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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
 

BELÉM-PARÁ 1º DE OUTUBRO DE 2007. 

BOLETIM GERAL Nº 174 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o 
seguinte: 

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
 

SERVIÇOS PARA O DIA 02 DE OUTUBRO DE 2007 (TERÇA - FEIRA) 
Oficial Superior de Serviço A CARGO DO COP 
Supervisor de Área A CARGO DO COP 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: A CARGO DO COP 

2º Turno: A CARGO DO COP 
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DA AJG  
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL 
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

A CARGO DA DST 
A CARGO DA DST 
 

 
2ª PARTE – INSTRUÇÃO 

SEM ALTERAÇÃO 
 

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA 
PARECER nº 116 /2007-COJ 
INTERESSADO: MAJ QOEBM Adir Guimarães Farias. 
ASSUNTO: Indenização de Representação de Integrante da 

Banda de Música. 
ANEXOS: 
* DOC. 1 – Ofício nº 374-DP de 11 de maio 2007. 
* DOC. 2 – Ofício nº 20-Banda de Música 06 de março 2007. 
* DOC. 3 – Ofício nº 717-DP de 28 setembro 2006. 
* DOC. 4 – Ofício s/nº 20-Banda de Música 17 de novembro 

2006. 
* DOC. 5 – Ofício nº 303-2º GBM/Castanhal de 12 de setembro 

2006. 
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EMENTA: INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO.DIREITO 

DADO AO MILITAR INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA QUANDO NO 
EFETIVO DESEMPENHO DE SUAS OBRIGAÇOES. PEDIDO 
ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO DE ALINEA g, ITEM I, ART. 1º DO 
DECRETO Nº 4.490, DE 25 SETEMBRO DE 1986.DEFERIDO. 

 
I – DA CONSULTA:  
O MAJ QOEBM Adir Guimarães Farias, regente da banda de 

musica do CBMPA, encaminhou ao Exmº. Sr. Cel BM – Cmt Geral o 
expediente solicitando Indenização de Representação para os CBs.: Antônio 
Marinaldo Silva Oliveira, Elielson Luiz da Silva Pereira , Marcio Augusto  
Barbosa Bichirão,  Jeremias de Lima Mendes, Claudemir Sales Rodrigues e 
Manoel Marinaldo Vieira de oliveira, que fazem parte da Banda de Música 
do Quartel do 2º GBM/Castanhal. 

 
II – DOS FATOS: 
O MAJ QOEBM Adir Guimarães Farias, regente da banda de 

musica do CBMPA, protocolou na Diretoria de Pessoal pedido administrativo 
solicitando Indenização de Representação de Integrante da Banda de 
Música para os CBs.: Antônio Marinaldo Silva Oliveira, Elielson Luiz da 
Silva Pereira , Marcio Augusto Barbosa Bichirão, Jeremias de Lima 
Mendes, Claudemir Sales Rodrigues e Manoel Marinaldo Vieira de oliveira, 
que fazem parte da Banda de Música do Quartel do 2º GBM/Castanhal. 

O pedido foi encaminhado a Diretoria de Pessoal do CBMPA, 
onde foram levantados alguns questionamentos, que resultou no envio do 
expediente para a Comissão de Justiça – COJ, para análise. 

Para a solicitação da referida vantagem o MAJ QOEBM Adir 
Guimarães Farias embasou seu pleito com fundamento no Art.1º, inciso I, 
alínea “g” do Decreto nº 4.490, de 25 de setembro de 1986, que dispõe 
sobre a Representação de Integrante da Banda de Música. 

 
III - DO DIREITO: 
Transcrevemos do dispositivo legal à vantagem pecuniária 

“Indenização de Representação para Integrantes da Banda de Musica”, 
prevista no Decreto nº 4.490, de 25 setembro de 1986,  objeto de análise 
desta comissão, conforme se segue: 

 [...]Art. 1° - A Indenização de Representação prevista nas Leis 
números 4491, de 28 de novembro de 1973 e  5.022, de 05  de abril de 1982 
é devida aos integrantes da Policia Militar do Estado, nas condições  
estabelecidas no  artigo 3º do decreto nº 2181,  de 12  de  abril  de 1982, nos 
valores a seguir   especificados: 

I - Quando no efetivo desempenho de suas obrigações 
calculada à indenização sobre o soldo do próprio posto ou graduação: 
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a) Comandante Geral – oitenta por cento (80%) 
b) Oficial Superior – sessenta por cento (60%) 
c) Oficial Intermediário – cinqüenta por cento (50%) 
d) Oficial Subalterno – quarenta e cinco por cento (45%) 
e) Aspirante Oficial – quarenta por cento (40%) 
f) Subtenente e Sargento – trinta e cinco por cento (35%) 
g) Aluno oficial e Integrante da Banda de Música – trinta por 

cento (30%) 
h) Cabos e Soldados - trinta por cento (30%) [...] 
Segue a Lei de Nº 5.731, de 15 de dezembro de 1992 que 

dispõe sobre a Organização Básica o CBMPA, onde prevê a Banda de 
Música: 

 
[...]Art. 23 - A Ajudancia Geral, órgão de direção setorial, 

considerada como uma Organização de Bombeiros Militares (OBM) à qual 
compete realizar trabalhos de secretaria, incluindo correspondência, correio, 
protocolo geral, arquivo geral, boletim diário, apoio de pessoal auxiliar 
(praça) a todos os órgãos do Comando Geral, bem como segurança, 
manutenção e serviços gerais do Quartel do Comando Geral, administração 
do Comando Geral como OBM, supervisão e emprego da Banda de Música 
e será assim organizada: 

I - Ajudante; 
II - Secretaria (AJG/1); 
III - Seção Administrativa (AJG/2); 
IV - Seção de Comando e Serviço (AJG/3); 
V - Seção de Segurança (AJG/4); 
VI - Banda de Música. [...] 
Atualmente, a Banda de Música do CBMPA é composta por 

militares do Quadro Especialista Músicos e do Quadro Combatentes. 
Sendo os combatentes classificados temporariamente para 

atender uma necessidade, devido ao número insuficiente de militares do 
Quadro de Músicos, para determinado naipe musical. Onde esta 
classificação fica condicionada previamente á um teste de aptidão. 

A matéria em questão apresentou os seguintes 
questionamentos oriundos da Diretoria de pessoal, conforme se segue: 

a) Os militares são cabos BM do Quadro de combatentes, a 
gratificação em questão, pode ser paga aos militares dessa graduação, ou 
somente aos que ingressaram através de concurso público para o quadro 
especialista músico? 

b) Os militares que foram admitidos através de concurso público 
no quadro de especialista músico, quando estiverem exercendo outras 
atividades que não seja este para o qual foram admitidos tem direito de 
continuar recebendo gratificação? 
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Observamos que este dispositivo legal que versa sobre a 

matéria em estudo deixa uma lacuna, no momento em que não especifica 
quais os quadros e os critérios para compor a Banda de Música. Sem contar 
a necessidade de se manter vivo o aspecto cultural onde a arte é 
exteriorizada no CBMPA, através do emprego da Banda de Música. 

O que cria um espaço para que o administrador possa dirimir 
sobre esse assunto, tomando como base à discricionariedade sustentada 
pelo principio da analogia, onde para tanto trazemos a baila os seguintes 
argumentos doutrinários: 

 
PRINCIPIO DA ANALOGIA 
Tendo em vista que o aplicador do direito não pode deixar sem 

resposta as questões postas à sua apreciação e, não havendo uma norma 
jurídica que se encaixe de forma específica ao caso concreto, o juiz deve se 
utilizar de meios adequados para aplicar o direito. 

Dentre os métodos sugeridos pelo próprio legislar, encontra-se 
a analogia, podendo ser utilizada para a constatação e suprimento das 
lacunas. 

 
Conceito 
Quando vai se tratar da analogia, encontramos uma pluralidade 

de conceitos. Porém, dentre esse emaranhado de conceitos de analogia, 
existe um ponto de consenso entre os doutrinadores, qual seja, a existência 
da idéia de semelhança ou similitude.  

Afirma MAXIMILIANO que a analogia consiste em aplicar a uma 
hipótese não prevista em Lei a disposição relativa a um caso semelhante. 

Para FERRARA, analogia é harmônica igualdade, proporção e 
paralelo entre relações semelhantes. 

No entendimento de LUIZ REGIS PRADO, em relação ao 
mundo jurídico, quando faz-se menção à analogia: 

Costuma-se fazer referência, em geral, a um raciocínio ou 
procedimento argumentativo que permite transferir a solução prevista para 
um outro determinado caso, a outro não regulado pelo ordenamento jurídico, 
mas que comparte com o primeiro, certos caracteres essenciais ou a mesma 
suficiente razão, isto é, vinculam-se por uma matéria relevante ‘simili’ ou a 
pari. 

Ainda, num conceito bem simples e de fácil compreensão de 
analogia, temos aquele trazido por LARH, onde utiliza o raciocínio de que 
partindo da solução prevista em lei para certo objeto, conclui pela validade 
da mesma solução para outro caso semelhante não previsto. 

Para VICENTE RÁO, a analogia consiste na aplicação dos 
princípios extraídos da norma existente a casos outros que não 
expressamente contemplados. 
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Por fim, MARIA HELENA DINIZ entende que a analogia 

consiste em aplicar a um caso não previsto de modo direto ou específico por 
uma norma jurídica, uma norma prevista para uma hipótese distinta, mas 
semelhante ao caso não contemplado, fundado na identidade do motivo da 
norma e não da identidade do fato. 

Portanto, note-se que o elemento comum entre os conceitos ora 
trazidos é a idéia de similitude ou semelhança, entre casos abstratamente 
previstos e aqueles não previstos em lei. 

Fundamentos 
De forma geral, há um consenso entre os doutrinadores no que 

tange ao fundamento da analogia, sendo que este reside no princípio da 
igualdade jurídica. 

A fundamento da aplicação da analogia é o princípio da 
igualdade, segundo o qual, mutatis mutantis, a lei deve tratar igualmente os 
iguais, na exata medida de sua desigualdade. 

O mencionado princípio, exige que os casos semelhantes 
devam ser regulados por normas semelhantes. 

Com muita precisão, FERRARA menciona que o fundamento da 
analogia repousa sobre a idéia de que os fatos de igual natureza devem 
possuir igual regulamento, sendo que um fato já regulado por lei pode balizar 
outro, desde que haja similitude entre ambos.  

Devido a essa lacuna existente no dispositivo e pelo principio da 
analogia, buscamos preencher esse espaço dispomos da Portaria nº 605, de 
24 de outubro de 2002 do Exército Brasileiro que versa sobre o ingresso de 
Cabos e Soldados da ativa para o Quadro Músico do Exército (QM 00-12), o 
que se amolda perfeitamente ao objeto de análise em estudo, conforme se 
segue: 

[...]Art. 14. Constituem fontes de recrutamento para o ingresso 
na QM 00-12: 

I - cabos e soldados da ativa do Exército; 
II - reservistas das Forças Armadas; e 
III - portadores de certificado de dispensa de incorporação 

(CDI). 
Art. 15. O recrutamento, realizado em caráter voluntário, de 

reservistas ou de portadores de CDI será efetuado somente no caso de 
inexistência, em número suficiente, de candidatos no serviço ativo do 
Exército. 

Parágrafo único. O DEP regulará as condições de execução do 
exame de habilitação à QM 00-12 para os reservistas das Forças Armadas e 
portadores de CDI. 

Art. 16. Os cabos e soldados da ativa do Exército 
ingressarão na QM 00-12 mediante exame de comprovação de 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
1  

Boletim Geral Nº 174de 1º OUT2007 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág. 1790 
 

habilidade musical (ECHM), a ser regulado pelo DEP, e realizado para o 
instrumento do naipe em que existir claro. [...] 

 
IV - DO PARECER: 
Analisando os questionamentos, entendemos que o sentido e a 

abrangência deste dispositivo, prevê que a gratificação não se reporta ao 
Quadro a que pertencem os militares e sim quem integra o espaço “Banda 
de Música”. 

Pelo fato da instituição se ressentir de legislação específica 
para dirimir sobre o assunto, buscamos através do instituto da analogia 
situação similar que ocorre no Exército Brasileiro (já mencionado no corpo 
deste parecer ver Portaria nº 605, de 24 de outubro de 2002 do EB, que 
versa sobre o ingresso de Cabos e Soldados da ativa para o Quadro Músico 
do Exército - QM 00-12). 

O que entendemos que os argumentos mencionados são 
suficientes para que o administrador possa convenientemente tomar uma 
decisão sobre o assunto em questão colocado para sua apreciação. 

Sendo assim esta Comissão opina pelo deferimento do pleito 
dos militares, quanto à vantagem “Representação de Integrante da Banda de 
Música”, porém alguns critérios são necessários para que o militar possa 
integrar a Banda de Música e receber a referida vantagem: 

1. Comprovar a necessidade de efetivo para a compor a Banda 
de Música; 

2. Submeter os candidatos a um teste de aptidão; 
3. Constar o vinculo, através de ato administrativo como 

integrante da Banda de Música; 
4. Encontrar-se no exercício dessa atividade. 
Este é o parecer. S.M.J. 
Belém-PA, 17 de setembro de 2007. 
 
LUIS CLÁUDIO REGO DOS SANTOS – CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça 
 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ 
Concordo com o Parecer. 
 

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM  
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 
 
DESPACHO DO COMANDANTE GERAL: 
1. Homologo o presente Parecer; 
2. Publique-se3 em BG; 
3. Ao regente a Banda de Música e ao Diretor de Pessoal para 

as providências. 
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2 - ERRATA DE RSUMO DE PORTARIRA 

PORTARIAS Nº, 443, 447,450, 465, 467, 468, 472, 
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 31016, de 

28SET2007. 
Onde se lê: 
Orlando Antônio Sarmanho Frade- CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 

 
Leia-se: 
Paulo Gerson Novaes de Almeida – Cel QOBM 
Coord. Estadual de Defesa civil e Cmt Geral do CBMPA 
(Transc. do DOE nº 31.017, de 1ºOUT2007) 

 
3 – RESUMO DE PORTARIA 

RESUMO DE PORTARIA Nº 442, DE 23AGO2007 – DIÁRIAS 
Nome: CAP QOBM Alessandra de F. Vasconcelos Pinheiro e 1º 

TEN QOBM Cilea Silva Mesquita, nº de diárias: 04 (quatro). 
Origem: Belém/PA. 
Destino: São Paulo/SP. 
Objetivo: A serviço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. 
Período: 22.06 a 24.06.2007. 
 
Paulo Gerson Novaes de Almeida – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 
(Transc. do DOE nº 31.017, de 1ºOUT2007) 
 
4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA 

1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA 
PARECER nº 121/2007-COJ 
OBJETO: Requerimento de cancelamento de punição do 3º 

SGT BM Robertson Manoel Gomes Batista. 
INTERESSADO: 3º SGT BM Robertson Manoel Gomes 

Batista. 
ASSUNTO: Cancelamento de punição disciplinar. 
ANEXOS: 
* DOC. 1 – Ofício nº 513 de 25JUL2007 da Diretoria de 

Pessoal. 
* DOC. 2 – Ofício nº 324 de 01JUN2007 do 4º GBM/Santarém. 
* DOC. 2 – Requerimento de Cancelamento de Punição do 3º 

SGT BM Robertson Manoel Gomes Batista datado de 30MAI2007. 
* DOC. 3 – Ficha de punição emitida pela 2º Seção do 4º 

GBM/Santarém. 
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EMENTA: CANCELAMENTO DE PUNIÇÃO. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO. DIREITO CONCEDIDO AO MILITAR DE TER 
DESCONSIDERADAS AS AVERBAÇÕES DE PUNIÇÕES EM SUAS 
ALTERAÇÕES. NECESSIDADE DE ATENDER OS INCISOS I, II e III, 
ALÍNEAS “A”, “B” e “C”DESTE, TODOS DO ART. 153 DA LEI Nº 
6.833/2006. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA PMPA EM VIGOR NO 
CBMPA.DEFERIMENTO. 

 
I – DA CONSULTA. 
O TENCEL Francisco de Assis Carvalho da Silva, Diretor de 

Pessoal do CBMPA, remeteu para a Comissão de Justiça, na data 26 de 
julho 2007, requerimento de Cancelamento de Punição Disciplinar do 3º 
SGT BM Robertson Manoel Gomes Batista. 

 
II – DOS FATOS. 
O requerente anexou a Ficha Disciplinar emitido pela 2ª Seção 

do 4º GBM/Santarém, contendo 02 (duas) punições disciplinares, conforme 
quadro de punições: 

 
ORDEM PUNIÇÕES 

DISCIPLINARES 
BOLETIM 

01 Repreensão BI nº 129 – 03DEZ2001/Santarém 
02 Detenção BG nº 020 – 30JAN1998 

 
Para a solicitação do pedido administrativo o 3º SGT BM 

Robertson Manoel Gomes Batista, embasou seu pleito com fundamento 
nos incisos I, II e III, alínea “B”e “C” do Art. 153 da Lei nº6.833 de 13 de 
fevereiro e 2006. 

 
III – DO DIREITO. 
A Lei nº 6.833, de 13FEV2006, que instituiu o Código de 

Ética e Disciplina da PMPA, que atualmente vigora para o CBMPA, 
dispõe no Art. 153 os requisitos necessários para o cancelamento de 
punições, in verbis: 

[...]Art. 153. O cancelamento da punição deve ser concedido ao 
policial militar que o requerer dent ro das seguintes condições, 
cumulativamente: 

I - não ser a transgressão, objeto da punição, atentatória ao 
sentimento do dever, à honra pessoal, ao pundonor policial-militar ou ao 
decoro da classe; 

II - ter conceito favorável de seu comandante; 
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III - ter completado, sem qualquer punição: 
a) oito anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar for 

de prisão; 
 

b) quatro anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar 
for de detenção; 

 

c) dois anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar for 
de repreensão.[...] 

 

Sendo que a solução do requerimento de cancelamento de 
punição é de competência do Comandante-Geral, a qual deve ser publicada 
em boletim e registrada nos assentamentos do militar, conforme preceitua o 
art. 154 do diploma legal supra mencionado. 

 
IV – DO PARECER. 
Fazendo analise das punições do requerente (ver quadro), foi 

observado que a última punição disciplinar, repreensão - BI nº 129/2001, 
ocorreu no mês de DEZ 2001. Havendo sem qualquer impedimento mais de 
04 (quatro) anos, mais de 02 (dois) anos em relação às punições de 
detenção e repreensão, respectivamente. 

 
Portanto, opino pelo deferimento do pleito do requerente que 

solicitou cancelamento de 01 (uma) detenção e 01 (uma) repreensão, por 
atender os dispositivos legais. 

 

Esse é o Parecer. S.M.J 
 

Belém-PA, 17 de setembro de 2007. 
 
LUIS CLAÚDIO RÊGO DOS SANTOS – CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça 
 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ: 
Concordo com o Parecer. 
 
CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM  
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 
 
DESPACHO DO COMANDANTE GERAL: 
1. Homologo o presente Parecer; 
2. Publique-se3 em BG; 
3. Providencie o Ajudante Geral do CBMPA; 
 

 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
1  

Boletim Geral Nº 174 de 1ºOUT2007 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág. 1794 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa civil e Cmt Geral do CBMPA 

 
 
 
 
 
 

Confere com o Original: 
 
 
 
 
 
 

 
ROBERTO DA SILVA FREITAS – CEL QOBM 

Ajudante Geral do CBMPA 
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