ou ao Ministério 
Público, uma vez que o fato já foi apurado através de TCO pela Delegacia 
Municipal de Santarém. 

Este é o parecer, salvo melhor juízo. 

Belém-PA, 01 de setembro de 2004. 

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça 
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MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE DA COJ: 
1 — Concordo com o Parecer. 

Belém, 01/09/2004.  

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

HOMOLOGAÇÃO: 
I — Homologo o presente Parecer; 
II — A COJ para as providências. 
III — Publique-se e cumpra-se 

PARECER N° 131/2003-COJ 
Objeto: Ofício n° 009/2004-IPM, do Encarregado do IPM, 1° Ten QOBM 

Kebson Loair L. M. Bestes, de remessa de IPM. 

Assunto: Solicitação de Substituição de Encarregado por Oficial de maior 
posto, sob a alegação de haver indícios de crime militar por parte de Oficial de 
maior patente que o Encarregado. 

Interessado: Ilmo. Sr. Sub-Cmt Geral do CBMPA. 

DOS FATOS 

No dia 14 de maio de 2004, por volta das 15h00, o Cap QOBM 
CANTUARIA, ao passar pela guarda do quartel do 7° SGBM/I, observou que o 
2° SGT BM Gilberto Silva da Costa, que se encontrava de serviço de Condutor 
de VTR, atravessou a rua João Diogo vindo de um bar em frente àquela UBM, 

- em atitude muito estranha, onde ao abordá-lo constatou cheiro forte de bebida 
alcoólica, em seguida apareceu o Sr. Ten Cel QOBM FREITAS, que ao perceber 
que o SGT GILBERTO apresentava indícios de embriaguez alcoólica, deu voz 
de prisão para o SGT e determinou que o oficial de dia, 1° TEN QOBM 
MELENDEZ recolhesse o militar para o alojamento e acionasse o Superior de 
Dia, MAJ QOBM FRANKLIN para proceder à autuação em flagrante. O TEN 
MELENDEZ cumpriu a ordem e determinou que o SD BM AQUINO ficasse de 
guarda na porta do alojamento. Porém, em dado momento, o SGT GILBERTO 

".1 	saiu do alojamento, sem que fosse oferecida qualquer resistência ou alarde por 
- parte de quem tinha a sua guarda e evadiu-se do quartel, não sendo mais 

localizado naquele dia. 
Foi instaurado IPM para apurar o fato, sendo designado o TEN LOAIR 

- como Encarregado. 

DO DIREITO 
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O Art. 249 do Código de Processo Penal Militar dispõe o seguinte: 
Quando o fato for praticado em presença da autoridade, ou contra ela, no 

exercício de suas funções, deverá ela própria prender e autuar em flagrante o 
infrator, mencionando a circunstância. 

(O grifo é nosso) 

O § 5° do Art. 10 do CPPM dispõe: 
Se, no curso do inquérito, o seu encarrega 

indícios contra oficial de posto superior ao seu, 
providências necessárias para que suas funções seja 
nos termos do § 2° do art. 7°. 

O § 2° do Art. 7°  do CPPM por sua vez dispõe: 
Em se tratando de delegação para instau 

inquérito policial militar, deverá aquela recair em ofici  
indiciado. 

  

Io verificar a existência de 
u mais antigo, tomará as 
n delegadas a outro oficial, 

 

ação para delegação de 
31 de posto superior ao do 

O § 2° do Art. 7°  do CPPM acrescenta: 
Não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao do 

indiciado, poderá ser feita a de oficial do mesmo posto, desde que mais 
antigo. 

O Código de Processo Penal (Comum) em seu Art. 307 dispõe o seguinte: 
Quando o fato for praticado em presença da autoridade, ou contra esta, no 

exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de 
prisão, as declarações que fizer o preso e—os depoimentos das testemunhas, 
sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas e remetido 
imediatamente ao juiz a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se 
não for a autoridade que tiver presidido o auto. 

Embora escrito de maneira não exatamente idêntica para a mesma 
situação prevista no CPPM, poderia se interpretar também do dispositivo citado 
acima uma obrigação implícita, contudo vejamos o que diz a doutrina a respeito 
desta previsão do CPP: 

O renomado Doutrinador de Direito Penal Tales Castelo Branco, em sua 
obra "DA PRISÃO EM FLAGRANTE", Editora Saraiva, 5a  edição, pág. 73 e 74, a 
respeito do assunto expõe o seguinte: 

... A norma estabelecida em favor do prestígio da autoridade não encerra 
mandamento comoulsbrio; ao contrário, trata-se de simples faculdade. Assim, 
nada impede que mesmo a autoridade que tenha qualidade para faze-lo decline 
dessa atribuição encaminhando o preso à autoridade policial competente. 
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... Se a autoridade não estiver no exercício das suas funções, ela poderá 

prender o acusado ou determinar que o façam, nos moldes das regras gerais do 
Código, mas [ião à lavratura do auto de prisão em fla rante. 
Deverá encaminhar o preso, ou determinar que o façam, à autoridade 
competente. 

(Grifamos) 
Paulo Alves Franco, em sua obra "PRISÃO EM FLAGRANTE: Preventiva 

e Temporária, Editora Lemos e Cruz, 1a edição, pág. 167, esclarece o seguinte: 
Quem preside o auto de prisão em flagrante quando o crime for praticado 

em presença da autoridade ou contra esta no exercício de suas funções? 
A própria autoridade em cuja presença o crime foi praticado ou sofreu a 

ação,o de. lavrar o auto de prisão em flagrante contra o preso. 
E se a autoridade quer policial quer judiciária não estiver no exercício de 

suas funções, como deverá proceder? 
se a autoridade não estiver no exercício de suas funções e prender 

alguém em flagrante, será ouvida na qualidade de condutor e primeira 
testemunha, nos termos do art. 304 do CPP. É claro que se autoridade, quer 
policial, quer judiciária não estiver no exercício de suas funções, não poderá se 
valer do Art. 307 do CPP. Nesse caso haverá a figura do condutor que poderá 
ser a própria autoridade que conduziu a presença da autoridade competente. 

(os grifos também são nossos) 

DO PARECER 

Face ao acima exposto, somos de parecer que o Sr. Ten Cel BM FREITAS 
não estava naquele momento no exercício de sua função, ao nosso 
entendimento, pois conforme consta dos autos, no momento em que deu voz de 
prisão ao SGT GILBERTO, não estava de serviço e não estava realizando 
fiscalização naquela UBM na condição de Comandante Operacional 
Metropolitano, e sim, estava de passagem eventualmente pelo local quando 
presenciou o fato, e cumprindo seu dever como militar que a lei lhe impõe, deu 
voz de prisão ao referido Sargento, não podendo este, como não estava no 
exercício da função, conforme o que nos esclarece a doutrina, lavrar o auto de 
prisão em flagrante, e, ainda que se entenda que o mesmo estava no exercício 
da função, em tese, embora a lei ao pé da letra possa ensejar interpretação de 
um dever, entendemos à luz da doutrina que esta na verdade trata-se de uma 
faculdade, pois o intuito do legislador, como esclarecem os ilustres cientistas 
jurídicos citados, era de prestigiar a autoridade. Portanto opinamos pelo 
indeferimento do pedido de substituição do Encarregado do IPM por este motivo 
e que o mesmo dê prosseguimento às apurações, deduzindo-se do seu prazo 
esta interrupção prevista no § 5° do Art. 10 do CPPM, de acordo com o § 3° do 
Art. 20 do mesmo diploma legal. 

Este é o parecer, salvo melhor juízo. 
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Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
Belém-PA, 13 de setembro de 2004. 

MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE DA COJ: 
1 — Concordo com o Parecer. 

Belém,14/09/2004. 

ABELARDO S. BACELAR DA SILVA — MAJ 00 BM 
Presidente da Comissão de Justiça 

HOMOLOGAÇÃO: 
I — Homologo o presente Parecer; 
II — Publique-se e cumpra-se 

ORLANDO NTONII •■.. A ANH " ADE — CEL QOBM 
omandante Geral do CBMPA 

emit 
PA., 	 AGNO CEL QOSM 

Sul:comandante Geral do CBMPA 
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