
ESTADO DO PARÁ 

CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDÂNCIA GERAL 

BELEM-PARA, 08 DE AGOSTO DE 2005 
BOLETIM GERAL N° 144 

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

1a  PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 

Serviços para o dia 09AG02005 (TERÇA - FEIRA) 
Oficial Superior de Serviço 	 MAJ BM ULISSES 
Supervisor de Área 	 CAP BM CANTUÁRIA 
Coordenador de Operações ao CIOp 	1° turno: CAP BM ROBERTO 

2° turno: CAP BM VALTENCIR 
Fiscal de Dia ao QCG 	 SUBTEN QOABM DAVI 
Encarregado de Inquérito Técnico 	TEN QOBM PABLO 
Perito de Incêndios e Explosões 	CAP QOBM PINHEIRO 
Auxiliar do Perito 	 TEN QOBM NOBRE 

2a  PARTE - INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3a  PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
ASSUNTOS GERAIS 

- A - ALTERAÇÃO DE PRAÇA 
1 - TRANSFERÊNCIA 

POR NECESSIDADE DO SERVIÇO 
DO CFAE PARA A 1° SBM/MARITUBA 
3° SGT BM ERONILDES DO SANTOS SOUZA 
(Ref. Memorando n° 346/2005- Gab. Cmdo Geral) 
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2 — CLASSIFICAÇÃO 
Classifico na função de Motorista do Subcomando Geral 

do CBMPA, o 2° SGT BM GELSON MARINHO DE SOUZA SANTOS e 
o CB BM JORGE RENATO MARQUES DA SILVA. 

(ref. Nota n° 03/2005- Gab. Subcmdo) 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 — OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO 

OF. N° 3561- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

Senhor comandante, 
Honrado em cumprimentá-lo, apresento os sinceros 

agradecimentos desta municipalidade pela cordialidade e respeito com 
que o assunto Operação Verão/2005, fora atingido, principalmente no 
concernente a questão da Segurança Pública. 

Registro meu regozijo e satisfação pelo fato de constatar, 
mais uma vez o denodo e o compromisso que essa instituição 
demonstra para com os interesses da população de Belém. 

Vale referir que a confiança dos munícipes desta 
Metrópole da Amazônia, em maximizados seus índices de qualidade de 
vida, visando a diminuição de intempéries mormente assinalados em 
eventos do porte como a Operação Verão 2005, ratifico a valorização 
da parceria ora oferecida entre a Segurança Pública e a Prefeitura de 
Belém. 

Na oportunidade, reconheço a dignidade e respnsabilidade 
que respalda-se, também, no espírito público que reveste as atividades 
desenvolvidas por essa Corporação Militar, bem como pelos demais 
comandados, e em especial ao CAP BM LÁERCIO CORRÊA 
PALHETA, Comandante do Subgrupamento de Bombeiro/Mosqueiro, 
sempre atento aos anseios e necessidade da população. 

Com o meu penhorado agradecimento, e congratulações 
pelo alcance dos objetivos das atividades fim dessa tão conceituada 
Instituição. 

Respeitosamnete, 

DUCIOMAR COSTA 
Prefeito Municipal de Belém 

4a PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 — OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO 
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CBMPA 
Ofício n° 234/2005 — COMISSÃO DE JUSTIÇA DO 

Belém-PA, 03 de agosto de 2005. 

Ao Excelentíssimo Sr. Comandante Geral do CBMPa. 
Nesta. 

   

Anexos: 
- DOC.0 - Req. CB BM FRANCISCO DAS CHAGAS 

CARVALHO FILHO e anexos; 
- DOC.02 - Req. 3°. SGT BM ROBERTO LUIZ 

RODRIGUES MONTEIRO e anexos; 
- DOC.03 — Req. do 2°. BM SGT MANOEL BRAGA 

BARATA e anexos; 
- DOC.04 - Pareceres 072, 064, 062/2005-COJ (DR. 

ADV. WALTER NOGUEIRA); 
- DOC.05 - Informes 010, 011 e 013/2005-BM-2; 
- DOC.06 - Pareceres 080, 081 e 082/2005-COJ, de 

12/07/2005 (CAP BM SAULO); 
- DOC.07 — Cópia do BG/PM 134, de 15JUL2005; 
- DOC.08 — Cópia do BG/BM 007 e 025 do ano de 2003. 

Exmo. Sr. Comandante Geral. 
Com referência ao despacho nos INFORMES 010, 011 e 

013 da BM/2 (DOC.05), para que a COJ se manifestasse acerca das 
informações contidas nos mesmos, esclarecemos que após análise 
fática e jurídica que mandei proceder pelo CAP BM SAULO (DOC.06) 
nos Pareceres expedidos pelo DR. WALTER NOGUEIRA (DOC.04), 
foram observadas as seguintes alterações: 

1. Em relação ao Requerimento de Cancelamento de 
Punição feito pelo CB BM FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO 
FILHO, o qual foi analisado primeiramente pelo DR. ADV. WALTER 
NOGUEIRA (DOC.04), e revisto pelo membro da COJ, o CAP BM 
SAULO (DOC.06), após o retorno da BM/2, o Informe 010/2005-BM2 
(DOC.05), daquela seção apresenta as seguintes alterações: 

a) O Informe 010/2005-BM2,opina, estranhamente, pelo 
CANCELAMENTO de 13 (treze) punições do militar interessado, 

• quando da ficha disciplinar do requerente foram juntadas apenas 10 
(dez) punições; 

b) Não investigando a veracidade das informações 
prestadas pelo militar requerente, ou seja, se os fatos por ele 
alegados correspondiam à situação disciplinar do militar registrada na 
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UBM do requerente (BG 170, de 14/09/2004), o Informe 010/2005- 
BM2, passa a fazer considerações sobre a matéria jurídica de 
competência da COJ; 

c) E nesse diapasão, a BM/2 comete o deslize de 
recomendar a V.Exa., que "13 (seis) punições estão no direito legal 
de cancelamento" quando na realidade, na reanálise jurídica que 
faço do pleito, apenas 01 (uma) deveria ser cancelada (BG n° 129 — 
21JUL1998), pois, em relação às demais não decorreu o lapso 
temporal legal sem punição, merecendo o pleito do militar ser de 
plano indeferido. 

2. Em relação ao Requerimento de Cancelamento de 
Punição feito pelo 3°. SGT BM ROBERTO LUIZ RODRIGUES 
MONTEIRO, o qual foi analisado primeiramente pelo DR. ADV. 
WALTER NOGUEIRA (Parecer 064/2005-COJ), e revisto pelo 
membro da COJ, o CAP BM SAULO (Parecer 081/2005-COJ), após o 
retorno da BM/2, o Informe 013/2005-BM2, daquela seção apresenta 
as seguintes alterações: 

a) O Informe 013/2005-BM2, opina, estranhamente, 
pelo CANCELAMENTO de 04 (quatro) punições do militar 
interessado, quando da ficha disciplinar do requerente existem 02 
(duas) detenções, as quais foram "AGRAVADAS", para 02 (duas) 
prisões, conforme dispõe o Art. 50 do Decreto Estadual n° 2.937, 
de 27OUT94 (RDCBM), por assim exigir o interesse da disciplina. 

b) Portanto, houve falha da BM/2 ao recomendar a 
V.Exa., que "04 (quatro) punições estão no direito legal de 
cancelamento", quando na realidade, na reanálise jurídica que faço 
do pleito, existem somente 02 (duas) prisões em sua ficha disciplinar, 
sendo que, apenas 01 (uma) prisão datada de 26 MAI 1995 poderá 
ser cancelada. A outra, como também não decorreu o lapso temporal 
legal sem punição, merece ser de plano indeferido. 

3. Em relação ao Requerimento de Cancelamento de 
Punição feito pelo 2°. SGT BM MANOEL BRAGA BARATA, o qual foi 
primeiramente analisado pelo DR. ADV. WALTER NOGUEIRA 
(Parecer 06212005-004 e revisto pelo membro da COJ, o CAP BM 
SAULO (Parecer 082/2005-COJ), após o retorno da BM/2, o Informe 
011/2005-BM2, daquela seção apresenta as seguintes alterações: 

a) Por desencargo de consciência, quero ressaltar a 
V.Exa., que interpreto os dispositivos do Regulamento Disciplinar que 
regem a anulação e cancelamento de punições aplicadas aos 
militares da PM/Pa e do CBM/Pa, de maneira distinta e mais rigorosa 
da que atualmente vige nessas instituições. 
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4. Particularmente, entendo que entre duas punições, 
só quando se completar o lapso temporal  de 05 (cinco) anos, no 
caso de detenção, ou de 09 (nove) anos, no caso de prisão, sem que 
o requerente receba qualquer outra espécie de punição, é que 
poderá, haver o cancelamento da punição aplicada ao militar. 

5. esse pensamento não compartilham os demais 
membros da COJ, os quais adotam posicionamento no sentido de 
que se entre a última punição aplicada e a data da análise do 
requerimento  decorrer 05 (cinco) anos, no caso de detenção, ou de 
09 (nove) anos, no caso de prisão, todas as demais punições 
anteriores seriam canceladas, independentemente de entre elas 
haver ou não transcorrido o prazo de 05(cinco) ou 09(nove) anos, no 
caso de detenção ou prisão, respectivamente. 

6. essa posição benéfica que vem sendo adotada pela 
nossa Corporação e pela Polícia Militar do Estado é, sem dúvida 
alguma, mais favorável aos militares requerentes, mais que, 
particularmente, entendo que não atende aos objetivos do 
Regulamento Militar da Corporação, pois privilegia a eliminação de 
punições disciplinares do histórico dos militares transgressores 
contumazes que, durante a carreira, receberam inúmeras punições, 
mas que, de uma hora para outra, pelo simples fato de no fim da 
carreira passarem 05 (cinco) ou 09 (nove) anos sem detenção ou 
prisão, respectivamente, são beneficiados pelo cancelamento do 
registro de todas suas infrações e, conseqüentemente, têm 
eliminadas todas as menções delas de suas fichas, como se a vida na 
Corporação tivesse transcorrido igual àqueles que serviram à 
Corporação sem quaisquer alterações, mesmo que entre as primeiras 
punições recebidas não tivesse transcorrido o prazo de 05 ou 09 
anos. 

7. Um exemplo de como é procedida a análise pela 
PM/PA se pode ver da leitura do cancelamento das punições 
registradas no BG 134, de 15JUL2005 (DOC.07). No CBMPA, já no 
ano de 2003, anterior a minha gestão na COJ, o mesmo critério 
benéfico tem sido seguido, conforme se pode observar no BG 007 e 

- 025 do ano de 2003 (DOC.08). 
8. Diante do exposto, com o devido acato, recomendo a 

V.Exa., que firme a linha interpretativa a ser seguida pela COJ, até 
- porque eventual adoção de um critério mais rígido, como defendo, 
- poderá implicar na revisão conflituosa dos processos de 

cancelamento e anulação das punições ocorridos no passado com 
base nesse método mais benéfico. 

Caso remanesçam dúvidas acerca da questão, sugiro 
então a V.Exa. que solicite parecer da PGE sobre a melhor 
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interpretação dos dispositivos da legislação militar concernente à 
anulação e cancelamento de punições à PGE, para que o douto 
órgão consultor jurídico do Estado estabeleça o critério interpretativo 
que doravante deverá ser adotado pelo CBM/Pa. 

Respeitosamente, 

ABELARDO S. BACELAR DA SILVA — MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça 
DESPACHO: 
1. A COJ mantenha os critérios já adotados pelas 

Corporaçães (PM/BM), respaldando-se no espírito da legislação. 

ORLAN AN 	 FR DE — CEL QOBM 
Coman"/Geral do CBMPA 
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