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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
 

BELÉM-PARÁ 26 DE OUTUBRO DE 2006. 

BOLETIM GERAL Nº 189 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida e xecução, publico o 
seguinte: 

 
1ª PARTE: SERVIÇOS DIÁRIOS 

SERVIÇOS PARA O DIA 27OUT2006 (SEXTA - FEIRA)  
Oficial Superior de Serviço MAJ BM NASCIMENTO 
Supervisor de Área CAP BM FRANCÊS 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ROCHA 

2º Turno: CAP BM SOUSA 
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO SGBMCS  
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM ROAN 
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

CAP BM WITTYNG 
TEN BM WILLIAN 

 
SERVIÇOS PARA O DIA 28OUT2006 (SÁBADO)  

Oficial Superior de Serviço MAJ BM VINICIUS 
Supervisor de Área CAP BM QUARESMA 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM HELTON 

2º Turno: CAP BM ADALMILENA 
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO SGBMCS  
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM FÁBIO 
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

CAP BM CASTRO 
TEN BM ALINE 

 
SERVIÇOS PARA O DIA 29OUT2006 (DOMINGO)  

Oficial Superior de Serviço MAJ BM ZANELLI 
Supervisor de Área CAP BM MARCOS REIS 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM NOBRE 

2º Turno: CAP BM MELENDEZ 
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO SGBMCS  
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM GIRLENE 
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

CAP BM ROBERTO 
TEN BM JÚNIOR 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
1 

Boletim Geral Nº 189 de 26OUT2006 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág. 1865 
 

 
SERVIÇOS PARA O DIA 30OUT2006 (SEGUNDA - FEIRA)  

Oficial Superior de Serviço MAJ BM ANDRÉ LUIZ 
Supervisor de Área CAP BM BAIA 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM WITTYNG 

2º Turno: CAP BM VARELA 
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO SGBMCS  
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM CILÉIA 
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

CAP BM PINHEIRO 
CAP BM VARELA 

 
2ª PARTE – INSTRUÇÃO 

SEM ALTERAÇÃO 
 

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

1 – FÉRIAS - CONCESSÃO 
Concedo a contar do dia 13OUT2006, aos militares: 3º SGT BM 

ROSEANE TAVARES TRAJANO, 3º SGT BM PAULO ROBERTO OLIVEIRA 
DE SOUZA e 3º SGT BM CESAR AUGUSTO LOPES RIBEIRO, todos da 1ª 
SBM/I, o período de férias regulamentar relativo ao ano de 2006. 
Apresentações: 12NOV2006, prontos para o expediente e serviço. 

 
II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Parecer nº 103/2006-COJ 
Objeto: Parte s/nº/2006, de 29AGO2006, do Subten BM 

Alberanin. 
Interessado: Subten Antônio Alberanin de Souza Alencar. 
Assunto: Solicitação para freqüentar o Curso de Habilitação de 

Oficial no CBMDF, sem ônus para o Estado. 
Anexos: 
* DOC. 1 – Ofício nº 335-GSE/NOPP, de 29AGO2006. 
* DOC. 2 – Parte s/nº/2006, de 29AGO2006, do Subten BM 

Alberanin. 
 
I – DA CONSULTA. 
O Comandante do GSE/NOPP encaminhou ao Exmº. Sr. Cel 

QOBM Comandante Geral a Parte do Subten BM Antônio Alberanin de 
Souza Alencar, que foi remetido à Comissão de Justiça para análise e 
parecer.  
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II – DOS FATOS. 
O Subten BM Antônio Alberanin de Souza Alencar, pertencente 

ao efetivo do GSE/NOPP, solicita ao Exmº. Sr. Cel QOBM Comandante 
Geral autorização para freqüentar o Curso de Habilitação à Oficial 
Administrativo e Especialista, onde menciona alguns fatos que convém citar:  

1. Que realizou com aproveitamento o Curso de Formação de 
Sargentos, no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 

2. Que está previsto o Curso de Habilitação à Oficial 
Administrativo e Especialista, com inscrição até o dia 15SET2006, com 09 
(nove) semanas de duração, que funcionará com Pós-Graduação para os 
Bombeiros que tem formação de Sargento no CBMDF. 

3. Que será de grande importância para a Corporação habilitar 
novos Oficiais na área administrativa, sendo que é pretensão do requerente 
galgar o posto de Oficial QOABM. 

4. Que o Estado não disponibiliza de recursos financeiros para 
prover a estada de militares em cursos externos. 

5. Que o pleiteante solicita autorização para freqüentar o 
referido Curso, sem ônus para o Estado. 

 
III – DO DIREITO. 
O Estatuto dos Policiais Militares da PMPA (Lei nº 5.251/85), 

que também, vige para o CBMPA, no parágrafo único do Art. 20, reza que: 
“ Art. 20 - O ingresso no Quadro de Oficiais será por promoção 

do Aspirante a Oficial PM/BM para o Quadro de Oficiais Combatente e, 
mediante concurso entre diplomados por Faculdades reconhecidas pelo 
Governo Federal, para os Quadros que exijam este requisito”. 

§ 1º - O ingresso no Quadro de Oficiais especialistas e de 
administração será regulado por legislação específica” . 

A Lei nº 5.162-A, de 16OUT1984, dispõe sobre o ingresso e 
Promoções nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficiais 
Especialistas (QOE), estabelecendo critérios e condições que asseguram, 
aos Primeiros Sargentos e Subtenentes da ativa, o ingresso nos Quadro de 
Oficiais supra mencionados, onde o mencionamos o Parágrafo Único do Art. 
2º, in verbis: “ Os Quadros de Administração (QOA) da Polícia Militar do Pará 
serão progressivamente constituídos pelos postos referidos, neste artigo, na 
conformidade do dispositivo da Lei de Fixação de Efetivo em vigor, dentro 
das especialidades e funções a serem estabelecidas na regulamentação 
desta Lei” . (grifo nosso ). 

O Art. 13 do diploma legal acima referenciado reza que: “ Os 
efetivos do QOA e do QOE constarão da Lei de Fixação de Efetivo da 
Polícia Militar” . 

A Lei nº 5.162-A , de 16OUT1984, estabelece os critérios e 
condições que asseguram aos Primeiros Sargentos e Subtenentes BM da 
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ativa, o ingresso nos Quadros de Oficiais de Administração; a qual deverá 
ser utilizada subsidiariamente com a Lei de Fixação de Efetivo, a qual após 
de desvinculação do CBMPA da PMPA, foi aprovada em 10DEZ1992; 
sendo, posteriormente, alterada pela Lei nº 6.005, de 23DEZ1996. 

O Art. 49 da Lei nº 6.005, de 23DEZ1996, reza que: “O Efetivo 
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará será fixado em lei 
específica - Lei de Fixação do Efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Pará, mediante proposta do Governador do Estado do Pará à 
Assembléia Legislativa, e observada a Legislação Federal” . (grifo nosso ).  

Atualmente, o Quadro de Oficiais de Administração 
Bombeiro Militar (QOABM) dispõe de 10 (dez) vagas , sendo 01 (uma) 
para o Posto de Capitão, 03 (três) para Primeiro Tenente e 06 (seis) para 
Segundo Tenente. 

Portanto, verifica-se que a Promoção é uma expectativa de 
direito, a qual só poderá ser materializada quando o militar atender dois 
requisitos: o primeiro, o militar deverá está em condição de promoção, em 
conformidade com a respectiva lei, segundo, haver vaga no posto/graduação 
requerida, haja vista, a promoção é um ato administrativo e tem como 
finalidade básica o preenchimento seletivo das vagas pertinente ao grau 
hierárquico superior, com base nos efetivos fixados em lei, para os 
diferentes Quadros. 

O Art 16 do Decreto nº 4.241, de 22JAN1986, que 
regulamentou para a Polícia Militar a Lei nº 5.162-A, de 16OUT1984, 
menciona os requisitos essenciais para a seleção de candidatos ao ingresso 
no QOA e QOE, o qual transcreve, in verbis: 

Art. 16 – São requisitos essenciais para a seleção de 
candidatos ao ingresso no QOA e QOE: 

I – Ter o graduado, no mínimo, 15 (quinze) anos de efetivo 
serviço, sendo 02 (dois) anos na graduação, quando se tratar de Primeiro 
Sargento; 

II – Possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos ou 
equivalente; 

III – Possuir escolaridade correspondente ao 2º Grau completo; 
IV – Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”; 
V – Ter sido julgado APTO em inspeção de saúde; 
VI – Ter sido aprovado no Teste de Aptidão Física; 
VII – Ter conceito, no mínimo “BOM” do Comandante, Diretor 

ou Chefe; 
VIII – Ter sido aprovado no Exame de Suficiência Técnica da 

qualificação Policial Militar, se praça especialista; 
IX – Ter as seguintes idades limites: no mínimo 48, 46 e 44 

anos de idade, respectivamente, nos 03 (três) primeiros anos de vigência da 
Lei nº 5.162, de 16OUT1984; 

X – Não estar enquadrado nos seguintes casos: 
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a) Respondendo a processo no Fórum Civil ou Militar ou 

submetido a Conselho de Disciplina; 
b) Licenciado para tratar de interesse particular; 
c) Condenado a pena de suspensão do cargo ou função, 

prevista no COM, durante o prazo desta suspensão; 
d) Cumprindo sentença. 
XI – Ter sido classificado no teste de seleção dos candidatos ao 

Curso de Habilitação de Oficiais (CHO). (grifo nosso).  
Convém, também, mencionar os artigos 17 e 18 do Decreto nº 

4.241, de 22JAN1986: 
Art. 17 – O ingresso nos QOA e QOE far-se-á mediante 

promoção do Primeiro Sargento ou Subtenente PM/BM ao primeiro posto de 
oficialato, satisfeitas as exigências contidas em leis e no presente 
Regulamento. (grifo nosso).  

Art. 18 – As promoções no QOA e QOE obedecerão aos 
princípios contidos na Lei de Promoção de Oficiais PM/BM e seu 
Regulamento, vigentes na Corporação, exceto quanto às datas fixadas para 
promoção. 

§ 1º - Somente será promovido ao primeiro posto dos QOA e 
QOE, os primeiros Sargentos ou Subtenentes aprovados no Curso de 
Habilitação de Oficiais (CHO). 

§ 3º - As promoções ao primeiro posto nos QOA e QOE, serão 
realizadas no final do Curso de Habilitação de Oficiais (CHO). (grifo nosso). 

Verifica-se que a 1ª Seção do Estado Maior Geral é a 
responsável em informar a 3ª Seção do EMG os militares aptos a 
concorrerem aos testes seletivos para o Curso de Habilitação de Oficiais; 
sendo que a BM/3 informará o número de vagas existentes nos efetivos dos 
QOA e QOE. Onde são aplicados aos militares candidatos ou pertencentes 
aos QOA e QOE, quando for o caso, todas as disposições contidas na Lei de 
Promoção de Oficiais e seu Regulamento, vigente na Corporação. 

 
IV – DO PARECER. 
Diante do exposto, opino pelo indeferimento do pleito do Subten 

BM Antônio Alberanin de Souza Alencar, quanto à “autorização para 
freqüentar o Curso de habilitação a Oficial - CHO”, mesmo sem ônus para o 
Estado, haja vista, deverá demonstrar seu mérito profissional em disputa 
seletiva com os demais integrantes de seu quadro em igualdade de 
condições, visando concorrer as 06 (seis) vagas ao Posto de Segundo 
Tenente, as quais estão em claro, referente ao Quadro de Oficiais de 
Administração Bombeiro Militar (QOABM). 

Em resumo, caso haja conveniência da Administração, poderá 
ser realizado um teste de seleção entre os candidatos da Qualificação 
Bombeiro Militar Geral Combatente (Praça Combatente), a fim de eleger 06 
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(seis) graduados que participarão do Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), 
ou seja, para preencher as 06 (seis) vagas em claro no Quadro de Oficiais 
de Administração Bombeiro Militar (QOABM) nos estritos termos dos 
requisitos contidos no Art 16 do Decreto nº 4.241, de 22JAN1986, que 
regulamentou para a Polícia Militar a Lei nº 5.162-A, de 16OUT1984, e que 
dispõe sobre o ingresso e Promoções nos Quadros de Oficiais de 
Administração (QOA) e de Oficiais Especialistas (QOE), estabelecendo 
critérios e condições que asseguram, aos Primeiros Sargentos e 
Subtenentes da ativa, o ingresso no Quadro de Oficial supra mencionado. 

Outrossim, informo que as promoções ao primeiro posto nos 
QOA e QOE, serão realizadas ao final do Curso de Habilitação de Oficiais 
(CHO), conforme dispõe o § 3º do Art. 18 do Decreto nº 4.241, de 
22JAN1986. Portanto, gerando direitos. 

Esse é o parecer. S.M.J. 
Belém-PA, 12 de setembro de 2006. 
 

Saulo Lodi Pedreira – CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBM 
 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ: 
Concordo com o Parecer. 
 

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM, 
Presidente da Comissão de Justiça 
 

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL: 
1. Homologo o presente Parecer. 
2. Publique-se em BG. 
 

FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA- CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa civil, em 

exercício 
 
B) PARECER Nº105/2006-COJ. 
INTERESSADO: AGENCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS. 
ORIGEM: COMANDANTE GERAL DO CBMPA. 
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO. 
ANEXO: PROTOCOLO Nº 0345/06-GAB. (Goiânia, 06 de março 

de 2006). 
 

EMENTA: SOLICITAÇÃO DE SEÇÃO DE MILITAR DO 
DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS (ARCON), ENCAMINHADA AO COMANDANTE 
GERAL DO CBMPA PELO CHAFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA 
PARA MANIFESTAÇÃO. A SEÇÃO OCORRERA SEM ÕNUS PARA O 
ÓRGÃO DE ORIGEM. 
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I – DA CONSULTA 
Em 09 de junho de 2006, o solicitante Sr. CARLOS 

ACATAUASSÚ NUNES, Diretor Geral da Agência de Regulação e Controle 
de Serviços Públicos (ARCON), encaminhou ao Exmº Sr. JOSÉ CARLOS 
LIMA DA COSTA, Chefe de Casa Civil, solicitação da Seção do Bombeiro 
Militar BENILSON ALVES ROSÁRIO através do Ofício nº 306/06-
ARCON/GAB.(anexo), que passaria a disposição da agência em epígrafe. 

Fato este que motivou a remessa do protocolo nº 
2006/0000206856, à comissão de justiça do CBMPA pelo COMANDANTE 
GERAL DA CORPORAÇÃO, onde determinou que submetesse o pleito a 
analise e emissão de parecer.   

 
II - DOS FATOS 
Analisando o documento em tela, o pleiteante, Sr. CARLOS 

ACATAUASSÚ NUNES, Diretor Geral da Agência de Regulação e Controle 
de Serviços Públicos (ARCON), requer autorização para por a disposição de 
sua agência, o CB BM RG 1837034 BENILSON ALVES ROSÁRIO, 
pertencente ao quartel do 10º SGBM, localizado no município de 
PARUAPEBAS, ora lotado a disposição da Prefeitura local. 

Sem motivos técnicos justificáveis, o pleito apresenta o 
compromisso equivocado de repassar o ônus da seção do militar a 
Prefeitura de PARUAPEBAS. 

 
III – DO DIREITO 
Com efeito, Sr. Comandante, primeiramente verifica-se a 

necessidade de citar o que preceitua o Art. 4° da L ei n° 5.371, de 15 DEZ92, 
que dispõe sobre Organização Básica do Corpo de Bombeiro Militar do 
Pará, que relata: 

 “O Comando, a administração e o emprego da Corporação são 
da competência e responsabilidade do Comandante Geral da Corporação, 
assessorado e auxiliado pelos órgãos de Direção”. 

Valendo ressaltar que no BG n° 197, de 04 NOV 99, f oi 
publicado a Portaria n° 578, de 13 OUT 99, que tem por objetivo o controle 
pessoal, com vistas a utilização racional dos efetivos e permitir o equilíbrio 
dos esforços produtivos na instituição. 

Bem como convém mencionar que, de acordo com o perfil de 
trabalho da Diretoria de Pessoal, que é responsável pelas movimentações 
dos militares do CBMPA, quer no âmbito interno ou para órgãos, quer 
federal, Estadual ou Municipal, se faz necessário que tal solicitação tenha 
caráter impessoal, especificando a necessidade e a atividade que irá 
desempenhar e o prazo de permanência. 

Observando-se sempre as diretrizes e manifestos das 
autoridades governamentais, onde se faz oportuno, mencionar as 
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transcrições dos Boletins Gerais n°s 034, de 21 FEV  97 e 037, de 26 FEV 
97, que relatam, respectivamente, o que segue: 

BG n° 034, de 21 FEV 97 –Transcrição do Oficio n° 0 04/97 da 
Casa Civil da Governadoria do Estado. 

 
“Senhor Comandante, 
De ordem do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, 

comunico-lhe que a Cessão de servidores públicos estaduais só poderá ser 
efetuado sem ônus para o Estado e se caracterizada a disponibilidade em 
função das tarefas em cada Secretaria ou Órgãos a serem ou não 
imprescindíveis com exceção dos que forem ocupar Secretarias Municipais. 
Em qualquer dos casos, os pleitos deverão ser encaminhados a Casa Civil 
para decisão final. 

Na oportunidade, ressaltamos, que nenhum ato de cessão 
justificará a contratação de novos servidores” 

Atenciosamente,  
 
Paulo Eucídio Chaves Nogueira 
Chefe da Casa Civil 
 
BG n° 037, de 26 FEV 97 – Transcrição do Aviso Circ ular n° 

01/97 do Governo do Estado.   
“Senhor Comandante, 
Comunico-lhe que qualquer movimentação de pessoal, no 

âmbito do Estado ou para outro Governo, quer Federal, Estadual ou 
municipal, bem como as nomeações para Unidades setoriais do interior, só 
poderá realizar-se após manifestação da Casa Civil da Governadoria”. 

 
Almir Gabriel 
Governador 
 
Diante desta leitura, verifica-se que em decorrência do 

crescimento da Corporação, merecido pela sociedade, acompanhado da 
descentralização operacional, veio propiciar a criação de novas unidades no 
interior do estado, sendo necessários redistribuição do efetivo que por sua 
vez, ainda está aquém do efetivo previsto na Lei de Fixação de Efetivo do 
CBMPA (Lei nº 6.005, 23DEZ1996), que e de 3.193(três mil cento e noventa 
e três) Bombeiros Militares. Sendo que, atualmente, a média da escala de 
serviço operacional é de, no máximo de 24 por 72, sem levar em 
consideração outras variantes (escalas extras, férias, dispensas medicas e 
etc.), totalizando muitas vezes, uma carga horária de trabalho mensal, 
superior ao previsto que é de 150h mensais. 

No entanto Sr. Comandante, e oportuno registrar a previsão 
legal para seção de militares da corporação a outros órgãos, para exercerem  
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funções de natureza civil, conforme ordenação jurídica vigente: Lei nº 5.251, 
de 31 de julho de 1985 (Estatuto do Policiais Militares da Policia Militar do 
Pará), fundamentada em proposta que justifique a seção do militar, 
respeitando o poder discricionário investido ao COMANDANTE GERAL DA 
CORPORAÇÃO, sendo submetida a apreciação e manifestação da casa civil 
da governadoria. 

No caso de homologação, o militar deverá ser agregado. 
Lei nº 5.251, de 31 de julho de 1985 (Estatuto dos Policiais 

Militares da Policia Militar do Pará). 
 
SEÇÃO - I 
DA AGREGAÇÃO 
Art. 88 - A agregação é a situação na qual o Policial Militar da 

ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu Quadro, nela 
permanecendo sem número. 

§1º - O Policial Militar deve ser agregado quando: 
II - For afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo 

de: 
l) Ter passado à disposição de Secretaria de Estado ou de outro 

órgão do Estado, da União, dos Estados ou dos Territórios para exercer 
função de natureza civil. 

 
IV – CONCLUSÃO 
Face ao exposto e respeitando a discricionariedade de V. Exª, e 

tendo em vista que a função a ser desempenhada é de natureza civil não 
prevista para Bombeiros Militares, conforme a escrita da Lei n° 5.731, de 15 
DEZ 92 (Lei de Organização Básica), e levando em conta a carência de 
pessoal para atender todas as escalas de serviços. Esta comissão de justiça 
opina pelo indeferimento do pleito, no sentido de não autorizar a cessão do 
servidor desta corporação, para desenvolver atividades de cunho não militar 
na Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos (ARCON). 

É o Parecer, SMJ.V. Exª; 
 
Quartel em Belém-PA, 21 de setembro de 2006. 
 
ANTÔNIO BENTES DA SILVA FILHO - CAP QOBM 
 Membro da Comissão de Justiça do CBMPA 
 
CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 
 
DESPACHO DO COMANDANTE GERAL: 
1. Homologo o presente Parecer. 
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2. Publique-se em BG. 
 

ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE - CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 
 
C) Parecer nº 117/2006-COJ 
Objeto: Ofício nº 0747/2006 – GDG, de 26JUN2006, do Ten Cel 

QOPM José Roberto Pereira Damasceno – Diretor Geral do CIOp. 
Interresado: Estado (Centro Integrado de Operações). 
Assunto: Danos causados na VTR Administrativa Corsa, Placa 

JUU – 0157. 
Anexo: 
* DOC. 1 – Ofício nº 0747/2006 – GDG, de 26JUN2006. 
* DOC. 2 – Cópia do levantamento administrativo preliminar 

realizado pelo CIOp. 
 
DOS FATOS: 
Que, na data de 03MAI2006, o Subten BM Ângelo Queiroz de 

Almeida, Assistente da Coordenadoria Administrativa do CIOp, encaminhou 
a Parte nº 052/2006 ao Ilmº. Sr. Ten Cel QOPM José Roberto Pereira 
Damasceno, Diretor Geral do CIOp, informando que ao cumprir ordem para 
empenhar a VTR Corsa, Placa JUU – 0157, de cor branca, ano 2005, em 
uma missão administrativa, ao realizar a inspeção de primeiro escalão 
detectou que o tubo de alimentação do motor de combustível, mas 
precisamente, o conector de alimentação do motor estava completamente 
rompido apresentando inclusive, resíduos de material estranho ao referido 
componente e, que o mesmo, em tese, fora reconectado com substâncias 
adesivas. 

Objetivando obter maiores informações acera da relação de 
causa e efeito do fato narrado, o veículo foi rebocado à concessionária GM, 
Importadora, sito a Rua Roberto Camelier nº 120, próximo do São José 
Liberto, sendo informado pelo Consultor Técnico, Sr. Chagas, que o 
problema apresentado não poderia ser contemplado com garantia pós-
venda visto que, segundo análise técnica feito por mecânicos daquela 
autorizada tratar-se de danos causados pelo usuário, descartando, a 
princípio, qualquer possibilidade de pane eventual ou acidental. 

A concessionária GM, Importadora, realizou o orçamento na 
data de 04MAI2006, referente a peças e serviços, cujo valor foi R$ 1.614,23 
(hum mil seiscentos e quatorze reais e vinte e três centavos), conforme 
página 07 (sete) da levantamento administrativo preliminar. 

O Subcoordenador Administrativo do CIOp, Cap QOPM 
Francisco Miguel da Silva Freitas emitiu os seguintes pedidos de 
informações de nºs 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029,  
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030, 031, 032, 034, 035, 036, aos militares: CB BM França, CB PM Osvaldo, 
CB PM fem De Jesus, CB PM Edino, CB PM Liércio, SD PM Alessandro, CB 
BM Alair, CB PM Oziel, CB PM Adonai, CB BM Cerdeira, CB BM Dorivaldo, 
CB PM Alexandre, CB PM Marco Antônio, CB BM Medeiros,  SGT PM 
Machado, SGT PM Nascimento, SGT PM Marluce, respectivamente. Sendo 
as informações requisitadas a todos os militares componentes da guarda, 
motoristas e adjuntos que estiveram de serviço nos dias 31ABR e 01 e 02 
MAI 2006, visto que nesses dias não houve expediente e no dia 03MAI2006 
foi constatada a alteração do veículo. 

O Ten Cel QOPM José Roberto Pereira Damasceno, Diretor 
Geral do CIOp, solicitou ao Ilmº. Sr. Diretor do Centro de Perícias Renato 
Chaves perícia no componente danificado, sendo emitido o laudo nº 
154/2006, onde os peritos concluíram que os danos são oriundos de ação 
voluntária. 

Os servidores militares (Policiais e bombeiros) relataram em 
suas informações que desconhecem as razões que motivaram a avaria no 
motor da VTR objeto do parecer, sendo que o levantamento administrativo 
preliminar realizado pelo CIOp foi encaminhado à Corregedoria Geral da 
PMPA, Comando Geral do CBM e Diretor Geral da SEGUP. 

 
DO DIREITO:  
Vale ressaltar que, hoje em dia, a Constituição Federal exige de 

qualquer um que detenha parcela de autoridade, em tomando conhecimento 
de irregularidade, promova ação para verificá-la, coibi-la e, eventualmente, 
punir os responsáveis. 

Como a Administração não possui disponibilidade sobre o seu 
patrimônio público, não é cabível ao Estado ficar descoberto na ocorrência 
de eventual lesão de seu patrimônio. Ao contrário, a Administração tem 
como dever o zelo pela integridade deste patrimônio. 

A instauração de procedimento investigativo (Sindicãncia ) 
consistirá na busca da verdade real dos fatos, através de coleta ou 
complementação das provas testemunhais, documentais, periciais e 
indiciárias, observados os preceitos gerais do direito processual 
administrativo, penal e civis. 

 
DO PARECER:  
Diante do exposto, opino pela instauração de procedimento 

investigativo (Sindicância) pelo CIOp, que consistirá na busca da verdade 
real dos fatos, através de coleta ou complementação das provas 
testemunhais, documentais, periciais e indiciárias, observados os preceitos 
gerais do direito processual administrativo, penal e civis, uma vez que pelas 
apurações preliminares realizadas pelo referido órgão, as informações 
levantadas são precárias para ensejar Processo Administrativo, pois não foi 
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constatada a autoria do fato e sim apresentado um rol de suspeitos, dentre 
os quais constam bombeiros militares. Ao final das apurações através deste 
devido procedimento, caso constatado indícios suficientes de autoria, os 
autos devem ser encaminhados ao(s) respectivo(s) órgão(s) a que 
pertença(m) o(s) autor(es) identificado(s), órgão(s) este(s) que tem a 
competência legal para processar e julgar seus servidores . 

Esse é o Parecer. S.M.J 
Quartel em Belém-PA, 17 de outubro de 2006. 
 
SAULO LODI PEDREIRA – CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça 
 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ: 
Concordo com o Parecer. 
 

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM, 
Presidente da Comissão de Justiça 
 

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL: 
1. Homologo o presente Parecer. 
2. Publique-se em BG. 
 

FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA - CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa civil, em 

exercício. 
 
 
D) PARECER nº 123/2006-COJ 
OBJETO : Ofício nº452/2006- CFAE, de 26SET2006. 
INTERESSADO: Comandante do CFAE. 
ASSUNTO: Informação do Comandante da CFAE.  
 
ANEXOS:  * Parte especial nº06/2006. DEN / CFAE, de 

21SET2006; 
* Cópia da fichas de controle de freqüência escolar do 

CAS/2006; 
 
EMENTA: CONDIÇÃO DOS MILITARES, ALUNOS DO CURSO 

DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS/2006) JOSÉ WALLACE 
DA SILVA LOPES e JOHERBERT COSTA MARQUES, QUE SEGUNDO A 
DIVISÃO DE ENSINO DO CFAE, SE ENCOMTRAM REPROVADOS NO 
REFERIDO CURSO, POR FALTAS ACIMA DO NÚMERO PERMITIDO NO 
REGIMENTO DO CENTRO. 

 
I – DA CONSULTA. 
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O Comandante do CFAE encaminhou ao Exmº. Sr. Cel BM – 

Cmt Geral o Ofício nº452/2006, onde informa que os militares AL CAS BM 
Nº 08 JOSÉ WALLACE DA SILVA LOPES e AL CAS BM Nº 35 
JOHERBERT COSTA MARQUES, encontram-se reprovados por falta nas 
matérias “Operações com Produtos Perigosos” o primeiro militar, e 
“Organizações e Legislação BM” e “Metodologia do Trabalho Científico” o 
segundo militar em razão de não terem atingido o índice de presença 
mínima exigido,  disposto no Art.102, combinado com o Art. 111 que dispõe 
sobre as condições para desligamento do aluno, tudo do “Regulamento do 
Centro de Formação Aperfeiçoamento e Especialização” que foi aprovado 
pela Portaria nº679, 02DEZ2003 e publicado no BG nº224, 18DEZ2003. 

 
II – DOS FATOS. 
Primeiramente senhor comandante, verifica-se que o militar AL 

CAS BM Nº 08 JOSÉ WALLACE  DA SILVA LOPES , não se encontra 
reprovado na matéria “Operações com Produtos Perigosos” em razão das 
faltas não terem atingido mais de 30% (trinta por cento) da carga horária da 
matéria que tem um total de 30 horas/aula, com fulcro no Art.102 
“Regulamento do Centro de Formação Aperfeiçoamento e Especialização” 
que foi aprovado pela Portaria nº679, 02DEZ2003 e publicado no BG nº224, 
18DEZ2003. 

Art. 102º - O número Maximo de pontos que 0(a) aluno(a) 
poderá perder por matéria corresponderá a 30% (trinta por cento) da carga 
horária da matéria considerada ou 20% (vinte por cento) da carga horária 
total do curso. 

Bem como, os motivos em que as faltas do aluno serão 
abonadas ou justificadas. 

Art. 92º - Se as faltar forem resultantes de motivos de força 
maior, as faltas serão abonadas. 

PARÁGRAFO 1º: são motivos de força maior, entre outros: 
a) Doação de sangue (solicitado pelo Comandante do 

CFAE, Subcomandante e Chefe da Divisão de Ensino); 
b) A Serviço da Justiça; 
c) Dispense por ordem do Coordenador do Curso quando 

houver morte de parente de 1º grau (luto); 
d) Dispensa quando em serviço de incêndio ou de busca e 

salvamento; 
e) Internado(a) em convalescença, quando acidentado(a) 

em missão BM ou atividade de ensino, tudo devidamente comprovado. 
 
PARÁGRAFO 2º: Nas faltas consideradas justificadas os o(a) 

aluno(s) perderá 01(um) ponto por hora-aula de atividade de ensino. 
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Diante desta leitura, e em ação continuada, verificou-se que no 

controle de freqüência escolar do dia 01AGO2006, foram registrados 
05(cinco) tempos de faltas justificadas para o militar, e, no entanto foram 
ministradas somente 04(quatro) tempos, que somados com os 05(cinco) 
tempos configurados do 28AGO2006, perfazem um total de 09(nove) faltas 
que correspondem a menos de 30% (trinta por cento) da carga horária da 
matéria. 

Referente ao militar AL CAS BM Nº 35 JOHERBERT COSTA 
MARQUES, verifica-se que o mesmo atingiu o índice de 40%(quarenta por 
cento) na matéria “Organização e Legislação BM” e 33,33%(Trinta e três 
virgula trinta e três por cento) na matéria “Operações com Produtos 
Perigosos”. 

Estando, portanto acima do limite de faltas estabelecido no 
Regulamento do Centro de Formação Aperfeiçoamento e Especialização, 
situação esta que configura a reprovação nas respectivas matérias.  

 
III - DO DIREITO: 
Frente ao acima exposto, Sr. Comandante, devemos salientar 

alguns aspectos importantes concernentes a situação em tela, onde verifica-
se que o “Regulamento do Centro de Formação Aperfeiçoamento e 
Especialização”  foi editado através de um ato administrativo interno, que 
segundo o mestre Hely Lopes Meirelles, por sua vez, entende que: 

“Atos administrativos internos são os destinados a produzir 
efeitos no recesso das repartições administrativas, e por isso mesmo 
incidem, normalmente, sobre os órgãos e agentes da administração que os 
expediram. São atos de operatividade caseira, que não produzem efeitos em 
relação a estranhos”. 

  
Referente ao fato do curso em tela (CAS) ser exigido como um 

dos pré-requisitos para o 2º Sargento BM ser promovido a graduação de 1º 
Sargento BM, tem fulcro no Capitulo III, Art.5º da Lei nº 5.250, de 
29JUN1985 (Que versa sobre a promoção das Praças), o qual 
transcreveremos, in verbis: 

 
CAPÍTULO III 
DAS CONDIÇÕES BÁSICAS 
Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de 

bravura e “Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à 
graduação superior: 

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para 
encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao 
desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior; 
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Combinado com o Art. 14, do Decreto Federal nº 88.777, 

30SET1983, que aprovada o Regulamento para as Polícias Militares e 
Corpos de Bombeiros Militares (R-200), Dês de que a corporação ofereça o 
curso para os militares, como podemos ver abaixo. 

Art. 14 - O acesso na escala hierárquica, tanto de oficiais como 
de praças, será gradual e sucessivo, por promoção, de acordo com a 
legislação peculiar de cada Unidade da Federação, exigidos dentre outros, 
os seguintes requisitos básicos: 

1)... 
4) para promoção a 1º Sargento PM: Curso de Aperfeiçoamento 

de Sargento PM; 
Desde que haja o Curso na Corporação.  
Desta feita e em ação continuada, verifica-se a perda deste 

objeto como pré-requisito, pois como a corporação não ofereceu em tempo 
hábil o CAS para o então 2ºSGT BM JOHERBERT COSTA MARQUES, 
vindo o mesmo a ser promovido a graduação de 1º SGT BM no dia 
21ABR2006, conforme BG nº 074, de ABR2006, por entendimento da 
Comissão de Promoção de Praças (CPP), bem como do Comandante Geral 
da Corporação. 

Conforme consta em parte do voto da lavra do Ministro Anselmo 
Santiago, exarado, nos Autos do mandado de Segurança nº 3777, por sua 
vez, entende que: 

 “Ademais, como é sabido, a promoção é um direito dos 
militares, não obstante, essa só se concretizará se atendidos os requisitos 
pré fixados em lei e na regulamentação correspondente”. 

Vale frisar, tal entendimento, está em perfeita consonância com 
o parecer da Procuradoria Geral do Estado (Parecer nº 120/2003-PGE), 
publicado no BG nº 043, de 06MAR2003, e mais recentemente, com a 
manifestação 060/2004-PGE, daquele órgão consultivo. 

No entanto, e em ação conseqüente, o vinculo e a necessidade 
do militar possuir a habilitação do curso CAS como pré-requisito, se dará 
somente no momento em que o militar for ingressar no Quadro Oficiais de 
Administração (QOA), com fulcro no Capítulo II, Art. 16, Inciso III da LEI N° 
5.162-A, DE 16 DE OUTUBRO DE 1984, que dispõe sobre o ingresso e 
promoções nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficial 
Especialista (QOE), publicada no DOE N° 25.358, DE 16/10/1984, o qual 
transcreveremos, in verbis: 

Art. 16 – São condições essenciais para o ingresso nos 
Quadros QOA/QOE: 

III – Possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos ou 
equivalentes; 

 
IV - DO PARECER:  
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Diante do exposto, verifica-se que as normas estabelecidas 

através da Portaria nº679, 02DEZ2003 e publicado no BG nº224, 
18DEZ2003, foram infringidas pelo AL CAS BM Nº 35 JOHERBERT 
COSTA MARQUES, e somente podem ser modificadas pelo Comandante 
Geral da Corporação, por se tratar de um Ato Administrativo Interno. 

Portanto, esta comissão de justiça coaduna com o 
posicionamento do comando do CFAE, quanto ao desligamento do AL CAS 
BM Nº 35 JOHERBERT COSTA MARQUES , por ter sido reprovado por 
faltas nas matérias “Organização e Legislação BM” e “Metodologia do 
Trabalho Científico” em razão das normas internas que regem a referida 
unidade de ensino não terem sido cumpridas. E descorda quanto ao 
desligamento do militar AL CAS BM Nº 08 JOSÉ WALLACE  DA SILVA 
LOPES, pois o mesmo não se encontra reprovado na matéria “Operações 
com Produtos Perigosos” em razão das faltas, que foram 09(nove) não 
terem atingido mais de 30% (trinta por cento) da carga horária da matéria 
que tem um total de 30 horas/aula. 

Esse é o parecer. S.M.J. 
Belém-PA, 25 de outubro de 2006. 
 
ANTONIO BENTES DA SILVA FILHO – CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA 
 
 
CLÁUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM 
Presidente da comissão justiça do CBMPA   
 
DESPACHO DO COMANDANTE GERAL: 
1. Sou de parecer Desfavorável a que chegou à COJ sobre o 

desligamento do AL CAS BM MARQUES, pelo fato do militar ter justificado 
as suas faltas junto a coordenação do Curso, e não terem sido abonadas 
pela mesma. 

 

FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA – CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil, em exercício 

 
4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA 

SEM ALTERAÇÃO 
 

 
 
 

FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA – CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civi l, em exercício 


