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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
 

BELÉM-PARÁ 12 DE JANEIRO DE 2006. 

BOLETIM GERAL Nº 009 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida e xecução, publico o 
seguinte: 

 
 

1ª PARTE: SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇOS PARA O DIA 13JAN2006 (SEXTA-FEIRA)  

Oficial Superior de Serviço A CARGO DO COP 
Supervisor de Área CAP BM SARMANHO 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM BENTES 

2º Turno: CAP BM ROBERTO 
Fiscal de Dia ao QCG SUBTEN BM DAVI 
Encarregados de Inquérito Técnico TEN BM JÚNIOR 
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

CAP BM PINHEIRO 
TEN BM ALFARO 

 
 

2ª PARTE – INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

 
 

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I - ASSUNTOS GERAIS 
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL 

2 – ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO 
Passa a responder interinamente pela Chefia da Seção de 

Patrimônio da Diretoria de Apoio Logístico do CBMPA, o 1º TEN QOBM 
KLEBSON LOAIR LÁZARO MANSOS BENTES, no mês de janeiro de 
2006, acumulativamente com as funções que já exerce, no impediente do 
seu titular que encontra-se de férias regulamentares.  

(Ref. Nota para BG nº 002/2006-DAL) 
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II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

1 – SOBRESTAMENTO DE INQUERITO TÉCNICO - 
CONCESSÃO 

Concedo a contar do dia 30/12/2005, ao 1º TEN BM 
MARCELO HORÁCIO ALFÁRO, 30 (trinta) dias de sobrestamento de 
Inquérito Técnico, nomeado por meio da portaria nº 033 de 1º de 
dezembro de 2005/DAL. 

(Ref. Nota para BG nº 001/2005-DAL) 
 

2 – COMISSÃO DE JUSTIÇA 
PARECER nº  003/2006-COJ 
OBJETO : Recurso referente ao Exame Psicotécnico do 

Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados do 
CBMPA. 

INTERESSADO: Marcus Nonato Trindade dos Santos. 
ASSUNTO: Recurso interposto pelo candidato Marcus Nonato 

Trindade dos Santos, referente ao Exame Psicotécnico do Concurso 
Público nº 001/2005 de Admissão ao Curso de Formação de Soldados do 
CBMPA. 

ANEXOS:Recurso interposto pelo candidato Marcus Nonato 
Trindade dos Santos. 

 
I – DA CONSULTA. 
O Sr. Marcus Nonato Trindade dos Santos, candidato do 

Concurso Público nº 001/2005 de Admissão ao Curso de Formação de 
Soldados Bombeiro Militar, interpôs recurso referente ao Exame 
Psicotécnico, o qual foi protocolado nesta Instituição na data de 
23DEZ2005, sendo encaminhado à Comissão de Justiça em 26DEZ2005, 
para análise e parecer, que por sua vez, encaminhou a empresa 
CONSULPLAN CONSULTORIA, visando subsidiar na emissão de parecer. 

 
II – DOS FATOS. 
O Sr. Marcus Nonato Trindade dos Santos, candidato do 

Concurso Público nº 001/2005 de Admissão ao Curso de Formação de 
Soldados Bombeiro Militar, interpôs recurso referente ao Exame 
Psicotécnico, o qual menciona na inicial alguns fatos que convém 
mencionar: 

 
1. Que a Lei Estadual nº 6.626/2004, que dispõe sobre o 

ingresso na Polícia Militar do Pará (PMPA), foi utilizada como base para a 
realização do Exame Psicológico dos Candidatos ao Cargo de Soldado 
Bombeiro, nos termos dos Arts. 9º ao 15. 
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2. Que a referida Lei no que tange a aplicação do exame 
psicológico ao cargo objeto de concurso não se aplica, posto que 
conforme a Lei nº 5.731/92, que dispõe sobre a Organização do CBMPA, é 
distinta da atividade laboral disciplinada pela Lei nº 6.626/2004, haja vista 
que as funções a que se destinam as Corporações PMPA e CBMPA são 
adversas, conforme se observa nos arts. 1º e 2º da Lei nº 5.731/92. 

3. Que o perfil prelecionado pela Lei que regula a PMPA não 
é cabível ao CBMPA, ante a incompatibilidade de funções a que se 
destinam. 

4. Que é desnecessário qualquer teste para verificar o uso ou 
porte de arma, posto que o Soldado Bombeiro, não utiliza como 
instrumento de para realizar a sua atividade. 

5. Que é indispensável que o psicólogo esteja cadastrado na 
Polícia Federal, para realizar testes psicológicos que avaliem a capacidade 
para o uso de arma. 

6. Que o exercício do cargo de Soldado Bombeiro Militar não 
é o mesmo do PMPA, os exames psicológicos aplicados não atenderam 
aos requisitos do Art. 10 da Lei nº 6.626/2004, como também dos testes 
aplicados pela psicóloga foi o inventário IAIP, que está em desacordo com 
a resolução 002/2003 do Conselho Federal de Psicologia. 

7. Ressalta ainda, que foi submetido a exame psicológico 
para retirar a sua habilitação, sendo considerado apto e, recentemente, foi 
submetido a novo exame para renová-la, tendo obtido resultado positivo. 

Que diante do exposto, o candidato, Marcus Nonato Trindade 
dos Santos, 

Requer: 
a) Que o seu recurso seja conhecido e julgado procedente; 
b) Que seja concedida a entrevista devolutiva, nos termos do 

art. 14 da Lei nº 6.626/2004; 
c) Que a homologação do recurso seja feita pela autoridade 

competente, isto é, o Comandante Geral do CBMPA, de acordo com o 
item 12.14 (Recursos). 

A empresa CONSULPLAN CONSULTOIRA encaminhou as 
informações constantes ao recurso interposto ao candidato MARCUS 
NONATO TRINDADE DOS SANTOS, contendo as seguintes informações: 

1. Que a análise do exame psicológico é realizada de forma 
global, levando-se em conta todos os dados obtidos por meio dos 
respectivos instrumentos de avaliação, obtendo-se o parecer final e 
verificação do desempenho do candidato no seu conjunto. 

2. Que no caso em tela, o candidato obteve resultados 
abaixo da média esperada. Como o próprio Edital menciona a inaptidão no 
exame psicológico não pressupõe a existência de transtornos mentais, 
indica tão somente que o avaliado não atende aos parâmetros exigidos 
para o exercício da função. 
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3. Que, conforme o Edital, um dos requisitos refere-se ao 

potencial de desenvolvimento cognitivo grau de inteligência geral Fator “G” 
na faixa mediana padronizada para análise, aliado a receptividade para 
incorporar novos conhecimentos e reestruturar conceitos estabelecidos, a 
fim de dirigir adequadamente seu comportamento. Quesito no qual o 
candidato obteve resultado abaixo da média, o que acarretou no resultado 
na avaliação psicológica, conforme pauta do candidato em anexo. 

Que, insta, salientar, que como mencionado no recurso, não 
existe testes específicos para porte de arma e os testes utilizados para 
tanto são testes, também utilizados para várias situações que exijam 
análise psicológica, e não somente, para Porte de Arma. 

4. Que a profissional que coordenou as provas psicológicas é 
devidamente credenciada junto a Polícia Federal, órgão responsável pela 
emissão de porte de arma, portanto, devidamente habilitada para realizar 
tal avaliação. A coordenadora da avaliação foi a Psicóloga Marina Antzuk 
de Melo Dias, devidamente credenciada junto a Polícia Federal no Estado 
de São Paulo, para a aplicação da avaliação e entrevista. 

5. Que em relação ao material utilizado, resta esclarecer que 
nenhum dos testes utilizados está em desacordo com os indicados pelo 
Conselho Federal de Psicologia, sendo os indicados para obtenção de 
Porte e Registro de Armas, testes que foram eleitos conjuntamente com o 
Conselho Federal de Psicologia e setor de Psicologia da Academia da 
Polícia Federal. 

6. Que não houve modificação no Resultado da Avaliação 
Psicológica anteriormente, de acordo com as decisões e fundamentos 
supra elencados.        

 
III - DO DIREITO:  
O Concurso público para o provimento de cargos e empregos 

deve ser aberto por Edital, pois esta é a forma pela qual a Administração 
Pública anuncia publicamente seu propósito de selecionar interessados e 
estabelecer regras de certame. Por sua vez, as regras que disciplinam a 
elaboração do edital devem ser estabelecidas por Lei, dado que a 
Constituição estipula, em seu, art. 5º, II que “ ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” , 
confirmando assim o chamado princípio da legalidade. 

A Lei nº 6.626 , de 03FEV2004, dispõe sobre o ingresso na 
PMPA, a qual se aplica ao Corpo de Bombeiros, conforme menciona o Art. 
37, in verbis: “ Aplicam-se as disposições desta Lei ao Corpo de 
Bombeiros Militar , sem prejuízo das demais normas aplicáveis a essa 
Corporação”.  

O diploma legal acima referenciado em seu artigo 6º 
menciona que a seleção para admissão será constituída das seguintes 
etapas: 
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I - exame de conhecimentos; 
II - exame psicotécnico ; (grifo nosso) 
III - exame antropométrico e médico; 
IV - exame físico. 
Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 

brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em Lei, sendo 
pacífico, doutrina e jurisprudência, que tal lei é de competência da Unidade 
Federativa a quem pertença o serviço. Portanto, verifica-se que existe 
previsão legal do exame psicotécnico para a aplicação aos candidatos que 
forem submetidos a concurso público de admissão nas fileiras da 
Corporação, sendo que a avaliação psicológica o candidato não receberá 
nota, sendo considerado indicado ou contra-indicado para o exercício do 
cargo, tendo somente caráter eliminatório, conforme dispõe o art. 9º, § 4º 
da Lei nº 6.626/2004. 

Em sendo assim, cabe às leis estaduais, bem como aos 
editais dos concursos públicos, o estabelecimento das condições e dos 
tipos de testes a que devem submeter-se os candidatos a concursos 
públicos, de acordo, é óbvio, com o cargo ou função pleiteados. 

Por outro lado, é sabido que a Administração Pública pode 
estabelecer livremente os critérios de seleção, desde que não haja afronta 
à lei. 

Desse modo, o Edital do Concurso previu a realização de 
teste de avaliação psicológica, em seu item “ 8.1.1.1 – AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA” , inclusive com a ressalva de seu caráter eliminatório. 

É evidente que o teste psicotécnico é uma espécie do gênero 
provas, sendo incluído no elenco daquelas a que se devam submeter os 
candidatos ao Concurso para o Curso de Formação de Soldados do Corpo 
de Bombeiros Militar, por sua importância para o desempenho das tarefas 
aos integrantes. 

Na verdade, a psicologia pode aferir perfeitamente, por meio 
de critérios objetivos, as condições psíquicas dos candidatos que se 
habilitem a cargos públicos, principalmente para as carreiras militares, nas 
quais as boas condições psíquicas contribuem para evitar irregularridades 
e abusos. 

A Súmula nº 686 do Supremo Tribunal Federal, no sentido 
de que “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação 
de candidato a cargo público” 

Por essas razões, as nossas maiores Cortes de Justiça 
têm conhecido a validade e a necessidade de aprovação em testes 
psicotécnicos. Senão vejamos: 

“ Administrativo – Concurso – Exame Psicotécnico. 
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I – Cabe à Administração regulamentar o concurso que se 

dispõe a fazer, atenta à oportunidade de condições iguais para os 
concorrentes, de modo a evitar favoritismos, tanto que sem razão o 
candidato que, após inscrição e prestação de provas sendo reprovado em 
uma delas, insurge-se quanto a esta. 

II – É legítima a exigência de exame psicotécnico para Agente 
de Polícia. 

III – Recurso desprovido” . (STF, Rel.Min. Geraldo Sobral. 
J.04.03.91, DJU 66/91, de 08.04.91, p.3865). 

“Concurso Público – Exame Psicotécnico – Desdobramento – 
Exame Psicotécnico para apuração da aptidão do candidato ao exercício 
de determinado cargo público é admissível como prova eliminatória. A 
administração pode subdividir o exame em etapas. Para cada tipo de 
exercício de função pública, deverá haver exames de avaliação 
psicológica diversos e com desdobramentos tantos quantos necessários, 
ao fito de guardas boa adequação entre os candidatos e o serviço público 
aspirado”. (TJ-RJ-Ac. Unân. 6ª Câm. Civ. J. 03.04.86 – Ap 35768 –Rel. 
Dês. Salim Saker, in “ADCOAS Informações Jurídicas e Empresariais”, 
p.337, nº 22, 10 de agosto de 1986, Ano XVII).  

Por tanto, admitir-se que os impetrantes continuem prestando 
exames, sem prévia aprovação no exame psicotécnico, é instituir-se o 
privilégio, o que fere a garantia constitucional de tratamento isonômico 
entre os concorrentes. 

Nesse sentido, vale citar o eminente administrativista Hely 
Lopes Meireles, que afirma: 

“Desde que o concurso visa selecionar os candidatos mais 
capazes, é inadmissível e tem sido julgado inconstitucional a concessão 
inicial de vantagem ou privilégios a determinadas pessoas ou categorias 
de servidores porque isto cria desigualdade entre os concorrentes. 

A única exceção possível é a constitucionalidade prevista no 
artigo 37, IV para os concursados remanejados do concurso anterior, 
ainda não esgotado o seu prazo de validade”. (In Direito Administrativo 
Brasileiro, 1ª ed. 1990, RT, pg.371). 

 
IV - DO PARECER:  
Diante do exposto, opino pelo indeferimento  do recurso do 

candidato  ao Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de 
Soldados Bombeiro Militar (CFSD BM 2005), conforme Edital nº 001/2005, 
Sr. Marcus Nonato Trindade dos Santos.  Portanto, não concedendo a 
entrevista devolutiva ao referido cidadão, o qual foi contra indicado na 
avaliação psicológica concernente ao concurso público referenciado. 

 
 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
 
 

  Boletim Geral Nº 009 de 12JAN2006 - E-mail ajgcbm@bol.com.br Pág. 0077 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esse é o parecer. S.M.J. 
 
Belém-PA, 09 de janeiro de 2006. 
 
Saulo Lodi Pedreira – CAP QOBM 
Respondendo pela Presidência da Comissão de Justiça 
 
DESPACHO DO CMT GERAL 
1 – Homologo o Parecer nº 003/06-COJ; 
2 – Ao AJG para publicar em BG; 
3 – A COJ para dar ciência a Diretoria de Ensino e Instrução, 

cabendo a esta notificar o interessado, dando-lhe ciência do presente 
parecer. 

 
4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA 

1 – ATO DESTE SUBCOMANDO 
PORTARIA  Nº 007, DE 06 JAN DE 2006 – Gab Subcmdo. 
O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso 

de suas atribuições legais e considerando que o Oficio nº 019/2005 do 
Centro de Suprimento e Manutenção de Viaturas e Equipamentos 
Operacionais, foi encaminhado para a Diretoria de Apoio Logístico do 
CBMPA para abertura de Inquérito Técnico, o qual  foi instaurado por meio 
da portaria nº 006/DAL de 11MAR2005, tendo como encarregado o TEN 
Ricardo Leno Anaisse Pereira. 

 
RESOLVE: 

Art.1º - Tornar sem efeito a Portaria nº 033 de 01FEV2005,  
BG nº 028 de 14FEV2005, que consta como encarregado o Cap.QOBM 
Frederico Augusto Correa Pamplona; 

Art.2º  - Publique-se em BG, registre-se e cumpra-se. 

 

ROBERTO DA SILVA FREITAS – TEN CEL QOBM 

Comandante Geral do CBMPA, em exercício  

 
2 – INSTAURAÇÃO DE SINDICÃNCIA 

PORTARIA  Nº 005, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2005. 
Anexos :.Termo de Declaração Srª.Eliete Nascimento Souza e 

Souza, 12NOV2005 
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O Comandante do 2º Grupamento Bombeiro Militar, no uso de 

suas atribuições legais, e tendo tomado conhecimento dos fatos 
constantes do documento em anexo.  

 
RESOLVE: 
Art. 1º  - Determinar a abertura de Sindicância para apurar 

todas as circunstâncias dos fatos; 
Art. 2º  - Nomear o 1º TEN QOBM Fabrício da Silva 

Nascimento como encarregado da sindicância, delegando-lhe para esse 
fim, as atribuições que me competem; 

Art. 3º  - Estabelecer o prazo de 20 (vinte) dias corridos para a 
conclusão dos trabalhos, em conformidade com as normas para 
elaboração de sindicância vigente na corporação (Aditamento ao BG nº 
208, 21NOV2003); 

Art. 4º  - Publique-se em BG, registre-se e cumpra-se. 
 

3 – IPM – PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
Concedo ao MAJ QOBM HELIEL FRANKLIN MONTEIRO, do 

SGBMCS/QCG, 20 (vinte) dias de prorrogação de prazo para conclusão 
do Inquérito Policial Militar do qual é encarregado, conforme portaria nº 
805, de 22 de novembro de 2005, devido a necessidade de novas 
diligencias indispensáveis a elucidação dos fatos. 

(Ref. Of. 017/2005-IPM) 
 

4 – SINDICÂNCIA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
Concedo ao MAJ QOBM ALMIR ANTÔNIO GOUVEIA 

MARTINS, do 2º GBM, 10 (dez) dias de prorrogação de prazo para 
conclusão de Sindicância da qual é encarregado, conforme portaria nº 
775/2005,a fim de realizar novas diligencias indispensáveis a elucidação 
dos fatos. 

(Ref. Of. 006/2006-Sind) 
 
 
 
 
 
ROBERTO DA SILVA FREITAS – TEN CEL QOBM 

Comandante Geral do CBMPA, em exercício. 
 
 

 
 
 

 

 
 


