
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 05 DE OUTUBRO DE 2007.
BOLETIM GERAL Nº 178

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 06 DE OUTUBRO DE 2007 (SÁBADO)

Oficial Superior de Serviço MAJ BM FIGUEIREDO
Supervisor de Área CAP BM PALHETA
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ALFARO

2º Turno: CAP BM ADRIANA
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

SERVIÇOS PARA O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2007 (DOMINGO)
Oficial Superior de Serviço MAJ BM VINICIUS
Supervisor de Área CAP BM FURTADO
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM SOUZA

2º Turno: CAP BM ALESSANDRA
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

SERVIÇOS PARA O DIA 08 DE OUTUBRO DE 2007 (SEGUNDA - FEIRA)
Oficial Superior de Serviço MAJ BM NORAT
Supervisor de Área CAP BM PINHEIRO
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM GÓES

2º Turno: CAP BM BAETA
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
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2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ATERAÇÃO

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

1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 122/2007-COJ.
INTERESSADO: Diretor de Pessoal.
ORIGEM: Comandante Geral.
ASSUNTO: Indefinição  quanto  à  antiguidade  dos  cabos 

combatentes  após  a  extinção  dos  quadros  de  cabos  corneteiros  e 
comunicantes.

ANEXO: Ofício nº 544/2007- DP, de 09 de agosto de 2007. 

EMENTA: INDEFINIÇÃO  QUANTO  À  ANTIGUIDADE  DE 
CABOS COMBATENTES APÓS A  VIGÊNCIA  DE LEI  NOVA QUE NÃO 
PREVIU OS QUADROS DE CABOS CORNETEIROS E COMUNICANTES. 
CRIAÇÃO  DE  CARGOS  ILEGAL.  COMPETËNCIA  PRIVATIVA  DO 
GOVERNADOR. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM INVALIDÁ-LO, POR 
PROLONGADO PERÍODO DE TEMPO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
SEGURANÇA  JURÍDICA.  ALTERAR  O  ESTADO  DE  COISAS,  SOB  O 
PRETEXTO DE RESTABELECER A LEGALIDADE,  CAUSA MAL MAIOR 
DO  QUE  PRESERVAR  O  STATUS  QUO.  EXTINÇÃO  DE  CARGOS 
PÚBLICOS.  APROVEITAMENTO.  EXISTËNCIA  DE  PARECER  DA 
PROCURADORIA  GERAL  DO  ESTADO  PARA  CASO  SIMILAR.  A 
ANTIGÜIDADE  É  ESTABELECIDA  PARA  OS  MILITARES  DO  MESMO 
QUADRO, PELA POSIÇÃO NAS RESPECTIVAS ESCALAS NUMÉRICAS 
OU REGISTROS EXISTENTES NA CORPORAÇÃO.

I – DA CONSULTA
O Diretor de Pessoal do CBMPA encaminhou à COJ o Ofício nº 

544/2007-  DP,  de  09  de  agosto  de  2007,  em  que  o  mesmo  solicita 
manifestação desta Comissão de Justiça a respeito da Indefinição quanto à 
antiguidade dos cabos combatentes após a extinção dos quadros de cabos 
corneteiros e comunicantes decorrente da vigência da Lei nº 6.005, de 23 de 
dezembro de 1996, que alterou a Lei nº 5.729, de 10 de dezembro de 1992, 
que dispõe sobre o efetivo do CBMPA.

II - DOS FATOS
Inicialmente a Lei 5.729, de 10 de dezembro de 1992, que fixou 

o  efetivo  do  CBMPA,  previa  as  seguintes  qualificações  das  praças  na 
Corporação com os respectivos quantitativos de vagas:

________________________________________________________________________
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[...]
VII – PRAÇAS BOMBEIROS MILITARES (PRAÇAS BM)
a) Qualificação Bombeiro Militar Geral Combatente (QBMG-0)
Praças combatentes (QBMP-0)
[...]
- Cabo ..................................................................... 200
[...]
b) Qualificação Bombeiro Militar Geral Especialista (QBMG-1)
1. Praças Condutores e Operadores de Viaturas (QBMP-1)
[...]
- Cabo ..................................................................... 100
2. Praças Especialistas em Manutenção (QBMP-2)
[...]
- Cabo .................................................................... 14
[...]
3. Praças Músicos (QBMP-3)
[...]
4. Praças Auxiliares de Saúde (QBMP-4)
[...]
- Cabo .................................................................... 16
[...]
5. Praças Corneteiros (QBMP-5)
[...]
- Cabos .................................................................. 05
[...]
6. Praças Marítimos (QBMP-6)
[...]
- Cabos ................................................................. 08
[...]
Em 21  de  fevereiro  de  1995,  através  do  BG nº  037,  foram 

criadas através de Portaria, em caráter excepcional,  50 (cinqüenta) vagas 
para Cabo Operador de Comunicação, 40 (quarenta) para Cabo Combatente 
e 60 (sessenta) para Cabo Corneteiro. 

Em 10 de maio de 1996, foram publicadas as atas de conclusão 
dos  Cursos  de  Formação  de  Cabos  Combatentes,  Corneteiros  e  de 
Comunicação, com as respectivas notas e classificação final, distintamente, 
com carga horária e períodos de realização iguais.

Em 27 de dezembro de 1996, foi publicada no BG nº 241 a Lei 
nº 6.005 -  que alterou a Lei  nº 5.729, de 10 de dezembro de 1992, que 
dispõe  sobre  o  efetivo  do  CBMPA  -  não  contemplando  os  quadros  de 
Operador  de  Comunicação  e  Corneteiro,  mas  aumentando 
consideravelmente o total de vagas de cabos auxiliares de saúde (mais 24 
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vagas) e especialmente de cabos combatentes (mais 242 vagas), conforme 
pode-se verificar a sua transcrição abaixo:

[...]
VII – PRAÇAS BOMBEIROS MILITARES (PRAÇAS BM)
a) Qualificação Bombeiro Militar Geral Combatente (QBMG-0)
1.Praças combatentes (QBMP-0)
[...]
- Cabo ..................................................................... 442
[...]
b) Qualificação Bombeiro Militar Geral Especialista (QBMG-1)
1. Praças Condutores e Operadores de Viaturas (QBMP-1)
[...]
2. Praças Músicos (QBMP-2)
[...]
3. Praças Auxiliares de Saúde (QBMP-3)
[...]
- Cabo .................................................................... 40
[...]
Diante  desta  situação  a  Diretoria  de  Pessoal  encontra 

dificuldade para definir a classificação dos Cabos com mais de 15 (quinze) 
anos de serviço.

III – DO DIREITO
III.1 – DA LEI
Quanto  ao  provimento  e  extinção  de  cargos  públicos,  a 

Constituição Estadual dispõe o seguinte:
Art. 135. Compete privativamente ao Governador:
[...]
XX - prover e extinguir os cargos públicos estaduais, na forma  

da lei,  com as  restrições desta  Constituição,  e  usar  do poder  disciplinar  
sobre todos os servidores do Poder Executivo;

[...]
Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos da Polícia Militar e do Corpo  

de
Bombeiros Militar;
II - disponham sobre:
a)  criação  de  cargos,  funções  ou  empregos  públicos  na 

administração  direta e  autárquica  ou  aumento  de  sua  remuneração,  
ressalvada  a  competência  dos  demais  Poderes,  órgãos  e  instituições 
referidos nesta Constituição;

[...]
Art. 40. [Omissis]
[...]
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§  3º  Extinto  o  cargo ou  declarada  sua  desnecessidade,  o 
servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao 
tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo.

[...]
Tratamento idêntico é dado pela Constituição Federal em sua 

maior amplitude, portanto verificamos que a criação das vagas para Cabo 
Operador de Comunicação, e ampliação do número de vagas para Cabo 
Corneteiro e para Cabo Combatente foram realizadas ilegalmente através de 
Portaria. 

Quanto à investidura em cargo público, convém aqui registrar o 
que dispõe a Constituição Federal a este respeito, o que é abordado em seu 
Art.37, inciso II, o qual transcrevemos a seguir:

Art. 37 – [Omissis]: 
[...]
II  –  A investidura em cargo ou emprego público depende da  

aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos,  de 
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma  
prevista  em  Lei,  ressalvadas  as  nomeações  para  cargo  em  comissão  
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Para  definição  da  antiguidade  dos  cabos  em decorrência  da 
extinção  das  qualificações  de  corneteiros  e  comunicantes,  é  importante 
analisar o que dispõe a Lei 5.251, de 31 de julho de 1985.

Art. 16 - A precedência entre os Policiais Militares da ativa do 
mesmo  grau  hierárquico,  é  assegurada  pela antigüidade  no  Posto  ou 
Graduação,  salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em Lei 
ou Regulamento.

§ 1º - A antigüidade em cada Posto ou Graduação é contada a  
partir  da  data  da assinatura  do  ato  da  respectiva  promoção,  nomeação,  
declaração  ou  inclusão,  salvo  quando  estiver  taxativamente  fixada  outra  
data.

§ 2º - No caso de ser igual a antigüidade, referida no Parágrafo  
anterior, é ela estabelecida:

a) Entre os Policiais Militares do mesmo Quadro, pela posição  
nas respectivas escalas numéricas ou registros existentes na Corporação.

b)  Nos  demais  casos,  pela  antigüidade  no  Posto  ou  na  
Graduação anterior, se, ainda assim, subsistir a igualdade de antigüidade,  
recorrer-se-á, sucessivamente, aos graus hierárquicos anteriores à data de  
praça e a  data  de nascimento para definir  a  precedência  e  neste  último  
caso, o de mais idade será considerado o mais antigo.

c)  Entre  os  alunos  de  um  mesmo  Órgão  de  Formação  de 
Policiais Militares, de acordo com o Regulamento do respectivo órgão, se 
não estiverem especificamente enquadrada nas letras “a” e “b” .
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d) Na existência de mais de uma data de praça, prevalece a 
antigüidade  do  Policial  Militar,  referente  a  última  data  de  praça  na 
Corporação, se não estiver, especificamente enquadrada nas letras “a”, “b” e  
“c “.

III.2 – DA DOUTRINA
A respeito  da  Acessibilidade  aos  cargos  públicos,  o  célebre 

Jurista  Celso  Antonio  Bandeira  de  Melo,  em sua  Obra  Curso  de  Direito 
Administrativo, 17ª. Edição, p. 256 e 257, assim escreve:

O que a Lei Magna visou com os princípios da acessibilidade e 
do concurso público foi, de um lado, ensejar a todos iguais oportunidades de  
disputar cargos ou empregos na Administração direta indireta. De outro lado,  
propôs-se  a  impedir tanto  o  ingresso  sem  concurso,  ressalvadas  as 
exceções  previstas  na  Constituição,  quanto  obstar  a  que  o  servidor 
habilitado por concurso para cargo ou emprego de determinada natureza  
viesse depois a ser agraciado com cargo ou emprego permanente de outra 
natureza, pois esta seria um forma de fraudar a razão de ser do concurso  
público.

Quanto à criação, extinção e declaração de desnecessidade de 
cargos públicos o referido autor preleciona o seguinte (p.276):

Conforme já se disse, os cargos públicos são criados por lei...
A  extinção  de  cargos  públicos dar-se-á  através  de  atos  da 

mesma natureza, podendo também, quando pertinentes ao poder executivo,  
ser extintos “na forma da lei”, pelo Chefe deste poder, conforme prevê o art.  
84, XXV, da Constituição. ...

Em  relação  as  espécies  de  provimento  em  cargo  público, 
especificamente quanto a espécie  “aproveitamento” do gênero “provimento 
derivado” por reingresso, Celso Bandeira de Melo diz o seguinte (p. 283) :

Aproveitamento  é  o  ingresso  do  servidor  estável,  que  se 
encontrava  em disponibilidade,  no mesmo  cargo  dantes  ocupado ou em 
cargo de equivalentes atribuições e vencimentos compatíveis.

Quanto a questão da criação das vagas para Cabo Operador de 
Comunicação, e ampliação do número de vagas para Cabo Corneteiro e 
para  Cabo  Combatente  terem  sido  realizadas  ilegalmente  através  de 
Portaria, convém abordar o Princípio da Segurança Jurídica, o qual deve ser 
sempre  considerado,  em casos  como  este  em análise.  A  respeito  deste 
importante princípio o saudoso Doutrinador Hely Lopes Meirelles, em sua 
consagrada “Direito Administrativo Brasileiro”, 27ª Edição, à p. 94, assim o 
define:

O princípio da segurança jurídica é considerado como uma das  
vigas mestras da ordem jurídica, sendo, segundo J. J. Gomes Canotilho, um 
dos subprincípios básicos do próprio conceito do Estado de Direito. Para  
Almiro Colto e Silva, “  um  dos temas mais  fascinantes  do  Direito  Público 
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neste  século  é  o  crescimento  da  importância  do  princípio  da  segurança 
jurídica,  entendido  como  princípio  da  boa-fé  dos  administrados  ou  da  
proteção da confiança. A ele está visceralmente ligada a exigência de maior 
estabilidade  das  situações  jurídicas,  mesmo  daqueles  que  na  origem 
apresentam  vícios  de  ilegalidade.  A  segurança  jurídica  é  geralmente 
caracterizada como uma das vigas mestras do Estado de Direito. É ela, ao 
lado da legalidade, um dos subprincípios integradores do próprio conceito de 
Estado de Direito.

Estudioso desse princípio, Almiro do Couto e Silva, no artigo já 
citado e em outro, quando trata do ato nulo frente ao princípio da segurança  
jurídica, ensina que, “no Direito Público, não constitui uma excrescência ou  
uma aberração admitir-se a  sanatória  ou o  convalescimento do nulo.  Ao 
contrário,  em  muitas  hipóteses  o  interesse  público  prevalecente  estará 
precisamente na conservação do ato que nasceu viciado mas que, após,  
pela omissão do Poder Público em invalidá-lo, por prolongado período de 
tempo, consolidou nos destinatários, a crença firme da legitimidade do ato.  
Alterar esse estado de coisas, sob o pretexto de restabelecer a legalidade,  
causará  mal  maior  do  que  preservar  o  status  quo.  Ou  seja,  em  tais  
circunstâncias, no cotejo dos dois subprincípios do Estado de Direito, o da 
legalidade e o da segurança jurídica, este último prevalece sobre o outro,  
como imposição da justiça material. Pode-se dizer que é esta a solução que 
tem sido dada em todo mundo, com pequenas modificações de país para 
país.

A Procuradoria Geral do Estado já se manifestou a respeito de 
situação  análoga,  de  cujo  Parecer  pinçamos  alguns  trechos  relevantes 
transcritos a seguir:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Processo 200100000940  –  (Corpo  de  Bombeiros  Militar  do 

Estado)
Interessados: Marco Antônio Viegas de Mello, Elon Rocha do 

Nascimento,  Sandoval Nascimento Júnior,  Rivaldo Freitas das Chaves e  
Evandro da Silva Militão. 

Com efeito a Lei Estadual Nº 6.005/96, ao alterar a Lei Estadual  
Nº 5.729/92, que “Dispõe sobre o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Pará”, não mais refere, na estrutura da Corporação, o Quadro de 
Manutenção  de  Viaturas  e  Equipamentos  Operacionais,  nada  dispondo 
acerca da situação dos militares que estavam alocados no referido Quadro.

Diante disso, as questões que se põem são as seguintes: 1) o 
fato de a lei não mais mencionar o referido Quadro significa que o mesmo foi  
extinto ou está em extinção?;  2) caso se considere que o Quadro foi extinto  
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pela Lei Nº 6.005/96, qual o destino que se deve imprimir aos militares que  
nele estavam alocados?

Quanto  a  primeira  questão,  pode-se  aplicar,  por  analogia,  à  
extinção do Quadro, o mesmo raciocínio que se tem com relação à extinção 
de cargos públicos.  Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles o seguinte:

“A extinção de cargos funções ou empregos do Executivo pode 
ser  feita  por  lei  de  sua  iniciativa  ou  por  ato  próprio  (CF  art.84,  XXV),  
removendo-se  seus  titulares  para  cargos,  funções  ou  empregos 
equivalentes   Se  se  tratar  de  servidor  estável,  extinto  o  cargo,  será  ele 
colocado em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento 
em outro cargo.  (CF, art.41, § 3º).” (Direito Administrativo Brasileiro, 22º 
Edição, São Paulo, Malheiros, 1997, p.368) grifos nossos.

No caso em exame, não se trata propriamente de extinção de 
cargos públicos, mas sim de Quadro integrante do Quadro de Organização  
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, cuja composição pode 
ser unilateralmente alterada pelo Poder Público, não havendo que se falar,  
nesse sentido, em direito adquirido.¹

Como já dito, a Lei Nº 6.005/96, ao referir a nova composição 
do Quadro de Organização do CBMPA, não mais se reporta ao Quadro de 
Manutenção  de  Viaturas  e  equipamentos  operacionais,  donde  se  pode 
concluir que a lei operou a extinção de tal Quadro.

Diante do silêncio do legislador,  conclui-se que o Quadro foi  
efetivamente extinto.

Seguindo o raciocínio, pode-se responder, no que diz respeito  
ao segundo questionamento, que  os bombeiros que integravam o Quadro 
extinto  devem  ser  removidos  para  outro  quadro.  Nesse  sentido,  
considerando  que  antes  estavam integrados  a  outro  quadro,  ainda  hoje  
constante     do Quadro de Organização do CBMPA, o mais lógico é que sejam   
removidos  ao  Quadro  de  origem,  obviamente  respeitando-se  a  situação  
hierárquica em que se encontravam.

Data vênia, não se pode dizer que a Lei Nº 6.005/96 prejudicou 
os requerentes.  O referido diploma legal cuidou de adequar o Quadro de  
Organização do CBMPA às reais necessidades da Corporação, com vistas  
ao melhor cumprimento dos fins públicos.  Desde que respeitada a situação  
hierárquica  dos  militares,  não  há  que  se  falar  em  ofensa  a  direito  dos 
requerentes.

O fato de os requerentes terem preenchido os requisitos legais  
para  ocuparem  o  Quadro  de  Manutenção  de  Viaturas  e  Equipamentos 
Operacionais de modo algum impede a extinção do Quadro,  impondo-se 
apenas o respeito à situação hierárquica dos militares que o integravam, a 
fim de que passem a concorrer a promoção no Quadro para o qual forem 
remanejados.

Para o caso em análise,  pela sua similitude,  podemos inferir 
que as qualificações de Corneteiro e de Comunicações foram extintas e não 
colocadas em extinção.
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III.3 – DA JURISPRUDÊNCIA
A respeito do provimento de cargos públicos, o STF editou a 

Súmula 685: 
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie  

ao  servidor  investir-se,  sem  previa  aprovação  em  concurso  público  
destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual 
anteriormente investido.

IV – DO PARECER
Em síntese, do estudo apresentado concluímos que:
1. A criação das vagas para Cabo Operador de Comunicação e 

ampliação  do  número  de  vagas  para  Cabo  Corneteiro  e  para  Cabo 
Combatente,  em 21 de  fevereiro  de 1995,  através  do BG nº  037,  foram 
realizadas ilegalmente através de Portaria.

2.  Pelo  princípio  da  Segurança  Jurídica,  entendido  como 
princípio da boa-fé dos administrados ou da proteção da confiança, ao qual 
está visceralmente ligada a exigência de maior estabilidade das situações 
jurídicas, mesmo daqueles que na origem apresentam vícios de ilegalidade, 
como já explanado, aquelas vagas criadas por Portaria, mesmo ilegalmente, 
bem como os respectivos cursos de formação, devem ser convalidados.

3.  As  qualificações  de  Corneteiro  e  de  Comunicações  foram 
extintas com a vigência da Lei nº 6.005, de 23 de dezembro de 1996, que 
alterou a Lei nº 5.729,  de 10 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o 
efetivo do CBMPA e não colocadas em extinção.

4. Segundo o art. 40 da Constituição Estadual, extinto o cargo 
ou  declarada  sua  desnecessidade,  o  servidor  estável  ficará  em 
disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o 
seu adequado aproveitamento em outro cargo.

5.  Segundo  a  Doutrina  o  aproveitamento  é  o  ingresso  do 
servidor  estável,  que se encontrava em disponibilidade,  no mesmo cargo 
dantes  ocupado ou  em cargo  de equivalentes  atribuições  e  vencimentos 
compatíveis.

6.  É  inconstitucional  toda  modalidade  de  provimento  que 
propicie ao servidor investir-se, sem previa aprovação em concurso público 
destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual 
anteriormente investido, segundo o STF (Súmula 685).

7.  Segundo  entendimento  da  PGE  em  caso  análogo,  os 
bombeiros que integravam o Quadro extinto devem ser removidos para outro 
quadro. Nesse sentido, considerando que antes estavam integrados a outro 
quadro, ainda hoje constante do Quadro de Organização do CBMPA, o mais 
lógico  é  que  sejam  removidos  ao  Quadro  de  origem,  obviamente 
respeitando-se a situação hierárquica em que se encontravam.
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8.  Segundo  o  Estatuto,  a  antigüidade  em  cada  Posto  ou 
Graduação é contada a partir  da data da assinatura do ato da respectiva 
promoção,  nomeação,  declaração  ou  inclusão,  salvo  quando  estiver 
taxativamente fixada outra data, e que no caso de ser igual a antigüidade, é 
ela estabelecida para os Policiais Militares do mesmo Quadro, pela posição 
nas respectivas escalas numéricas ou registros existentes na Corporação.

Face  a  tudo  que  foi  exposto,  a  classificação  dos  Cabos 
decorrente  da  extinção  das  qualificações  Comunicante  e  Corneteiro  e  o 
aproveitamento  destes na Qualificação de origem, no caso, Combatentes, 
como aquelas Qualificações não foram colocadas em extinção - o que seria 
o mais coerente para se evitar situações como esta -  entendemos então que 
deva ser  realizada com base nos registros existentes na Corporação,  ou 
seja, pela ordem de classificação unificada das médias finais constantes das 
atas de conclusão de cursos.

É o Parecer, SMJ.
Quartel em Belém-PA, 24 de setembro de 2007.

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-se em BG;
3. A DP para cumprimento.

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

4ª PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL

PORTARIA Nº 092, DE 24 DE SETEMBRO DE 2007.
ANEXO: 
*  Cópia  do  Boletim  de  Ocorrência  Policial  nº 

000243/2007.000598-2 
* Termo de Declarações – Sr. Márcio Costa Botelho 
* Ofício nº 208/07 – BM/2

O Subcomandante Geral do CBMPA e chefe do EMG, no uso de 
suas  atribuições  legais  e  tendo  tomado  conhecimento  do  teor  dos  fatos 
narrados pelo  Sr. Márcio Costa Botelho de acordo com o seu termo de 
declarações prestado ao Sargento J Junior da BM/2 - QCG, às 10:00 horas 
do dia 03SET07; que no dia 18SET07, às 17 horas, quando transitava pela 
Rua Gaspar  Dutra,  no  bairro  do  Curió  –  Utinga,  passou  a  ser  agredido 
verbalmente  pelo  Subtenente  CLOVIS  ALBERTO  PINTO  DA  SILVA 
TORRES e esposa, e ainda teria sido ameaçado de sofrer agressão física 
por parte do militar que portava, no momento, um machado; tudo registrado 
em B. O. P. nº 000243/2007.000598-2 na Seccional Urbana do Marco.
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RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a abertura de SINDICÂNCIA, para apurar as 

circunstâncias dos fatos;

Art.  2º - Nomear o 1º TEN QOBM  RICARDO  LENO ANAICE 
PEREIRA, como Encarregado da Sindicância, delegando-lhe para esse fim, 
as atribuições que me competem;

Art.  3º -  Estabelecer  o  prazo  legal  para  a  conclusão  dos 
trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;

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

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA 

PORTARIA Nº 093, DE 25 DE SETEMBRO DE 2007.
ANEXO: 
* Ofício nº 01 – PADS;
* Cópia da Portaria nº 007 – EFO (30JUL07);
* Cópia da Portaria nº 008 – EFO (10AGO07).

O Subcomandante Geral do CBMPA e chefe do EMG, no uso de 
suas  atribuições  que  lhe  são  conferidas  em legislação  peculiar  e  tendo 
tomado conhecimento do fato narrado no Ofício nº 01 – PADS, referente a 
solicitação  de  sobrestamento  do  Processo  Administrativo  Simplificado, 
instaurado através da Portaria nº 060 de 21AGO07, da qual nomeia o 1º 
TEN QOBM MARCELO MORAES NOGUEIRA, como Presidente do referido 
PADS,  e  em  razão  de  estar  empenhado  em  outros  processos 
administrativos (PADS) instaurados pela Escola de Formação de Oficiais – 
EFO, conforme cópias das Portarias que seguem em anexo. 

RESOLVE:
Art.  1º - Sobrestar, no período de 11SET07 a 01OUT07, com 

base no Art. 265, inciso V do CPC, o Processo Administrativo Simplificado – 
PADS,  instaurado  por  meio  da  Portaria  nº  060/2007,  para  reabertura 
imediata no 02 de outubro de 2007; 

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

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA 
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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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