
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 23 DE MAIO DE 2008.

BOLETIM GERAL Nº 096
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 24 DE ABRIL DE 2008 (SÁBADO)

Superior de Dia TCEL BM NAHUM
Supervisor de Área CAP BM ODIVAN
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM MELENDEZ

2º Turno: CAP BM ALESSANDRA
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM/I
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM MÔNICA
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FIGUEIREDO

SERVIÇOS PARA O DIA 25 DE ABRIL DE 2008 (DOMINGO)
Superior de Dia MAJ BM ANDREI
Supervisor de Área CAP BM LÉLIS
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ADRIANA

2º Turno: CAP BM RABELO
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM/I
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM TAVARES
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM WYTTING

SERVIÇOS PARA O DIA 26 DE ABRIL DE 2008 (SEGUNDA)
Superior de Dia MAJ BM LIMA
Supervisor de Área CAP BM WYTTING
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM LOAIR

2º Turno: CAP BM SAMARA
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM/I
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM CILÉIA
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM FURTADO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 – MINISTERIO DA JUSTIÇA
CONSELEHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MEIO NORTE
PORTARIA Nº 02, DE02 DE ABRIL DE 2008 - COMEN.
O Presidente do Conselho de Segurança Pública do Meio Norte – COMEN, 

no uso de suas atribuições legais, e
Considerando a indicação do Comandante Geral, do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado do Pará, nos termos do ofício nº 060, de 25 de fevereiro de 2008 – Gab. Cmd
°.

Considerando o dispositivo aproado pelo Plenário da XXVI reunião ordinária 
do  COMEN,  realizada  em  conjunto  com  o  CONSENOR,  na  cidade  de  Manaus/AM,  em 
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30MAR2006,  incluindo  a  representação  do  corpo  de  bombeiros  Militar,  na  estrutura  deste 
Colegiado.

RESOLVE:
Art. 1º - Designar o MAJ BM MARCUS VICTOR LIMA NORAT, para integrar 

o  Núcleo  Regional  do COMEN no  estado do Pará,  em substituição  ao  MAJ QOBM LUIZ 
FERNANDO CAJANGO PEREIRA.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se ás 
disposições em contrário.

Registre-s, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência do conselho e Segurança Pública do meio Norte - 
COMEN, em Belém/PA, 023 de abril de 2008.

GERALDO JOSÉ DE ARAÚJO
Presidente do COMEN

2 – DESIGNAÇÃO DE OFICIAL
Designo o MAJ BM MARCUS VICTOR LIMA NORAT, do QCG, para integrar 

o Núcleo Regional do Conselho de Segurança Pública do Meio Norte no Estado do Pará, em 
substituição ao MAJ QOBM LUIZ FERNANDO CAJANGO PEREIRA, conforme fez público a 
portaria nº 02, de 02ABR2008 – COMEN..

(Ref. Of. nº 30/2008 – Assessoria do Cmdo Geral)

3 – LICENÇA DE SAÚDE - CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 12ABR2008.
Ao MAJ QOBM LUIZ MÁRIO DA NEVES FIGUEIREDO, do QCG, 07 (sete) 

dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 19ABR2008.

A contar do dia 16MAIO2008.
Ao MAJ QOBM HAYMAN APOLO GEMES DE SOUZA, do QCG, 15 (quinze) 

dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 31MAIO2008.

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 276, DE 18 DE ABRIL DE 2008.
O Coordenador Estadual de Defesa Civil E Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros  Militar  do  Pará,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  que  lhe  são  conferidas  e 
atendendo o critério de promoção previsto no art. 4º , § 3º da (LPP) após posicionamento do 
parecer nº 52/2008 – COJ, publicado no BG nº 074, de 14ABR2008 e considerando o disposto 
no Art.  3°  da Lei  Estadual  nº  5.250,  de 29 de julho  de 1985 (LEI  DE PROMOÇÕES DE 
PRAÇAS DA PMPA), combinado com o Art. 58 do Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986 
(REGULAMENTO DA LEI DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA PMPA), e Art. 49, inciso III da 
Constituição do Estado do Pará.

RESOLVE:
Art. 1º – Promover por ressarcimento de preterição à graduação imediata a 

Praça BM abaixo relacionada, a contar do dia 25 de setembro de 2003.
I – PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE
NO  QUADRO  BOMBEIRO  MILITAR  CONDUTOR  E  OPERADOR  DE 

VIATURAS (QBMP-01)
À PRIMEIRO SARGENTO BM
2º SGT BM FRANCISCO NAZARENO PANTOJA BAIA
Art.  3º  -  Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação, 

retroagindo seus efeitos à data de 25SET2006, e revogando às disposições em contrário.
Registre-se publique- se e cumpra-se.
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PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de defesa civil e Cmte Geral do CBMPA

NOTA: Republicado por ter saído com incorreção na 3ª parte do BG nº 79, 
datado de 28ABR2008.

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - RESUMO DE PORTARIA

PORTARIA Nº 314 DE 07/05/2008
Nome:  diárias  conforme  Planilha  em  anexo.  Origem:  Belém.  Destino: 

Parauapebas -  PA.  Objetivo:  a fim de dar apoio durante a desocupação da Fazenda São 
Marcos.
POSTO /

GRAD NOME DATA SEG. DATA REG. Nº DE 
DIÁRIAS

MAJ BM Francisco Cantuária Moutinho Júnior 23/4/2008 5/5/2008 12
CAP BM Murilo Borges Moura 23/4/2008 1/5/2008 8
SGT BM Dilermando Henrique Lima Campos 23/4/2008 5/5/2008 12
SGT BM Orivaldo Nascimento Carrera 23/4/2008 5/5/2008 12
SGT BM Paulo Roberto Oliveira de Souza 23/4/2008 5/5/2008 12
SGT BM Antônio Estanislau Dias Tavares 23/4/2008 29/4/2008 6
SGT BM Francisco Soares Pontes 23/4/2008 29/4/2008 6
SGT BM Jonas Mendes da Silva 23/4/2008 29/4/2008 6
CB BM Antonio Flavio Prisca da Silva 23/4/2008 5/5/2008 12
CB BM Washington Luiz de Jesus A Santos 23/4/2008 5/5/2008 12
CB BM Vladimir Damasceno de Lima 23/4/2008 5/5/2008 12
CB BM Mario Marcelo Monteiro dos Santos 23/4/2008 5/5/2008 12
CB BM Humberto Aves Dos Reis 23/4/2008 5/5/2008 12
CB BM Odival Nobre Barbosa 23/4/2008 5/5/2008 12
CB BM Paulo Sérgio Lima da Costa 23/4/2008 29/4/2008 6
CB BM Celso Oliveira da Cruz 23/4/2008 29/4/2008 6
CB BM Mário Herthz Silva Pereira 23/4/2008 29/4/2008 6
CB BM Luiz Pereira dos Santos 23/4/2008 29/4/2008 6
CB BM Otoniel Araújo Cabral 23/4/2008 29/4/2008 6
CB BM Marlôncio Soares Sousa 23/4/2008 29/4/2008 6
SD BM Mauro André dos Santos Furtado 23/4/2008 5/5/2008 12
SD BM Carlos André Piedade dos Santos 23/4/2008 5/5/2008 12
SD BM Ananias Lima Rebouças 23/4/2008 29/4/2008 6
SD BM Carlos Francisco Macêdo Araújo 23/4/2008 29/4/2008 6

Paulo Gerson Novaes de Almeida – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt. Geral do CBMPA
(Transc. do DOE n° 31172 de 20/05/2008)

2 – COMISSÃO DE JUSTIÇA
A) PARECER Nº 042/2008-COJ.
INTERESSADOS: CB BM MANASSÉS DE SOUZA MELO e outros.
ORIGEM: Comandante Geral.
ASSUNTO:  alegação  de  quebra  da  Hierarquia  da  LEI  Nº  6669/2004  e 

requerimento  de  inclusão  na  relação  de  candidatos  pré-selecionados  por  antiguidade  na 
graduação de Cabo BM para o CFS/2008.

ANEXO: requerimentos dos interessados, de 15 de fevereiro de 2008 e seus 
anexos. 

EMENTA:  ALEGAÇÃO  DE  QUEBRA  DA  HIERARQUIA  DA  LEI  Nº 
6669/2004, QUE DISPÕE SOBRE AS CARREIRAS DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA 
MILITAR DO PARÁ, SUAS PROMOÇÕES NO QUADRO DE PRAÇAS. REQUERIMENTO DE 
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INCLUSÃO NA RELAÇÃO DE CANDIDATOS PRÉ-SELECIONADOS POR ANTIGUIDADE NA 
GRADUAÇÃO DE CABO BM PARA O CFS/2008. ALEGAÇÃO DE FALHA NA ELABORAÇÃO 
DA  REFERIDA  LEI,  EM VIRTUDE  DA  MESMA FERIR  A  PRECEDÊNCIA  HIERÁRQUICA 
MILITAR:  MATRÍCULA GARANTIDA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS AOS 
CABOS QUE  ATENDEREM  ÀS SEGUINTES  CONDIÇÕES  BÁSICAS:  TER,  NO  MÍNIMO, 
QUINZE  ANOS  DE  EFETIVO  SERVIÇO  NA  RESPECTIVA  CORPORAÇÃO  E  TER,  NO 
MÍNIMO,  CINCO  ANOS  NA  GRADUAÇÃO  DE  CABO,  DENTRE  OUTRAS  CONDIÇÕES. 
EXISTÊNCIA DE CABOS COM DOZE ANOS NA GRADUAÇÃO, MAS POUCO MENOS DE 
QUINZE ANOS NA CORPORAÇÃO PRETERIDOS EM RELAÇÃO AOS MAIS MODERNOS 
QUE  ATENDEM  SIMULTANEAMENTE  AMBAS  CONDIÇÕES.  QUEBRA  DO  PRECEITO 
CONSTITUCIONAL  DA  HIERARQUIA  E  DE  OUTRAS  NORMAS.  FERIMENTO  AOS 
PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS  DA  MORALIDADE  E  FINALIDADE,  BEM  COMO  AO 
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INCONSTITUCIONALIDADE 
PARCIAL  DA  NORMA  JURÍDICA.  DESCUMPRIMENTO  PELO  PODER  EXECUTIVO. 
POSSIBILIDADE SOMENTE PELO CHEFE DO PODER OU POR SUA DETERMINAÇÃO.

I – DA CONSULTA
O  Chefe  de  Gabinete  do  Exmo.  Senhor  Comandante  Geral  do  CBMPA 

encaminhou à COJ o requerimento do CB BM MANASSÉS DE SOUZA MELO e outros, em que 
os  mesmos  requerem  serem  incluídos  na  relação  de  candidatos  pré-selecionados  por 
antiguidade na graduação de Cabo BM para o CFS/2008, 

II - DOS FATOS
Os requerentes alegam em síntese que: ingressaram na Corporação no ano 

de 1994, sendo promovidos a Cabo Bombeiro Militar em 1996, acerca de 12 anos; com advento 
da Lei nº 6669, de 27.07.2004, que dispõe sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia 
Militar do Pará, suas promoções no Quadro de Praças, perceberam uma falha na elaboração 
da referida Lei, em virtude da mesma ferir a precedência hierárquica militar, que é o ponto 
forte de uma Corporação Militar, posto que pela referida Lei, fica garantida a matrícula no Curso 
de Formação de Sargentos (CFS) aos cabos que atenderem às seguintes condições básicas: 
ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva Corporação e ter, no mínimo, cinco 
anos  na  graduação  de  cabo,  dentre  outras  condições;  com  isto  os  requerentes,  que  não 
possuem completos os 15 anos de serviço, mas estando perto disso, e, mesmo possuindo 12 
anos na graduação de Cabo,  ou seja,  mais  que o  dobro exigido na referida Lei,  não têm 
matrículas garantidas no CFS, enquanto que Cabos mais modernos que os requerentes, com 
apenas cinco anos na graduação de Cabo, mas que possuem os quinze anos de efetivo serviço 
na Corporação, foram automaticamente relacionados para o referido curso, podendo assim se 
sobreporem aos mais antigos na graduação, o que alegam portanto ferir a hierarquia militar e, 
por conseguinte, levará a decadência da disciplina; abordam os artigos 23 e 41 da Lei nº 5.250, 
de 29.07.1985, que dispõe sobre as promoções de praças da PMPA, e o art. 6º da respectiva 
regulamentação para sustentar a fundamentação na precedência hierárquica dos graduados 
mais antigos; alegam então que possuem direito adquirido e que não podem portanto serem 
preteridos por graduados mais modernos que os mesmos; que a nova lei não pode se sobrepor 
ao direito dos autores; e, por fim, requerem serem incluídos na relação de candidatos pré-
selecionados por antiguidade na graduação de Cabo BM para o CFS/2008. 

III – DO DIREITO
III.1 – DA LEI
A Lei nº 6.669, de 27 de julho de 2004, que dispõe sobre as carreiras de 

Cabos e Soldados da Polícia  Militar  e  do Corpo de Bombeiros Militar  do Pará,  suas 
promoções no quadro de praças, e dá outras providências, prevê o seguinte:

CAPÍTULO I 
DAS GENERALIDADES 
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia 

Militar e do  Corpo de Bombeiros Militar  do Estado do Pará, assegurando um fluxo regular e 
equilibrado de promoções, obedecidas as disposições da legislação pertinente. 

Art. 2º A promoção à graduação de Cabo e o acesso ao Curso de Formação 
de Sargentos (CFS), por tempo de efetivo serviço nas corporações militares do Estado, serão 
regidos pelos dispositivos desta Lei. 
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Art.  3°  Esta  Lei  é  aplicável  apenas  aos  policiais  militares  e bombeiros 
militares da ativa das corporações. 

CAPÍTULO II 
DAS CONDIÇÕES BÁSICAS 
Art. 4º OMISSIS
Art.  5º  Fica  garantida a  matrícula  no Curso  de Formação de Sargentos 

(CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas: 
I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação; 
...
V - ter freqüentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o  

Curso de Formação de Cabo (CFC); 
VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo; ... 
§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão 

submeter-se,  mediante  processo  seletivo,  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos  (CFS),  
respeitada a legislação pertinente. 

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo,  
com  aproveitamento,  o  Curso  de  Formação  de  Sargentos  (CFS),  estarão  habilitados  à 
promoção à graduação de 3º Sargento. 

CAPÍTULO III 
DA ORIENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DA PRESENTE LEI 
Art. 6º A Comissão de Promoção de Praças e as Diretorias de Ensino e de  

Pessoal  das  corporações  serão  responsáveis  pela  orientação,  fiscalização  e  aplicação  da  
presente  norma,  devendo zelar,  acima  de  tudo,  pela  justiça  e  valorização  profissional  dos 
militares estaduais que estiverem habilitados aos feitos desta Lei.

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art 7º A Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985 (Lei de Promoção de Praças da 

Polícia Militar do Pará), e seu Regulamento - o Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986 - são  
considerados fontes subsidiárias de aplicação desta Lei,  a qual não prejudicará as normas 
estabelecidas na Lei nº 5.251, de 31 de julho de 1985. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 
PALÁCIO DO GOVERNO, 27 de julho de 2004. 

SIMÃO JATENE 
Governador do Estado

(OS GRIFOS E DESTAQUES SÃO NOSSOS)

O Decreto nº 2.115, de 23 de março de 2006, que regulamenta a Lei n° 
6.669, de 27 de julho de 2004, que dispõe sobre as carreiras de Cabos e Soldados da ativa da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, suas promoções no Quadro de Praças, 
prevê o seguinte:

TÍTULO I
GENERALIDADES
Art.  1º  Este  Decreto  regulamenta  o  critério,  as  condições  básicas  e  o 

processamento  das  promoções  à  graduação  de  Cabo  na  Polícia  Militar  e  no  Corpo  de  
Bombeiros  Militar  do  Pará,  bem  como  disciplina  a  matrícula  no  Curso  de  Formação  de 
Sargentos PM/BM, prevista na Lei nº 6.669, de 27 de julho de 2004.

Art. 2° A promoção por tempo de efetivo serviço na Corporação e a garantia  
à matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM, previstos na lei a que se refere este  
Decreto, visam expressar o reconhecimento do Estado aos Soldados e Cabos da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará que, em virtude de sua conduta e capacidade moral,  
ética e profissional, apresentem condições de acesso às respectivas graduações superiores.
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Art.  3°  Aplicar-se-á  subsidiariamente  às  promoções  de  que  trata  este  
Decreto, no que couber, a Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985 (Lei de Promoção de Praças), e  
o seu regulamento, aprovado pelo Decreto n° 4.242, de 22 de janeiro de 1986.

TÍTULO III
DA GARANTIA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE 
SARGENTOS PM/BM
CAPÍTULO I
DAS GENERALIDADES
Art. 11. A matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM sujeitar-se-

á  ao  número  de  vagas  apuradas  pela  Comissão  de  Promoção  de  Praças  para  cada 
Qualificação Policial-Militar Particular (QPMP).

Art. 12. As vagas destinadas ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM 
previsto  neste  Decreto,  limitar-se-á  a  50% (cinqüenta  por  cento)  do  efetivo  fixado  para  a  
graduação de 3º Sargento PM/BM, estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro  
de 2006. 

Parágrafo  único.  Os  outros  50%  (cinqüenta  por  cento)  das  vagas  
correspondentes ao efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM serão destinadas 
ao preenchimento por meio do processo seletivo estabelecido na Lei nº 5.250, de 29 de julho 
de 1985, regulamentada pelo Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986.

Art.  13.  Para  fins  de  elaboração  da  listagem prevista  no  art.  17  deste 
Decreto, será observado o critério de Antigüidade, definido pelo tempo de efetivo serviço na 
graduação de Cabo na respectiva Corporação.

CAPÍTULO II
DAS CONDIÇÕES BÁSICAS
Art. 15. Havendo vagas na respectiva qualificação, fica garantida a matrícula 

no Curso de Formação de Sargentos PM/BM aos Cabos PM/BM, que atenderem as seguintes 
condições básicas:

I  -  ter,  no  mínimo,  15  (quinze)  anos  de  efetivo  serviço  na  respectiva 
Corporação;

VI - ter, no mínimo, 5 (cinco) anos na graduação de Cabo;
Parágrafo único. Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo,  

concluindo com aproveitamento o Curso de Formação de Sargentos PM/BM estarão habilitados 
à promoção à graduação de 3º Sargento.

CAPÍTULO III
DO PROCESSAMENTO DA MATRÍCULA
Art.  16.  O  processamento  para  matrícula  ao  Curso  de  Formação  de 

Sargento  PM/BM terá  início  com a  remessa  à  Diretoria  de  Pessoal,  pelos  Comandantes,  
Diretores  ou Chefes,  da  relação dos  Cabos PM/BM que preencham as condições  básicas 
estabelecidas no artigo anterior, respeitado o prazo definido pelo órgão de pessoal.

Parágrafo único. Os Comandantes, Diretores ou Chefes serão responsáveis  
pela consistência das informações prestadas referentes aos seus comandados.

Art.  17.  A  Diretoria  de  Pessoal,  de  posse  das  informações  recebidas,  
providenciará publicação da listagem dos candidatos à matrícula ao Curso de Formação de  
Sargentos PM/BM, por Antigüidade, conforme o tempo de efetivo serviço na graduação de 
Cabo na respectiva Corporação.

Art. 19. Selecionados os candidatos, a Diretoria de Pessoal encaminhará à  
Diretoria  de Ensino  e  Instrução a  relação definitiva  dos Cabos PM/BM para  efetivação da  
matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM. 

Art. 20. Os Cabos PM/BM que concluírem, com aproveitamento, o Curso de 
Formação de Sargentos PM/BM estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento 
PM/BM. 

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. Os Cabos que possuírem, no mínimo, 3 (três) anos na graduação 

poderão  submeter-se,  mediante  processo  seletivo,  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos  
PM/BM, respeitada a legislação pertinente.

Art. 23. Os casos omissos serão decididos pelo Comandante-Geral.
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Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO, 23 de março de 2006.    

SIMÃO JATENE
Governador do Estado

A Constituição Federal dispõe o seguinte em seus artigos 37 e 42:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros 
que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da 
lei;

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.

(OS GRIFOS E DESTAQUES SÃO NOSSOS)
A respeito da Hierarquia, a Lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985, 

Estatuto dos Policiais Militares da PMPA, que também vige para o CBMPA, dispõe o seguinte:
Art. 2º  - A Polícia Militar do Pará, instituída para a manutenção da ordem 

pública  e  segurança  interna  do  Estado,  considerada  Força  Auxiliar  Reserva  do Exército  e 
Instituição permanente, organizada com base na hierarquia e disciplina.

Art. 13  -  A hierarquia e a disciplina são as bases institucionais da Polícia 
Militar, crescendo a autoridade e responsabilidade com a elevação do grau hierárquico.

§ 1º -  A hierarquia Policial Militar é a ordenação da autoridade, em níveis  
diferentes,  dentro  da estrutura  da Polícia Militar,  por  postos ou graduações.  Dentro  de um 
mesmo posto ou graduação, a ordenação faz-se pela Antigüidade nestes, sendo o respeito à  
hierarquia consubstanciado no espírito de acatamento à seqüência da autoridade.

Ainda a este respeito, a Lei Estadual nº 5.731, de 15 de novembro de 1992, 
Lei de Organização Básica do CBMPA, dispõe o seguinte:

Art. 1º - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, é uma Instituição 
permanente,  Força  Auxiliar  e  Reserva  do  Exército,  organizado  com base  na  hierarquia  e 
disciplina militar,  subordinando-se diretamente ao Governador do Estado,  em conformidade 
com o § 6º do art. 144 da Constituição Federal e art.

200 da Constituição do Estado do Pará, competindo-lhe realizar os serviços 
específicos de Bombeiros em todo o território do Estado do Pará.

III. 2 – DA DOUTRINA
Queremos, primeiramente, abordar o princípio da moralidade que segundo 

Hely Lopes Meirelles em sua já citada obra “Direito Administrativo Brasileiro”, preleciona que:
A Moralidade administrativa constitui, hoje em dia, pressuposto de validade 

de  todo ato  da  Administração  Pública  (CF,  art.  37,  caput).  Não  se  trata  –  diz Hauriou,  o  
sistematizador de tal conceito – da moral comum,  mas sim de uma moral jurídica, entendida 
como  “o  conjunto  de  regras  de  conduta  tiradas  da  disciplina  interior  da   Administração”. 
Desenvolvendo sua doutrina, explica o mesmo autor que o agente administrativo, como ser  
humano dotado de capacidade de atuar, deve, necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o 
honesto do desonesto. E, ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta.  
Assim, não terá que decidir somente entre legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o  
inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto.  Por 
considerações de Direito e de Moral, o ato administrativo não terá que obedecer somente à lei  
jurídica, mas também a lei ética da própria instituição, porque nem tudo que é legal é honesto 
Outro princípio que entendemos importante ser abordado é o Princípio da Segurança Jurídica 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 neste século é o crescimento da importância do princípio da 
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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.

Outro Princípio que achamos por bem destacar e que entendemos neste 
caso ter sido violado é o princípio da razoabilidade, que o já citado Doutrinador naquela mesma 
obra assim o esclarece:

Implícito na Constituição Federal e explícito, por exemplo, na Carta Paulista,  
art. 111, o princípio da razoabilidade ganha, dia a dia, força e relevância no Estudo do Direito  
Administrativo e no exame da atividade administrativa.

Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, 
em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar  
restrições desnecessárias  ou abusivas  por  parte  da Administração Pública,  com lesão aos 
Direitos  Fundamentais.  Como  se  percebe,  parece-nos  que  a  razoabilidade  envolve  a  
proporcionalidade, e vice-versa. ...

... A razoabilidade deve ser aferida segundo os valores do “homem médio”,  
como fala Lucia Valle Figueiredo, em congruência com as posturas normais ou já adotadas pela 
Administração Pública. Assim, não é conforme a ordem jurídica a conduta do Administrador  
decorrente  de  seus  critérios  personalíssimos  ou  de  seus  “standards”  pessoais  que,  não 
obstante aparentar legalidade, acabe, por falta daquela razoabilidade média, contrariando  a 
finalidade, a moralidade ou a própria razão de ser da norma em que se apoiou.

Por  fim,  evocamos  o  princípio  da  impessoalidade  ou  finalidade,  que  o 
referido autor define da seguinte forma:

O princípio da impessoalidade, referido na Constituição de 1988 (art.  37, 
caput),  nada mais  é  que o  clássico  princípio  da finalidade,  o qual  impõe ao administrador 
público que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a  
norma de Direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal.

Esse princípio também deve ser entendido para excluir a promoção pessoal  
de autoridades ou servidores públicos sobre suas realizações administrativas (CF, art. 37, § 1º).

O que o princípio da finalidade veda é a prática de ato administrativo  sem 
interesse público ou conveniência para a Administração, visando unicamente a satisfazer os 
interesses privados, por favoritismo ou perseguição dos agentes governamentais, sob forma de 
desvio de finalidade. ...

Quanto  a  alegação  do  Direito  Adquirido  suscitada  pelos  requerentes, 
convém transcrever a lição de Maria Helena Diniz, que assim cita outros autores caracterizando 
o direito adquirido em face de lei nova:

"Nesse  mesmo  sentido,  Agostinho  Alvim  define  direito  adquirido  como 
"conseqüência de um ato idôneo a produzi-lo, em virtude da lei do tempo em que esse fato foi 
realizado, embora ocasião de o fazer valer não se tivesse apresentado antes da existência de 
uma lei nova sobre o mesmo, e que, nos termos da lei sob o império da qual se deu o fato de 
que se originou, tenha entrado imediatamente para o patrimônio de quem o adquiriu". Manuel A. 
Domingues de Andrade esclarece-nos que  o patrimônio vem a ser o conjunto das relações 
jurídicas (direitos e obrigações), efetivamente constituídas, como valor econômico, da atividade 
de uma pessoa física ou jurídica de direito privado ou de direito público. Portanto,  o que não 
pode ser atingido pelo império da lei nova é apenas o direito adquirido e jamais o direito "in fieri"  
ou em potência, a "spes juris" ou simples expectativa de direito, visto que "não se pode admitir  
direito adquirido a adquirir direito. Realmente,  expectativa de direito é mera possibilidade ou 
esperança de adquirir um direito por estar na dependência de um requisito legal ou de um fato 
aquisitivo específico. O direito adquirido já se integrou ao patrimônio, enquanto a expectativa de 
direito dependerá de acontecimento futuro para poder constituir um direito.

A lei nova não poderá retroagir no que atina ao direito em si, mas poderá ser  
aplicada no que for concernente ao uso ou exercício desse direito, mesmo às situações já 
existentes antes de sua publicação."

Quanto  a  possibilidade  de  descumprimento  de  lei  ou  de  ato  normativo 
inconstitucional pelo Poder Executivo, o renomado constitucionalista Alexandre de Moraes, em 
sua Obra “Direito Constitucional”, Editora Atlas,15ª Edição, p. 601 e 602, esclarece o seguinte:

O  Poder  Executivo,  assim  como  os  demais  Poderes  de  Estado,  está  
obrigado  a  pautar  sua  conduta  pela  estrita  legalidade,  observando,  primeiramente,  como  
primado do Estado de Direito Democrático, as normas constitucionais. Dessa forma,  não há 
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como exigir-se do Chefe do Poder Executivo o cumprimento de uma lei ou ato normativo que 
entenda  flagrantemente  inconstitucional,  podendo  e  devendo,  licitamente,  negar-se 
cumprimento, sem prejuízo do exame posterior pelo Judiciário. Porém, como recorda Elival da 
Silva Ramos, “por se tratar de medida extremamente grave e com ampla repercussão nas 
relações entre os Poderes, cabe restringi-la apenas ao Chefe do Poder Executivo, negando-se  
a possibilidade de qualquer funcionário administrativo subalterno descumprir a lei sob alegação 
de  inconstitucionalidade.  Sempre  que  um  funcionário  subordinado  vislumbrar  o  vício  de  
inconstitucionalidade legislativa deverá propor a submissão da matéria ao titular do Poder, até 
para fins de uniformidade da ação administrativa.”

Portanto, poderá o Chefe do Poder Executivo determinar aos seus órgãos 
subordinados  que  deixem  de  aplicar  administrativamente  as  leis  ou  atos  normativos  que 
considerar inconstitucionais.

III. 3 – DA JURISPRUDÊNCIA
Não encontramos jurisprudência relacionada com o assunto, por se tratar de 

fato  novo,  nem  quanto  à  possibilidade  de  descumprimento  de  lei  ou  de  ato  normativo 
inconstitucional pelo Poder Executivo, pela exigüidade do tempo decorrente da urgência, pois 
precisaríamos de um prazo maior para realizar uma busca mais aprofundada.

IV – DO PARECER
Em síntese, do estudo apresentado concluímos que a Lei nº 6.669, de 27 de 

julho de 2004, que dispõe sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar do Pará, suas promoções no quadro de praças, ao garantir a matrícula no 
Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos cabos que tiverem, no mínimo, quinze anos de 
efetivo serviço na respectiva Corporação e tiverem, no mínimo, cinco anos na graduação de 
cabo, dentre outras condições, acabou privilegiando indevidamente cabos mais modernos, com 
o tempo mínimo exigido como cabo que é de 5 anos, mas com o tempo mínimo de 15 anos de 
efetivo serviço, garantindo-lhes a matrícula no referido curso, em detrimento de cabos mais 
antigos,  no caso com cerca  de  12 anos de  cabo,  ou seja,  com muito  mais  tempo nesta 
graduação atual, mas com o tempo mínimo de efetivo serviço exigido pela referida lei,  por 
pouco, incompleto, que terão que se submeter a processo seletivo concorrendo com cabos de 
até  apenas  3  (três)  anos  na  graduação,  conforme  previsto  na  mesma  norma,  para  ter  a 
possibilidade de participar do referido curso, quando deveria ser o contrário. Como o CBMPA 
é uma Instituição organizada com base na Hierarquia e na Disciplina, conforme o art. 42 da 
Constituição  Federal,  preceitos  estes  históricos  e  culturais,  que  se  sobressaem  no  âmbito 
militar,  devidamente  contemplados  e  definidos  em Estatuto  e  em sua  Lei  Orgânica,  como 
vimos. 

Portanto, concordamos com o Ilustre Advogado dos requerentes de que de 
fato existe uma incoerência, neste tocante, na norma jurídica em questão, que conflita inclusive 
com dispositivos da própria norma, (vide:  Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as carreiras de Cabos e 
Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, assegurando 
um  fluxo  regular  e  equilibrado  de  promoções,  obedecidas  as  disposições  da  legislação 
pertinente.), dispositivo este que na sua essência representa o seu próprio fim, além do art. 7º.

Discordamos,  com  a devida vênia,  do Ilustre  Advogado dos requerentes 
quanto a alegação de Direito Adquirido dos mesmos, confrontando com o conceito doutrinário 
de Direito Adquirido apresentado, visto que a lei anterior não lhes garantia a promoção, pois a 
carreira de Soldados antes da vigência da lei em questão terminava na graduação de Cabo. 
Para se ter acesso à graduação de Sargento, cargo inicial de uma outra carreira distinta na 
Corporação, somente poderia ocorrer por aprovação em concurso público, o que poderia haver 
seria apenas uma expectativa de direito, com o advento da nova lei que ligou uma carreira a 
outra,  pois  já  que  uma  nova  carreira  foi  criada,  o  mais  coerente  e  razoável  seria  que 
privilegiasse os mais antigos, corroborando com as demais normas.

Entendemos,  portanto,  que  o  inciso  I,  do  art.  5º  da  Lei  nº  6.669/2004, 
disposto da forma como está, viola o preceito constitucional da hierarquia nas Corporações 
Militares,  preconizado  também  em  nossas  normas,  e,  decorrentemente,  os  princípios 
constitucionais  da  moralidade,  e  da  finalidade,  além  dos  princípios  da  razoabilidade  e  da 
segurança jurídica, que regem a administração pública, já expostos, o que para nós representa 
uma inconstitucionalidade parcial da referida norma jurídica e por conseguinte de parte de sua 
regulamentação.  Todavia,  como  vimos  à  luz  da  Doutrina:  Sempre  que  um  funcionário 
subordinado vislumbrar o vício de inconstitucionalidade legislativa deverá propor a submissão  
da matéria ao titular do Poder, até para fins de uniformidade da ação administrativa.”...Portanto, 
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poderá o Chefe do Poder Executivo determinar aos seus órgãos subordinados que deixem de  
aplicar administrativamente as leis ou atos normativos que considerar inconstitucionais.

Face ao exposto, sugerimos: o indeferimento, no momento, do pedido dos 
requerentes de serem incluídos na relação de candidatos pré-selecionados por antiguidade na 
graduação de Cabo BM para o CFS/2008, por não haver direito adquirido; a suspensão do 
processo  seletivo  para  o  Curso  de  Formação  de  Sargentos;  e  o  encaminhamento  deste 
Parecer, com proposta de alteração na referida lei, à Exma. Sra. Governadora do Estado para 
apreciação do que foi apresentado e para, junto a sua nobre Consultoria Jurídica e/ou P. G. E., 
determinar nossas ações diante da referida norma e, caso tenham entendimento convergente 
ao nosso, que sua Excelência, a Sra. Governadora encaminhe então projeto de lei ao Poder 
Legislativo, com as alterações sugeridas ou com as que julgar convenientes, a fim de se corrigir 
a anomalia gerada pelo instituto da norma jurídica em questão.

É o Parecer, SMJ.
Quartel em Belém-PA, 25 de março de 2008.

CLÁUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI - MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL DO CBMPA
1. Homologo o parecer.
2. Publique-se em BG.
3. Ao Diretor de Pessoal para as providências
4. Ao Chefe de Gabinete para encaminhamento a Exmª. Srª. Governadora 

do Estado do Pará.

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

B) PARECER Nº 068/2006-COJ.
INTERESSADO: Aelson Francelino de Souza - 1º SGT BM.
ORIGEM: SUBCOMANDO DO CBMPA.
ASSUNTO: PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
ANEXO: PARTE S/Nº -  1º SGT BM Aelson (ANEXOS).

EMENTA:  REQUERIMENTO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE 
PRETERIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 21, DA LEI Nº5.250, DE 
29JUL1985. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MILITAR CONSIDERADO INAPTO À ÉPOCA DE 
SUA PROMOÇÃO POR TER FALTADO A INSPEÇÃO DE SAÚDE. POR PRESCRIÇÃO 

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

COJ o requerimento do 2º SGT BM PAULO HENRIQUE MIRANDA DE OLIVEIRA, para análise 
e parecer desta COJ, para 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, 2º SGT BM PAULO HENRIQUE MIRANDA DE OLIVEIRA, pertencente ao efetivo do 
QCG, lotado no Gabinete do Comando, exercendo a função de condutor da VTR do CMT Geral  
do CBMPA, requereu 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  sido  aprovado  no  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, após ter 
sido  julgado  “APTO”  pela  JIS-BM,  através  da  ATA Nº  014,  publicada  no  BG Nº  062,  de  
02ABR2004.
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III – DO DIREITO
Conforme disposto no art. 34 do Decreto nº 4.242 e Art.21 da Lei nº 5.250,  

normas que tratam da promoção 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”.

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, e imprescindível que o militar compareça à inspeção de saúde, caso contrário  
o  mesmo  será  considerado  não  avaliado  e  recebera  a  denominação  que  “FALTOU”,  
contrariando o que dispõe o art. 43 do Regulamento da Junta de Inspeção de Saúde do Corpo 
de Bombeiros Militar do Pará – REJIS, publicado no Aditamento ao BG nº 172 , 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.

Situação  esta  que  não  permitiu  que  o  mesmo  realizasse  o  TAF,  
considerando-o faltoso. Deve-se esclarecer, entretanto, que, se o militar tivesse comparecido à 
inspeção de saúde, 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.Situação esta que não aconteceu. 

Se assim não ocorreu, à promoção em ressarcimento de preterição, não e  
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:

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.

_____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 096 de 23MAIO2008 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.66 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br


______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

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:
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.
§  3º -  O  Policial  Militar  só  poderá  recorrer  ao  Judiciário,  após 

esgotados todos  os  recursos  administrativos  e  deverá  poderá  participar  esta 
providência, antecipadamente, à autoridade a qual estiver subordinado.

IV – CONCLUSÃO
Diante  do  exposto,  verifica-se  que  o  2º  SGT  BM PAULO  HENRIQUE 

MIRANDA DE OLIVEIRA, não atendeu ao chamado da CPP, não comparecendo assim a JIS-
BM para realizar a inspeção de saúde. Fato este que configura o erro do administrado e não da  
administração.  

Contudo, e levando em consideração o ordenamento jurídico em face ao fato 
concreto,  entendemos  que  em virtude  do  lapso  temporal  existente  entre  25SET2003  e  a 
presente data, o direito do servidor em questão prescreveu, uma vez que extrapolou o prazo  
fixado na Lei 5.251/85, já citado, motivo pelo qual culminaria, com o indeferimento do pedido.

Frente a esta leitura, essa Comissão de Justiça manifesta-se no sentido de 
indeferir o pleito administrativo do militar de promoção em ressarcimento de preterição, 
em razão de seu pedido não encontrar amparado nas normas retro citadas, as quais regem o 
procedimento promocional no âmbito do CBMPA.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 13 de junho de 2006.

ANTONIO BENTES DA SILVA FILHO – CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ
1. Concordo com o Parecer 

CLÁUDIO 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.

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

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – REFERÊNCIA ELOGIOSA

O CAP QOBM Comandante do 11º SGBM, no uso da competência que lhe 
confere o Art 74, inciso II, da Lei Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006 (Código de Ética 
e Disciplina da PMPA, ora vigente ao CBMPA) resolve;
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ELOGIAR:
O 3ºSGT BM CÉSAR AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO, CB BM EDSON MAIA 

DOS SANTOS e SD BM OSVALDINO DA SILVA DE SOUZA, por terem realizado o treinamento 
de  incêndio  no  dia  30  de  abril  de  2008  nas  dependências  da  empresa  Transbcampos, 
demonstrado com isso dedicação, entusiasmo e interesse na profissão Bombeiro Militar. É com 
orgulho que elogio os referidos militares. COLETIVO.

(Ref. nota n° 09/2008 -11° SGBM/I)

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