
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 28 DE FEVEREIRO DE 2008.
BOLETIM GERAL Nº 039

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2008 (SEXTA-FEIRA)

Superior de Dia 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 DO CBMPA

PARECER Nº 003/2008-COJ
INTERESSADOS: CB BM ADELSON MODESTO DA SILVA; 
ASSUNTO: Promoção por ressarcimento de preterição;
ANEXOS:  PARTE  ESPECIAL  S/N  DO  CB  BM  MODESTO; 

PARECER Nº163/2005 – COJ; Certidão de Antecedente Criminal; Termo de 
Audiência;  Certidão  da  Comarca  de  Marituba;  Boletim  Escolar  Especial 
Nº002/2005, de 14 dezembro de 2005; Declaração Escolar do CFAE

EMENTA:  PEDIDO  DE PROMOÇÃO  EM RESSARCIMENTO 
DE PRETERIÇÃO. DEFERIDO.
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I – DA CONSULTA:
O Exmº. sr. CEL QOBM – Cmt Geral do CBMPA encaminhou a 

Comissão  de  Justiça  do  CBMPA  o  requerimento  do  CB BM ADELSON 
MODESTO DA SILVA,  cujo o  pleito é a promoção por  ressarcimento de 
preterição, a contar de 15 de dezembro de 2005.

II – DOS FATOS:
O CB BM Modesto cursava o CFS/Condutor na sua fase final, 

onde todas as disciplinas tinham sido encerradas - nos preparativos final da 
formatura, quando por força do parecer nº 163/2005-COJ o requerente foi 
desligado do curso, em 15 de dezembro de 2005, no dia da formatura.  Em 
tese,  por  não  atender  um  dos  requisitos  da  LEI  DE PROMOÇÕES  DE 
PRAÇAS  DA POLÍCIA MILITAR  DO PARÁ -  que  o  militar  não  esteja 
“Sub-judice”. No  entanto  na  certidão,  oriunda  da  Justiça  do  Estado  do 
Pará, da comarca de Marituba, 1º Vara Cível e Penal, expedida em 09 de 
janeiro de 2008, consta que o processo nº 2000.2000.036-7, onde figurava 
como acusado ADELSON MODESTO DA SILVA, foi arquivado, conforme 
sentença prolatada em 24 de fevereiro de 2003.

III – DO DIREITO:
DA LEI DE PROMOÇÕES DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR 

DO PARÁ:
LEI Nº 5.250, DE 29 DE JULHO DE 1985
.........................................

CAPÍTULO II – DOS CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO
Art. 4º – As promoções, dentro das vagas existentes em cada  

Quadro  (QPMG  e  QBMG)  serão  efetuadas  visando  dar  justo  valor  à 
capacidade  profissional  e  às  habilitações  especiais  dos  graduados, 
obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;
2) Merecimento;
3) Por ato de bravura, e
4) ”Post-mortem”.
§ 1º – Eventualmente, a praça poderá ser promovida por ato de 

bravura e “post-mortem”;
§  2º  –  As  promoções  por  ato  de  bravura,  independerão  da 

existência de vagas, podendo, ainda, serem efetuada “post-mortem”;
§  3º  –  Existindo  justa  causa,  poderá  haver  promoção  em 

ressarcimento de preterição;
§  4º  –  As  promoções  provenientes  de  aprovação  em 

concurso  ou  curso,  são  consideradas  como  pelo  critério  de  
merecimento.
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..........................................................................
No Edital nº 02/2003, de 15JUL2003, dispõe sobre a Seleção 

Interna  de  Admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos  Bombeiros 
Militares Condutores e  Operadores de Viaturas – 2003,  onde o  item  “2” 
prevê as condições indispensáveis para participar da seleção:

..........................................................................
Para participar da presente Seleção Interna, o militar deverá 

reunir obrigatoriamente as seguintes condições:
1.Ser Cabo ou Soldado BM da ativa;
2.Ter concluído, no mínimo, o Ensino Fundamental (1º Grau 
Completo), até a data da inscrição;
3.Possuir Carteira Nacional de Habilitação – categoria “D” 
ou “E”;
4.Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;
5.Não ter sofrido punição disciplinar que afete o sentimento 
do dever, a honra pessoal, o pundonor militar, o decoro da  
classe ou por embriaguez alcoólica nos últimos dois anos;
6.Ter  parecer  favorável  de  seu  Comandante,  Chefe  ou 
Diretor,  que  deverá  atestar  que  seus  subordinados 
preenchem os requisitos do presente edital”.
 .........................................................................
RECONHECENDO O PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA
Esse ato de voltar atrás e reconhecer seu próprio erro é, além 

de decente, obrigatório para a Administração Pública.
Trata-se do princípio que na tradição do direito público brasileiro 

se  convencionou  chamar  de  autotutela.  É  o  princípio  que  permite  à 
administração exercer, ela própria, o controle de seus próprios atos.

O caso também não é novo no direito brasileiro. Em julgamento 
histórico (Apelação Cível 7.704-DF-1943), o STF deliberou:

(...) e a autoridade que tem competência expressa para a prática 
de um ato, tem-na, extensivamente, para a anulação desse ato. Já aqui a 
questão  não  é  da  invasão  eventual  da  órbita  judiciária,  o  que  já  foi 
examinado,  mas  da  extensão  dos  poderes  administrativos,  questões 
diferentes  e  que  se  acham emburilhadas  em diversos  lances  dos  autos. 
Assentando que pode a administração anular seu ato contrário à lei, salvo à 
parte recurso à justiça, esta é a questão fundamental dos autos –  é certo 
que, na órbita administrativa, não oferece dúvidas a proposição de que a 
autoridade , a que compete a prática de um ato, compete a de sua anulação, 
se cabível e quando cabível.

O mesmo STF, a partir da decisão histórica transcrita, sumulou 
seu entendimento nunca depois alterado sobre o fato, vide súmulas 346 e 
473 abaixo transcritas:
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SÚMULA Nº 346
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODE DECLARAR A NULIDADE DOS 
SEUS PRÓPRIOS ATOS.

SÚMULA Nº 473
A  ADMINISTRAÇÃO  PODE  ANULAR  SEUS  PRÓPRIOS  ATOS, 
QUANDO  EIVADOS  DE  VÍCIOS  QUE  OS  TORNAM  ILEGAIS, 
PORQUE  DELES  NÃO  SE  ORIGINAM  DIREITOS;  OU  REVOGÁ-
LOS,  POR  MOTIVO  DE  CONVENIÊNCIA  OU  OPORTUNIDADE, 
RESPEITADOS OS DIREITOS ADQUIRIDOS, E RESSALVADA, EM 
TODOS OS CASOS, A APRECIAÇÃO JUDICIAL.

Já  se  vê,  portanto,  que  é  possível  a  anulação  de  um  ato 
administrativo  por  outro  ato  administrativo, ex  officio.  Portanto  o  servidor 
público pode reconhecer seu erro e voltar atrás, por sua própria iniciativa.

Resta a nós saber se, segundo o direito público (distinto que é 
do direito privado), uma vez constatada a ilegalidade, o servidor público não 
“deve”  voltar  atrás  e  rever  o  seu  ato.  Deve  o  servidor  voltar  atrás  e 
reconhecer que o ato que praticou é viciado?

DO DEVER DE RECONHECER O ERRO E REPARÁ-LO
Entendemos que, reconhecendo o erro, o servidor tem o dever 

de voltar atrás e declará-lo sem validade.
O servidor público é (ou deveria ser) escravo da lei.  Quando 

seus atos a contrariam, deve (é obrigado a) voltar atrás e reconhecer o vício.
Discorrendo  sobre  o  tema,  Maria  Sylvia  Zanella  di  Pietro  é 

categórica, corretamente categórica, ao afirmar que cabe ao administrador, 
face à ciência do vício, a obrigação de sua anulação ex officio. Confira:

“Para  nós,  a  administração  tem,  em  regra,  o  dever  de 
anular  os  atos  ilegais,  sob  pena  de  cair  por  terra  o  princípio  da 
legalidade.”

A melhor doutrina segue esta tendência. Lúcia Valle Figueiredo 
também afirma o mesmo que Maria Sylvia Zanella di Pietro:

“Deveras, diante de atos desconformados do ordenamento 
jurídico (é dizer: diante de atos desconformes da lei e dos princípios)  
em geral, deve a administração proceder a invalidação. Somente assim 
não agirá se estiver diante da possibilidade de sanear, ou impedida por 
outras normas ou princípios do próprio ordenamento jurídico.  Nesta 
última  hipótese,  conservará  os  atos  para  preservar  o  valor  da  
segurança jurídica.”

Miguel Reale, redator do Novo Código Civil (NCC), também é 
voz  consensual  neste  tema  e  dá  um tom de  pá  de  cal  sobre  qualquer 
controvérsia. Confira:
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“  Não vejo razão para colocar o problema em termos abstratos   
de  opção  entre  faculdade  e  dever,  quando  são  circunstâncias 
especialíssimas  de  fato  e  de  ordem  normativa  que  ora  concedem  à  
administração  a  faculdade  de  anular,  ora  lhe  impõem  o  dever  do 
anulamento.  Melhor  será  falar  em  poder-dever  do  Estado,  pois  nesse 
conceito se englobam, concretamente, os dois aspectos do problema”.

IV – DO PARECER:
No  Edital  nº  02/2003,  de  15JUL2003,  que  dispõe  sobre  a 

Seleção  Interna  de  Admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos 
Bombeiros Militares Condutores e Operadores de Viaturas – 2003, onde o 
item “2” prevê as condições indispensáveis para participar da seleção, em 
nenhum momento menciona que o candidato não poderia se inscrever se 
estivesse “sub judice”; porém, no entendimento da Comissão - na época, 
não  atendia  uns  dos  requisitos  à  promoção,  de  acordo  com  a  Lei  de 
Promoção de Praças da Policia Militar do Pará. Motivo, em tese, que tirou o 
requerente do curso, conforme  parecer nº 163/2005-COJ.

Diante da análise do conteúdo exposto, à luz do princípio da 
autotutela, esta Comissão de Justiça conclui que:

a) Em nenhum momento entre o período da inscrição e o final 
do curso o requerente estava “SUB JUDICE”, o que pode ser constatado na 
Certidão oriunda da Justiça  do Estado do Pará da comarca de Marituba 
expedida  em  09  de  janeiro  de  2008.  Na  verdade  o  que  consta  é  o 
arquivamento em 24 de fevereiro de 2003 do processo nº 2000.2000.036-7, 
onde figurava como acusado o requerente. Vale ressaltar que na certidão de 
antecedentes criminais da Comarca de Belém, objeto de analise do parecer 
nº 163/2006 – COJ, constam dois PROCEDIMENTOS nº 20020001567 e o 
nº 200020000367.

b) Quanto ao direito a promoção por ressarcimento  de 
preterição, observa-se que, o requerente concluiu com aproveitamento 
o Curso de Formação de condutor e Operador de Viaturas, atingindo a 
média  (MB-8,029),  conforme  Boletim  Interno  Escolar  nº  002, 
14/12/2005. 

Sendo assim opinamos pelo deferimento do pleito  do 
militar,  quanto a  sua promoção em ressarcimento de preterição a 
contar de 25 de dezembro de 2005, para promoção a 3º SGT.

Este é o parecer. S.M.J.

Belém/PA, 07 de Fevereiro de 2008.

KLEBSON LOAIR LÁZARO MANSOS BENTES – CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA
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DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
I – Homologo o presente Parecer;
II – Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral;
III – A DEI para as providências.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA - CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmte Geral do CBMPA

PARECER nº 018 /2008-COJ
INTERESSADO:  AL  CFSD  BM  Wellington  Sousa  da  Silva 

Castro.
ASSUNTO: Acumulação de Cargos Públicos.
ANEXOS:  
* DOC. 1 – Protocolo nº 6370-DP de 08 de novembro 2007.
*  DOC. 2 – parte s/nº do  AL CFSD BM Wellington Sousa da 

Silva Castro de 19 outubro de 2007.
* DOC. 3 – Contrato da SEDUC.

EMENTA:  ACUMULAÇÃO  DE  CARGOS  PUBLICOS. 
POLICIAL  MILITAR  E  MAGISTERIO.  PEDIDO  ADMINISTRATIVO. 
TRATAMENTO  DIFERENCIADO  PARA  OS  MILITARES  EM  RELAÇÃO 
AOS SERVIDORES CIVIS.  ART. 142, § 3º, INCISO X E  ART.42,  § 1º DA 
CONSTITUIÇAO FEDERAL. MATÉRIA TRATADA POR LEI ESPECIFICA. 
ART. 103, VIII, DA LEI Nº5.251 E ART. 37, INCISO CXL DA LEI  Nº 6.833 
POSSIBILIDADE.

I – DA CONSULTA:
O AL CFSD BM Wellington Sousa da Silva Castro encaminhou 

a Comissão de Justiça e Disciplina, pedido administrativo solicitando análise 
pelo fato de até a presente data não ter recebido seus vencimentos desde 
do inicio do CFSD. Sendo informado pela Diretoria de Pessoal do CBMPA 
que o requerente possui um vinculo com a SEDUC, contrato de nº 166/2004, 
onde exerce a função de magistério. 

II – DOS FATOS:
O  requerente,  O  AL  CFSD  BM  Wellington  Sousa  da  Silva 

Castro encaminhou  a  Comissão  de  Justiça  e  Disciplina,  pedido 
administrativo solicitando análise pelo fato de até a presente data não ter 
recebido seus vencimentos desde do inicio do CFSD. Sendo informado pela 
Diretoria de Pessoal do CBMPA que o requerente possui um vinculo com a 
SEDUC, contrato de nº 166/2004, onde exerce a função de magistério.
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Anexou o contrato com SEDUC, embasando seu pleito no art. 
37, inciso XI da C.F. e no art. 37 do Código de Ética. 

Sendo este objeto de análise remetido pela Diretoria de Pessoal 
a Comissão de justiça no dia 08 novembro de 2007.

III - DO DIREITO:
Inicialmente para análise da matéria em questão, transcrevemos 

o dispositivo  do  Art.  37º inciso XVI da Constituição Federal,  que trata 
sobre a “Acumulação de Cargos Públicos”. Utilizado como fundamentação 
pelo requerente em seu pedido, ao dispor, in verbis:

[...]Art. 37º -.
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,  

exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer  
caso o disposto no inciso XI.

b)  a  de  um  cargo  de  professor  com  outro  técnico  ou  
científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de  
saúde, com profissões regulamentadas; [...].

Observamos também, que há necessidade de se estender 
essa  análise  para  a  seguinte  questão:  “  Se  o  regramento  acima   
mencionado,  se  aplica  aos  militares  ou  se  são  regidos  por  regramento 
constitucional distinto  ”.  

Questão esta levantada, devido ao tratamento que a própria 
Constituição Federal reserva aos militares, no momento em que utiliza 
uma Seção de todo o seu arcabouço legal para tratar “Dos Militares 
dos Estados”. Onde menciona em seu   Art.42,   § 1º  ,   in verbis  :  

[...].Art.  42  Os  membros  das  Polícias  Militares  e  Corpos  de 
Bombeiros  Militares,  instituições  organizadas  com  base  na  hierarquia  e  
disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art.  
14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual  
específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as 
patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. [...]

Sobre o     art. 142, § 3º, inciso X, mencionado no   Art.42,   § 1º da   
CF   transcrevemos o seu teor,   in verbis  :  

[...].Art.  142.  As  Forças  Armadas,  constituídas  pela  Marinha,  
pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e  
regulares,  organizadas  com  base  na  hierarquia  e  na  disciplina,  sob  a 
autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da  
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer  
destes, da lei e da ordem.
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X -  a  lei  disporá  sobre  o  ingresso  nas  Forças  Armadas,  os 
limites  de  idade,  a  estabilidade  e  outras  condições  de  transferência  do  
militar  para  a  inatividade,  os  direitos,  os  deveres,  a  remuneração,  as  
prerrogativas e outras situações especiais  dos militares,  consideradas as  
peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de 
compromissos internacionais e de guerra.[...].

Onde  observamos  que  a  própria  Constituição  do  Estado  do 
Pará, através do   § 4   da Lei Complementar 39/2002  , inclui em seu conteúdo   
o previsto nos termos dos Arts. 42,   § 1, e 142, § 3, inciso X, da Constituição   
Federal,   in verbis  :  

[...].  §  4  observadas  as  normas  previstas  na  presente  Lei,  os   
limites continuam regidos pela legislação especifica  a eles aplicável,  nos 
termos dos   Arts. 42,   § 1, e 142, § 3, inciso X, da Constituição Federal.   [...].  

Entendemos que o     Art. 42,   § 1º da Constituição Federal   confere   
um tratamento  diferenciado  para  os  militares  em relação  aos  servidores 
civis.  No  momento  que  deixa  claro  que:  “  Aplicam-se  aos  militares  dos   
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado  
em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e  
3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 
3º,  inciso X,  sendo as patentes dos oficiais  conferidas pelos respectivos  
governadores.”

Pelo fato, do texto constitucional deixar a cargo de Lei Estadual 
Específica regulamentar os assuntos que versam sobre os policiais militares, 
em  matérias  sobre:  “...    os  direitos,  os  deveres,  a  remuneração,  as   
prerrogativas e outras situações especiais dos militares,... ( 142, § 3, inciso 
X, da C F)”.  Então não resta duvida, que caberá a Lei Estadual estabelecer   
regras sobre acumulação de cargos públicos.

Onde esta previsão já se encontra assentada na   Lei n 5.251 de   
31 de julho de 1985   que dispõe sobre o   Estatuto Dos Policiais Militares Da   
Polícia Militar Do Pará.    Conforme,   in verbis  :  

                                                                                                       
Art.  103 -  A  transferência  para  a  reserva  remunerada,  "ex-

offício'', verificar-se-á  sempre  que  o  Policial  Militar  incidir  em  um  dos 
seguintes casos: 

(...)
VIII - Ser empossado em cargo público permanente estranho a 

sua carreira, cujas funções não sejam de magistério;
(...).
Esta previsão também se encontra na   Lei   Nº 6.833  , DE 13 DE   

FEVEREIRO DE 2006,    que dispõe sobre o    Código  de Ética  da    Polícia   
Militar Do Pará,   atualmente vigente para o CBMPA.      Conforme,   in verbis  :  

(...).Art. 37. São transgressões disciplinares todas as ações ou 
omissões contrárias à disciplina policial-militar, especificadas a seguir:
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CXL - exercer, o militar do Estado em serviço ativo, o comércio,  
ter função ou emprego remunerado de qualquer natureza, salvo a prática 
do magistério, ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade  
comercial ou industrial com fins lucrativos, ou delas ser sócio, exceto como 
acionista, cotista ou comanditário; (...).

Sobre  essa  matéria,  já  possui  uma  decisão  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado do Pará, que se manifesta favorável quanto à acumulação 
de cargos públicos por militares, na área de magistério:

ACORDÃO: 57.068
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO Nº 2004.303682
IMPETRANTE:  ROSEANE  MAGALHAES  LIMA  (ADVOGADO: 

EDILSON JASE LISBOA AGRASSAR E OUTRO)
IMPETRANTE:  SECRETARIO  EXECUTIVO  DE 

ADMINISTRAÇÃO (PROCURADOR: ICARAI DIAS DANTAS)
RELATORA: JUIZA CONVOCADA DRA. DAHIL PARAENSE DE 

SOUSA.
EXPEDIENTE DAS CAMARAS CIVEIS REUNIDAS

EMENTA:
“MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇAO DE CARGO 

PUBLICO – POLICIAL MILITAR E MAGISTERIO – ADMISSIBILIDADE, EX 
VI ART. 142, §3º, II, DA C.F, C/C ART. 103, VIII, DA LEI Nº 5.251/2005. É 
admissível a acumulação de cargos públicos por Policial Militar, quando o 
cargo  publico  civil  assumido  seja  relacionado  as  funções  de  Magistério, 
consoante ressalvado pelo art.103, VII, da Lei Estadual nº 5.251/2005, c/c 
art. 142, §3º, II, DA C.F.. Segurança concedida por unanimidade.”

IV - DO PARECER:

Analisando  as  legislações  que  versam  sobre  a  matéria  em 
estudo, esta comissão entende, que os militares sobre o dispositivo do Art.
37, XVI da CF, que versa sobre “acumulação de cargos públicos”, devem ser 
regidos por legislação especifica, devido ao tratamento diferenciado sofrido 
em relação aos servidores civis, pois o art. 42, § 1º, da CF, da Constituição 
Federal, prevê expressamente que: “Aplicam-se aos militares dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as 
disposições do art.  14,  § 8º;  do art.  40,  § 9º;  e do art.  142,  §§ 2º e 3º, 
cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, 
§ 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos 
governadores.”Onde a própria Constituição do Estado do Pará, através do § 
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4 da Lei Complementar 39/2002, inclui em seu conteúdo, ratificando também 
esse entendimento.

Sendo  que  já  se  encontra  esta  previsão  em  lei 
infraconstitucional, no caso, a Lei nº 5.251 de 31 de julho de 1985 (Estatuto 
dos  Policiais  Militares  do  Estado  do  Pará),  no  Art.  103,  inciso  VII, já 
transcrita no texto deste parecer,  que o militar é transferido a “ex-offício’’ 
para  a  reserva  remunerada  quando  empossado  em  cargo  publico 
permanente estranho a sua carreira, excepcionando somente em caso de 
magistério”.

Onde  para  reforçar  o  nosso  entendimento,  já  possui  uma 
decisão  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Pará,  que  se  manifesta 
favorável sobre a acumulação de cargos públicos por militares, na área de 
magistério. Já transcrito no texto deste parecer.

Portanto,  diante  da  análise  e  com base  nas  legislações  que 
versam  sobre  o  assunto,  esta  Comissão  de  Justiça  entende  que  há 
possibilidade do militar pleiteante exercer a função de magistério.

Este é o parecer. S.M.J.
Belém-PA, 07 de fevereiro de 2008.

Luis Cláudio Rêgo dos Santos – CAP QOBM
Membro da Comissão de Justiça

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
I – Concordo com o parecer;
II  –  Sugiro  o  encaminhamento  do  documento  à  SEAD  para 

conhecimento e providências.

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
I – Homologo o presente Parecer;
II – Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral;
III – A DP para as providências.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA - CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmte Geral do CBMPA

2 – RESULTADO E INSPEÇÃO
A) Realizada pela JIS deste CBMPA, em Sessão Temporária de 

nº 05, datada de 13FEV2008, com o seguinte parecer:
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PARA FINS DE LICENCIAMENTO A PEDIDO
SD BM EDWANDRO DE FREITAS SANTOS, do 5º SGBM/I – 

APTO.
(ref. Of. nº 77/2008 – Diretoria de Saúde)

B) Realizada pela JIS deste CBMPA, em Sessão Permanente 
nº 04, datada de 13FEV2008, com os seguintes pareceres:

SOLICITAÇAO DE REFORMA
CB  BM  PAULO  SÉRGIO  COSTA  CORDOVIL,  da  DP/QCG. 

PARECER: Incapaz definitivamente ao trabalho bombeiro militar, a partir de 
13.02.2008. solicitamos REFORMA A JPMSS, conforme o que preceitua o 
art. 106, inciso II, art. 108, inciso VI, da Lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho 
de 1985.

SOLICITAÇAO DE LICENÇA
1º  SGT BM RAIMUNDO NONATO ALVES BARBOSA, do 4º 

GBM.  PARECER:  Incapaz  temporariamente  ao  trabalho  bombeiro  militar. 
Necessita  de  58  dias  de  licença  para  tratamento  de  saúde,  retroativo  a 
18.01.2008 até 29.02.2008.

SD BM WALDSON JOSÉ DA SILVA BARROS,  do  1º  GBS. 
PARECER:  Incapaz  temporariamente  ao  trabalho  bombeiro  militar. 
Necessita  de  63  dias  de  licença  para  tratamento  de  saúde,  retroativo  a 
19.12.2007 até 19.02.2008.

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA
AL CFSD BM EMERSON EDBERG COSTA LEAL, do CFAE. 

PARECER:  Incapaz  temporariamente  ao  trabalho  bombeiro  militar. 
Necessita de mais 35 dias de licença para tratamento de saúde, retroativo a 
14.02.2008 até 19.03.2008.

CONCLUSÃO DE LICENÇA
1º  SGT BM RAIMUNDO RENATO ALVES BARBOSA,  do 4º 

GBM. PARECER: APTO ao trabalho bombeiro militar sem restrições. Deverá 
se  apresentar  no  quartel  de  origem  no  dia  01.03.2008,  pronto  para 
desenvolver  suas  atividades  laborativas  bombeiro  militar  (Operacionais  e 
Administrativas).

1º SGT BM ANTÔNIO CESAR VASCONCELOS, do 1º GBM. 
PARECER: APTO ao trabalho bombeiro militar com restrições. Dispensado 
de  esforço  físico  e  serviço  por  49  dias,  a  partir  de  14.02.2008  até 
02.04.2008, responde expediente no quartel.
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1º SGT BM RUI GUILHERME SANTOS DOS SANTOS, da 2ª 
SBM/I.  PARECER:  APTO  ao  trabalho  bombeiro  militar  sem  restrições. 
Deverá se apresentar no quartel de origem no dia 14.02.2008, pronto para 
desenvolver  suas  atividades  laborativas  bombeiro  militar  (Operacionais  e 
Administrativas).

SD BM WALDSON JOSÉ DA SILVA BARROS,  do  1º  GBS. 
PARECER: APTO ao trabalho bombeiro militar sem restrições. Deverá se 
apresentar no quartel de origem no dia 20.02.2008, pronto para desenvolver 
suas  atividades  laborativas  bombeiro  militar  (Operacionais  e 
Administrativas).

CONCLUSÃO DE DISPENSA
CB BM WALTER AUGUSTO FRANÇA RODRIGUES,  do 11º 

SGBM/I.  PARECER:  APTO  ao  trabalho  bombeiro  militar  sem  restrições. 
Deverá se apresentar no quartel de origem no dia 14.02.2008, pronto para 
desenvolver  suas  atividades  laborativas  bombeiro  militar  (Operacionais  e 
Administrativas).

CB  BM  JONAS  HOLANDA  DE  ARAÚJO,  da  2ª  SBM/I. 
PARECER: APTO ao trabalho bombeiro militar sem restrições. Deverá se 
apresentar no quartel de origem no dia 14.02.2008, pronto para desenvolver 
suas  atividades  laborativas  bombeiro  militar  (Operacionais  e 
Administrativas).

CB  BM  EDER  WILSON  LOPES  MARTINS,  do  3º  SGBM/I. 
PARECER: APTO ao trabalho bombeiro militar sem restrições. Deverá se 
apresentar no quartel de origem no dia 14.02.2008, pronto para desenvolver 
suas  atividades  laborativas  bombeiro  militar  (Operacionais  e 
Administrativas).

3º  SGT  BM  ANTÔNIO  MARCIO  BARBOSA  NEVES,  do  2º 
GBM. PARECER: APTO ao trabalho bombeiro militar sem restrições. Deverá 
se  apresentar  no  quartel  de  origem  no  dia  14.02.2008,  pronto  para 
desenvolver  suas  atividades  laborativas  bombeiro  militar  (Operacionais  e 
Administrativas).

CB BM IVAN NOGUEIRA SARAIVA, do 2º GBM. PARECER: 
APTO ao trabalho bombeiro militar sem restrições. Deverá se apresentar no 
quartel  de  origem  no  dia  14.02.2008,  pronto  para  desenvolver  suas 
atividades laborativas bombeiro militar (Operacionais e Administrativas).
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CB  BM  ADNILSON  CHAGAS  DA  SILVA,  do  3º  GBM. 

PARECER: APTO ao trabalho bombeiro militar sem restrições. Deverá se 
apresentar no quartel de origem no dia 14.02.2008, pronto para desenvolver 
suas  atividades  laborativas  bombeiro  militar  (Operacionais  e 
Administrativas).

CONTROLE DE ATESTADO DE ORIGEM
CB BM LINO DA SILVA VIEIRA, do 9º SGBM/I. PARECER: O 

militar não Apresenta seqüelas funcionais e conseqüência o acidente sofrido 
em 07.07.2007.

(Ref. Of. nº 75/2008 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

3 - OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO  Nº  110,  DE  12  DE  FEVEREIRO  DE  2008  – 

GAB/CEFET

Senhor Comandante,
Por  meio  deste  agradecemos  a  vossa  gentileza  por  ter 

disponibilizado 02 soldados bombeiros para explanação prática dos métodos 
de salvamento de uma vítima em caso de acidente  em que ocorra  uma 
parada  cardíaca  ou  respiratória,  caracterizando  um  atendimento  de 
primeiros  socorros,  visto  que  esta  disciplina  está  sendo  oferecida  aos 
nossos  alunos  de  educação  física,  por  acharmos  necessário  este 
conhecimento em caso de necessidade de ajudar alguém vitima de acidente 
no qual este aluno esteja presente em algum momento de seu dia-a-dia.

Estiveram presente nesta instituição de ensino o Sargento Lima 
e o cabo L.Souza no dia e horário previsto para a palestra: 18 de dezembro 
de  2007,  às  15h30,  e  nos  ofereceram  uma  excelente  palestra  sobre  o 
assunto acima citado, inclusive com demonstração prática equivalente, com 
os instrumentos trazidos pelos mesmos. 

Gostaríamos  de  acrescentar  que  a  palestra  teve  um  ótimo 
aproveitamento  pelos  alunos  que  ficaram  satisfeitos  com  a  didática 
elaborada e aplicada pelos dois profissionais.

Espero em um momento oportuno, no decorrer de 2008, contar 
novamente com a colaboração deste comando, no sentido de ajudarmos na 
educação deste jovens, alunos desta instituição, em seu cotidiano presente 
e futuro.

Sem mais, agradeço.
Atenciosamente,

Prof. Edson Ary de Oliveira Fontes
Diretor Geral do CEFET/PA
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OFÍCIO  Nº  34/2008  –  DO  1º  GRUPAMENTO  AÉREO  DE 
BUSCA E SALVAMENTO

Senhor Comandante,
Honrado  em  cumprimentá-lo  e  aproveitando  a  oportunidade, 

informo  a  Vossa  Excelência  que  o  3º  SGT  BM  Marcos  Cleison  Barros 
Martins, pertencente a esta Coordenadoria de Operações Aéreas (COA), foi 
convocado para compor a tripulação, na aeronave do IBAMA 003(PT-HZL) 
do Núcleo de Operações Aéreas (NOA)-IBAMA.

Informo-lhe ainda que o referido militar irá deslocar-se no dia 20 
de fevereiro e retorna no dia 06 de março de 2008. (podendo ser prorrogado 
por igual período), sendo que os encargos de diárias, passagens aéreas, 
hospedagem e alimentação serão de responsabilidade do referido Instituto 
Ambiental. 

Informo-lhe também que, tal convocação será de fundamental 
importância para a proficiência de nossos Tripulantes Operacionais. 

Fato  este  que  levo  ao  conhecimento  para  apreciação  e 
autorização. 

Respeitosamente 
MAURO TADEU DE SILVA OLIVEIRA –TCEL.BM 
Coordenador de Operações Aéreas 

DESPACHO DO CMT GERAL: Autorizo

4 - ESCOLA DE FORMAÇÃO E OFICIAIS
TERMO DE RECEBIMEMTO DE MATERIAL
Aos 23 dias do mês de janeiro de 2008, na Escola de Oficiais foi 

entregue pelo Sr. Antonio Lopes de Menezes, RG:629069,SSP/DF, a mando 
da Secretaria Nacional de Segurança Publica/Ministério da Justiça, CNPJ:
00394494001370,  Veiculo  Sprinter  313  CDI  -15+1  lugares,  chassis 
8AC9036628A979647,  placa  JJE  6811,  contendo  os  seguintes  matérias: 
Manual  de  operação,  manual  de  manutenção,  caderno  de   lubrificação, 
manual de segurança de trânsito, guia de concessionária, macaco, chave de 
roda,  bolsa  de  ferramenta,  triângulo,  pneu  sobressalente,  extintor  de 
incêndio,  01(uma)  chave,  01(uma)  chave  reserva,  Ar  condicionado, 
Tacógrafo Analógico,  tapete  de borracha e  grafismo,  conforme SENASP, 
CRLV/seguro  DPVAT.em  cumprimento  a  portaria  nº  02-EFO,  de  24  de 
janeiro  de 2008,  na qual eu 1ºTEN.QOBM Marcelo Moraes Nogueira,  fui 
nomeado presidente da comissão de recebimento do referido veiculo, tendo 
como membros o  1ºTEN QOBM William Rogério  Souza  da Silva  e  a  2º 
TEN.QOBM Vanessa Costa Tavares Farias, onde em vistoria realizada aos 
28 dias do mês de janeiro de 2008, constamos que o ar condicionado do 
veiculo  em questão não  esta  refrigerando,  ato  continuo,  os demais itens 
seguem  sem  alterações.  Não  tendo  nada  mais  acrescentar  encerro  o 
presente  termo  que  vai  assinado  pelos  membros  da  comissão  de 
recebimento e por mim presidente que a lavrei.
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Marcelo Moraes Nogueira -1ºTEN QOBM
Presidente da comissão 

William Rogério Souza da Silva – 1ºTEN QOBM 
Membro da Comissão 

Vanessa Costa Tavares Farias- 2ºTEN QOBM
Membro da comissão 

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO

OF. Nº 22/2008 – DO CONSELHO DE DISCIPLINA
Exmº Senhor Comandante Geral,

Tendo em vista que este oficial foi designado para proceder o 
Conselho de Disciplina, instaurado, por meio da portaria nº 561, de 26 de 
outubro de 2007 – Gab. Cmdo, que foi transcrita no BG nº 200, de 12 de 
novembro de 2007, visando apurar a conduta irregular imputada ao 1º SGT 
BM PEDRO JOSÉ DA SILVA FIGUEIRA.

Considerando  que  o  prazo  de  conclusão  dos  trabalhos  do 
Conselho  de  Disciplina instaurado  por  meio  da  portaria  supracitada,  cuja 
responsabilidade ficou a  cargo  deste  oficial,  deverá  expirar  no dia  28 de 
fevereiro de 2008 

Considerando  a  natureza  complexa  da  apuração,  haverá 
necessidade de diligencias que obstarão a conclusão do processo no prazo 
legal,  devido as solicitações realizadas a 13ª Vara Penal da Comarca de 
Belém, tais como: copias de gravações de áudios de escutas telefônicas e 
oitiva de um dos indiciados que encontra-se a disposição da justiça .

Diante do exposto, solicito a Vossa Excelência  nos termo do 
art .265 ,inciso V do Código de Processo Civil –CPC, que se digne 
sobrestar os trabalhos de apuração do presente feito, até o dia 24 de 
março de 2008.

Respeitosamente,

FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO DA SILVA –TCEL 
QOCBM

Presidente do Conselho de Disciplina 

DESPACHO DO SUBCOMANDO GERAL:
1. Autorizo
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2 – CONSELHO DE DISCIPLINA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Nos termos do art. 123 do Código de Ética e Disciplina da PMPA 

ora  vigente  para  o  CBMPA,  concedo  ao  MAJ  QOBM  JOSÉ  AUGUSTO 
FARIAS ALMEIDA, do QCG, 20 (vinte) dias de prorrogação de prazo para 
conclusão  do  Conselho  de  Disciplina  do  qual  é  encarregado,  conforme 
portaria nº 560/2007 – Gab. Cmdo, publicada na 4ª parte do BG nº 197, de 
07NOV2007, que tem como objetivo apurar a conduta irregular do SD BM 
Reformado OSTER LUIZ LEITE DE SOUZA.

(Ref. Of. nº 06/2008 – CD)

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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