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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 01 DE ABRIL DE 2008 (TERÇA-FEIRA)

Superior de Dia TCEL BM DONATO
Supervisor de Área CAP BM WYTTING
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM SOUZA

2º Turno: CAP BM GÓES
Fiscal de Dia ao QCG SUBTEN BM BERNARDO 
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões
Auxiliar do Perito

MAJ BM CANTUÁRIA
A CARGO DA DST

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 – OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO.
OF. Nº 116/2008 – DO 2º GBS/GSE.
Ao Ilmo. Sr. CEL BM Subcomandante Geral do CBMPA,

Senhor Subcomandante,

Em virtude de necessitarmos de uma estatística mais detalhada do serviço 
de APH, a fim de subsidiar o comando do CBMPA de forma constante, se faz necessário que 
as  UBM’s  do interior  que possuem serviço de regate  repassem os dados estatísticos  das 
ocorrências até o 3º dia útil de cada mês, para que possamos alimentar o sistema com dados 
corretos.

Respeitosamente,

RAIMUNDO MANOEL DE JESUS QUARESMA DE MIRANDA – CAP BM
Comandante do 2º GBS/GSE
DESPACHO DO SUBCOMANDO GERAL:
Que tomem conhecimento os mandantes de Unidades e Subunidades do 

interior do Estado, no sentido de encaminhar a relação de dados estatísticos até o 3º dia útil de 
cada mês ao 2º GBS/GSE.

2 - RESULTADO DE INSPEÇÃO
Realizada pela JIS deste CBMPA, em Sessão Temporária de nº 09, datada 

de 25MAR2008, com o seguinte parecer:
PARA FINS DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS
1º SGT BM AIRTON MARQUES MARINHO, do QCG – APTO.
(Ref. Of. nº 145/2008- Diretoria de Saúde do CBMPA)

3 - RESUMO DE PORTARIA Nº 202/2008
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PORTARIA Nº 202/2008 DE 28 DE MARÇO DE 2008.
Nome:  Cel  QOBM  PAULO  GERSON  NOVAES  DE  ALMEIDA,  03  (três) 

diárias completas. Origem Belém-PA, destino: São Paulo-SP, no período de 30 de março a 
02 de abril de 2008. Objeto: a serviço da Corporação.

Paulo Gerson Novaes de Almeida – Cel QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmte Geral do CBMPA
(Transc. do DOE nº 31138, de 31/03/2008)

4 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 035/2008-COJ.
INTERESSADO:  - 1º SGT BM ARNALDO SANTOS SOUZA.
ORIGEM: SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA.
ASSUNTO: PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
ANEXO: PROTOCOLO DO SUBCOMANDO DO CBMPA Nº 323.
 REQUERIMENTO DO INTERESSADO E ANEXOS

EMENTA:  PROMOÇÃO  EM  RESSARCIMENTO  DE  PRETERIÇÃO. 
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 5° ITEM.5 E ART. 21, DA LEI Nº 5.250, 
DE 29JUL1985. MILITAR CONSIDERADO INAPTO À ÉPOCA DE SUA PROMOÇÃO POR 
TER  FALTADO  A  INSPEÇÃO  DE  SAÚDE  NÃO  ATENDENDO  A  CONVOCAÇÃO  PARA 
REALIZAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS E CONSEQUENTEMENTE AO TAF INTELIGÊNCIA 
DOS ART. 4o. § 3o DA LPP. DEFERIMENTO SE CONVALIDADOS PELO Sr. CMT GERAL, A 
INSPEÇÃO DE SAÚDE E TAF APRESENTADOS NOS AUTOS.

I – DA CONSULTA
O  Subcomandante  Geral  do  CBMPA  encaminhou  a  esta  Comissão  de 

Justiça  –  COJ  a  Parte  s/nº  do  1º  SGT  BM  ARNALDO  SANTOS  SOUZA,  de 
01FEVEREIRO2008, para análise e parecer da Comissão de Justiça,  objetivando subsidiar 
solução quanto ao pedido de promoção em ressarcimento de preterição do requerente.

II - DOS FATOS
Julgando-se  prejudicado  em  seu  direito  de  ascender  em  sua  carreira,  o 

militar, 1º SGT BM ARNALDO SANTOS SOUZA, pertencente ao efetivo da 1º SGBM/l, requer 
junto  ao  Comando  da  Corporação,  sua  promoção  à  graduação  de  2º  SGT  BM,  em 
ressarcimento de preterição, a contar de 25 de setembro de 2003. Nessa data, segundo narra 
o  requerente  deixou  de  ser  promovido  por  ter  faltado  à  Inspeção  de  Saúde,  e 
conseqüentemente,  não  ter  realizado  o  Teste  de  Aptidão  Física  (TAF),  condições 
indispensáveis à sua promoção segundo o decreto de Regulamentação da Lei nº 5.250/85.

Vindo o requerente a ser promovido à graduação de 2º SGT BM, no quadro 
de praças condutores somente em 21ABR2004, conforme BG nº 076 de 26ABR2004.

O  impetrante  solicita  que  a  Inspeção  de  Saúde  realizada  pela  JIS  do 
CBMPA, em seção temporária de nº. 022 de 23 a 27 de junho de 2003, publicada no BG nº 
134/2003 de 31JUL2003 e o TAF (Teste  de Avaliação Física),  realizado no Quartel  do 3ª 
SBM/I,  referente  a  promoção  de  abril  de  2003,  sejam  convalidados  para  promoção  por 
ressarcimento de preterição retroativa a 25SET2003. 

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
1-  PRESCRIÇÃO  ADMINISTRATIVA.  PRAZO  PARA O  INTERESSADO 

RECORRER DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO REVER 
SEUS ATOS.

Conforme disposto no art.21 da Lei nº 5.250, norma que trata da promoção 
de praças na Corporação, tem-se que:

“Art. 21 - A incapacidade física temporária, verificada em Inspeção de 
Saúde, não impede o ingresso do graduado em quadro de acesso”.

PARÁGRAFO  ÚNICO:  “No  caso  de  incapacidade  física  definitiva ou  de 
incapacidade física temporária por  prazo superior de 02(dois) anos, a praça será reformada 
conforme dispuser o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará”.
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Esse mesmo mandamento legal encontra-se reproduzido “Ipsis Litteris” no 
art. 34, do DECRETO nº 4.242, que regulamenta a Lei de Promoção de Praças.

Nota-se  que  para  que  seja  configurada  uma  das  duas  possibilidades 
previstas acima, é imprescindível que o militar compareça à inspeção de saúde, caso contrário 
o  mesmo  será  considerado  não  avaliado  e  recebera  a  denominação   “FALTOU”,  fato 
subsidiariamente disponibilizado no art. 43 do Regulamento da Junta de Inspeção de Saúde do 
Corpo  de Bombeiros  Militar  do Pará  –  REJIS,  publicado no Aditamento ao BG nº172,  de 
23SET1999, nos seguintes termos:

Art.  43 -  O treinamento de aptidão física (TAF) não poderá ser realizado  
antes da JIS, exceto naqueles militares que estão incluídos no artigo 40 deste manual.

Parágrafo  Único  –  Caso  o  BM seja  considerado  Inapto,  só  poderá  ser 
submetido ao TAF quando cessado seu impedimento e for considerado Apto pela JIS-BM.

Deve-se  esclarecer,  entretanto,  que,  se  o  militar  tivesse  comparecido  à 
inspeção de saúde e fosse considerado inapto temporariamente, o requerente poderia constar 
do QA (Quadro de Acesso), mesmo que faltasse ou fosse impedido pelo aplicador de efetuar o 
TAF, conforme lhe assegura a Lei, e conseqüentemente, disputar a promoção com seus pares 
em igualdade de condições, num prazo de máximo de até 02 (dois) anos, sem realizar o TAF. 

Se assim não ocorreu, à promoção em ressarcimento de preterição, não é 
de direito do pleiteante, pois não houve erro da administração, não se impondo neste caso, a 
aplicação do § 3º, art.  4o.  da LPP c/c com art.  64 do ESTATUTO POLICIAL MILITAR DO 
PARÁ, que assim determina, exceto se houver justa causa:

LEI Nº 5.250, 29JUN1985 LPP (Lei de Promoção de Praças).
DOS CRITÉRIOS DE PROMOÇÕES
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”.
§ 3º - Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de 

preterição.
LEI Nº 5.251, 13JUN1985 (ESTATUTO POLICIAL MILITAR)
Art.  64  -  As  promoções  serão  efetuadas  pelo  critério  de  antigüidade 

e merecimento, ou ainda, por bravura e "Post-Mortem''.
§ 1º - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento 

de preterição, independentemente de vagas.
§  2º  -  A  promoção  de  Policial  Militar  feita  em  ressarcimento  de  

preterição     será efetuada segundo os critérios de antigüidade ou merecimento, recebendo     ele o   
número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido     promovido, na época   
devida, pelo princípio em que ora é feita sua promoção.

Desta feita, e importante registrar a existência do Decreto Federal nº 20.910 
de 06JAN1932, regula a prescrição qüinqüenal, conforme a seguinte disposição:

Art 1º - As dividas passivas da união, dos Estados e dos municípios, bem 
assim todo e qualquer Direito ou Ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja  
qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos constados da data do ato ou fato do qual 
se originarem.

 Art 6º - O direito a reclamação administrativa, que não tiver prazo fixado em 
disposição de lei para ser formulada, prescreve em um ano a contar da data do ato ou fato do  
qual a mesma se originar.

Art 10 - O disposto nos artigos anteriores não altera as prescrições de menor  
prazo, constantes, das lei e regulamentos, as quais  ficam subordinados as mesmos regras.

Por efeito vinculativo, a Lei nº 5.251 de 31JUN1985, dispõe sobre o Estatuto 
dos Policiais Militares da Policia Militar do Pará, vigente para o CBMPA, menciona que:

Art. 53 - O Policial Militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer 
ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico, poderá recorrer ou interpor pedido de 
reconsideração,  queixa  ou representação,  segundo  a  regulamentação  especifica  da 
Corporação.

§ 1º - O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá:
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a) Em 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da     comunicação   
oficial, quanto a ato de composição do Quadro de Acesso;

b)  Nas  questões  disciplinares,  como  dispuser  o  Regulamento  Disciplinar  
da Polícia Militar;

c) Em 120 (cento e vinte) dias corridos nos demais casos.
§ 2º - O pedido de reconsideração, a queixa e a representação não podem 

ser feitos coletivamente.
Preliminarmente,  teceremos  algumas  considerações  acerca  do  prazo  da 

prescrição administrativa, que se caracteriza como questão prejudicial à matéria pertinente ao 
preenchimento ou não dos requisitos para o ingresso no quadro de acesso para promoção do 
militar requerente.

Com efeito, a prescrição administrativa pode designar, de um lado, a perda 
do prazo para recorrer de decisão administrativa, e, de outro lado, a perda do prazo para que a 
administração reveja seus próprios atos.

No primeiro caso,  encontram-se leis esparsas estabelecendo prazos para 
que  o  interessado  recorra  de  decisões  administrativas,  conforme  artigos  110  da  Lei  nº 
8.112/1990 e artigo nº 59 da Lei nº 9784/1999.

Lei nº 8.112/1990
Art. 110. O direito de requerer prescreve:
I  -  em 5 (cinco)  anos,  quanto  aos atos  de demissão  e  de cassação  de 

aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes 
das relações de trabalho;

II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo 
for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação  
do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado.

Lei nº 9784/1999
Art.  59.  Salvo  disposição  legal  específica,  é  de  dez  dias  o  prazo  para 

interposição de recurso administrativo,  contado a partir  da ciência ou divulgação oficial  da  
decisão recorrida.

§ 1o Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá  
ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão  
competente.

§ 2o O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por 
igual período, ante justificativa explícita.

O artigo 53 da Lei nº 5251/1985 estabelece prazos para que os interessados 
recorram das decisões administrativas, não impedindo, porém, que a Administração reveja o 
ato, desde que não tenha se operado a preclusão administrativa.

O parecer nº 117/2006- PGE, menciona que a questão atinente ao prazo de 
invalidação dos atos Administrativos, pela administração, já foi tratada pala Procuradoria Geral 
do Estado, através do parecer nº 127/2002 (Processo nº 200200003278), sendo sedimentado 
que a Administração Pública tem o prazo de cinco anos para invalidar os atos nulos.

Foi  asseverado  que  a  Administração  Pública  pode  anular  os  atos 
administrativos eivados de nulidades, conforme entendimento sedimentado na Súmula 473 do 
STF que dispõe: “a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios 
que a tornem ilegais,  porque deles não se  originam direito,  ou revogá-los,  por  motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os 
casos, a apreciação judicial.”

No entanto, o poder-dever da Administração invalidar o ato administrativo 
nulo não e absoluto, porquanto encontra limites que o tolhem, resguardando, assim, com tal 
justificação, diversos princípios jurídicos de fundamental observância.

A necessidade de limites à competência invalidatória é indispensável, sob 
pena  de  ver  infringindo  princípios  basilares  do  Estado  de  Direito.  Sob  essa  necessidade, 
evidencie-se a opinião abaixo transcrita:

“Mesmo diante do poder-dever de invalidar, a desconstituição de todos os  
efeitos do ato viciado, em algumas situações envolve alguns aspectos a serem considerados,  
como por exemplo, prejuízos causados a terceiros de boa-fé.

Por  outro  lado,  a  questão  temporal também  se  coloca,  fazendo-se 
necessário perquirir se a administração pode a qualquer tempo invalidar seus atos, uma vez 
que  em  se  tratando  de  atos  de  direito  privado  a  lei   civil   estabelece  prazos  
prescricionais.”(SILVA, Clarissa Sampaio. Op. Cit. Pág 83)
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A  maioria  dos  doutrinadores  administrativistas  adotam  a  prescrição 
quinquenária , cite-se dentre eles DI PIETRO: 

“Ficamos com a posição dos que, como Hely Lopes Meirelles,  entendem 
que,  no silencio  da Lei,  a  prescrição  administrativa  ocorre  em cinco anos,  nos termos  do 
Decreto n. 20.910/32. quando se trata de Direito oponível à Administração, não se aplicam os 
prazos do direito comum, mas esse prazo especifico aplicável à Fazenda Publica; apenas em 
se tratando de direitos de natureza real é que prevalecem os prazos previstos no Código Civil, 
conforme entendimento da jurisprudência”.

Com efeito, a tese de prescrição quinquenária encontra respaldo no artigo1º 
do Decreto – Lei nº 20.910/32, que dispõe: “As dividas passivas da União, dos Estados e dos 
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação, contra a fazenda federal, estadual ou 
municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 
do qual se originam.” 

Desta  sorte,  tendo  em  vista  as  indicações  legais  e  doutrinarias  acima 
mencionados,  e,  ainda,  o  posicionamento já  sedimentado,  tem-se  que a  administração  no 
prazo de cinco anos pode rever seus próprios atos. Assim considerando in casu que não houve 
o  transcurso  de  lapso  temporal  superior  a  cinco  anos,  é  escorreito  asseverar  que  o 
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros pode rever de oficio independente do requerimento 
do interessado, o ato de deferimento do pedido de promoção por ressarcimento realizado pelo 
militar em epígrafe. 

Ultrapassada a questão prescricional, passa-se à análise do preenchimento 
ou não dos requisitos para o ingresso no Quadro de Acesso para promoção.

No  período  da  promoção  em  25  de  setembro  de  2003,  o  militar  não 
preencheu os requisitos necessários  para ingresso no Quadro de Acesso para promoção, 
INSPEÇÃO DE SAÚDE e TAF.

Registre-se, no entanto, que o requerente informa que apresentou Inspeção 
de Saúde, BG Nº 134 de 31JULHO2003,  realizado pela JIS do CBMPA, e Teste de Aptidão 
Física realizada no Quartel do 3º GBM, referente a promoção de abril de 2003 , tendo menos 
de seis meses da data marcada para realização do TAF da referida promoção (de 05 a 08 de 
agosto), conforme BG nº132 de 29 de julho de 2003, nada obsta que o Sr Comandante Geral 
do  Corpo  de  Bombeiros  entenda,  com  fundamento  no  principio  da  finalidade  dos  atos 
administrativos, que a ausência da Inspeção de Saúde e o Teste de Aptidão Física, sejam 
convalidados pelos documentos apresentados pelo militar. Referida hipótese em que, desde 
que  preenchidos  os  demais  requisitos  legais  e  regulares,  seria  devida  a  promoção  em 
ressarcimento. 

Validade da Inspeção de Saúde e Teste de Aptidão Física
Segundo  o  art.  51  do  Decreto  nº  4.244  de  28JAN1986  (RLPO)  que 

regulamentou a Lei nº 5.249 de 29JUL1985(LPO), o período de validade de inspeção de saúde 
é: [...] Art. 51  o oficial PM/BM  incluído nos limites  fixados pela CPO/PM será inspecionado de 
Saúde, e, caso julgado  apto,  a ata correspondente terá validade de um  ano[...].

 No BGR nº 04 de 22JAN2002, foi transcrito o parecer nº 015/2002-COJ 
homologado pelo Exmº Sr. Cel QOBM Comandante Geral à época, que validou por 06 (seis) 
meses  o  Teste  de  Aptidão  Física  (TAF)  realizado  pelo  Cap  QOBM  Andrade.  É  esse 
entendimento que tem sido seguido, por analogia, até que seja normatizado/regulamentado na 
Corporação, sendo, portanto, de 06 (seis) meses o prazo de validade para o Teste de Aptidão.

DECRETO No 88.777, DE 30 DE SETEMBRO DE 1983
Aprova  o  regulamento  para as  policias  militares  e  Corpos  de Bombeiros 

Militares (R-200).
Art . 1º - Este Regulamento estabelece princípios e normas para a aplicação  

do Decreto-lei nº 667, de 02 de julho de 1969, modificado pelo Decreto-lei nº 1.406, de 24 de 
junho de 1975, e pelo Decreto-lei nº 2.010, de 12 de janeiro de 1983.[..] 

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) para todos os postos e graduações, exceto 3º Sgt e Cabo PM: 
-Tempo de serviço arregimentado, tempo mínimo de permanência no posto 

ou  graduação,  condições  de  merecimento  e  antigüidade,  conforme  dispuser  a  legislação  
peculiar; 

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

[...]  

IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto e ainda subsidiando-se no manifesto em caso análogo 

exarado através do Parecer nº 117/2006 da PGE, após sugestão da Procuradora, Drª “Tatiana 
Donza Cancela” com fundamento no princípio da finalidade dos atos administrativos, para que 
o vício fosse sanado e assim a ausência da Inspeção de Saúde e o Teste de Aptidão Física, se 
convalidado  pelo  Sr.  Comandante  Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará,  pelos 
documentos apresentados pelo militar, desde que preenchidos os demais requisitos legais e 
regulamentares,  seria  devida a  promoção em ressarcimento  de preterição.  E,  no caso  do 
requerente,  usando  o  mesmo  entendimento,  caso  convalidado  o  resultado  de  inspeção 
(“APTO” - BG nº 134, 31 de julho de 2003) e o TAF (Teste de Avaliação Física), realizado no 
Quartel do 3º GBM,  referente a promoção de abril de 2003, com base na discricionariedade 
investida  ao  administrador,  desde  que  preenchidos  os  demais  requisitos  legais  e 
regulamentares, seria possível a promoção em ressarcimento de preterição do interessado.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 24 de março de 2008.

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

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:
I – Homologo o presente Parecer;
II – Publique-se em BG.
III  – Convalido a Inspeção de Saúde e o TAF apresentado nos autos do 

parecer.
IV – A CPP deverá providenciar as portarias de promoção por ressarcimento.

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

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - COMISSÃO DEJUSTIÇA

PARECER nº 011/2008-COJ
OBJETO: Requerimento de cancelamento de punição interposto pelo CB BM 

MARLONCIO SOARES SOUSA. 
INTERESSADO:CB BM MARLONCIO SOARES SOUSA. 
ASSUNTO: Cancelamento de punição disciplinar.
ANEXOS:
* DOC. 1 – Requerimento de Cancelamento de punição interposto pelo CB 

BM MARLONCIO SOARES SOUSA. 
* DOC. 2 – Ficha Disciplinar do CB BM MARLONCIO SOARES SOUSA. 
* DOC. 3 – Cópias dos BI's nº 054, 022, 029, 044 e BG's nº 115, 216 e 159.

EMENTA:  CANCELAMENTO  DE  PUNIÇÃO.  DIREITO  CONCEDIDO  AO 
BOMBEIRO  MILITAR  DE  TER  DESCONSIDERADA  A  AVERBAÇÃO  DE  PUNIÇÕES  EM 
SUAS ALTERAÇÕES MEDIANTE REQUERIMENTO. NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO DAS 
CONDIÇÕES ELENCADAS NO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA PMPA QUE VIGE 
PARA O CBMPA. (LEI Nº 6.833/2006, ART. 153, INCISOS I, II e III, ALÍNEA “a”, “b” E “C”). 
DEFERIMENTO. 

I – DA CONSULTA.
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Deu  entrada  na  Comissão  de  Justiça  no  dia  02  de  outubro  de  2007  o 
requerimento de  Cancelamento de Punição Disciplinar do  CB BM MARLONCIO SOARES 
SOUSA, sendo encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer.

II – DOS FATOS.
O  CB BM  MARLONCIO SOARES  SOUSA requer  o  cancelamento  de 

punições, conforme quadro demonstrativo abaixo:

ORDEM PUNIÇÕES DISCIPLINARES BOLETIM
01 DETENÇÃO BI  Nº  054   DE  03AGO95   (2º 

SGI/MARABÁ)
02 PRISÃO BI  Nº  022   DE  30JUL97     (2º 

SGI/MARABÁ)
03 DETENÇÃO BI  Nº  19  DE  29ABR95       (2º 

SGI/MARABÁ) 
04 DETENÇÃO BI  Nº  044  DE  26AGO98     (2º 

SGI/MARABÁ)
05 REPREENSÃO BG Nº 115 DE 20JUN01
06 REPREENSÃO BG Nº 216 DE 11DEZ01
07 DETENÇÃO BG Nº 159 DE 10SET03

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

PMPA, que também vige para o CBMPA, dispõe no Art. 153 os requisitos necessários para 
cancelamento de punição, in verbis:

Art. 153. O cancelamento da punição deve ser concedido ao policial militar  
que o requerer dentro 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;
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.
Diante do exposto e tendo em vista que a última punição disciplinar imposta 

ao  CB BM  MARLONCIO SOARES SOUSA  ocorreu  na data  de 10 de setembro  de 2003 
(detenção), conforme o quadro demonstrativo acima; portanto havendo completando mais de 
04  (oito)  anos,  sem  haver  sofrido  qualquer  punição,  opino  pelo  deferimento  do  pleito  do 
requerente.

Esse é o Parecer. S.M.J
Belém-PA, 17 de março de 2008. 

KLEBSON LOAIR LÁZARO MANSOS BENTES – 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:
I – Homologo o presente Parecer;
II – Publique-se em BG.
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PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de defesa civil e Cmte Geral do CBMPA

Confere com o Original:

MANOEL SILVA DE FREITAS - TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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