
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 24 DE JUNHO DE 2008.

BOLETIM GERAL Nº 118
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 25 DE JUNHO DE 2008 (QUARTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM ORLANDO
Supervisor de Área CAP BM WYTTING
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM GÓES

2º Turno: CAP BM SOUZA
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM JEFERSON
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM LELIS

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - QUADRO DE TRABALHO SEMANAL/INSTRUÇÃO - APROVAÇÃO

 -  Aprovo  o  quadro  de  instrução  Semanal  conforme  oficio  de  Nº  007 
elaborado pelo 3º GBM para o efetivo, no período de 16 a 20JUN08,

(Ref. Nota nº 41/2008 – DEI)

2 – INDICAÇÃO DE MILITAR
- Fica indicado o MAJ BM JOSÉ GEDALBERTO LESSA, pertencente a EFO, 

para  participar  da  Reunião  dos  Coordenadores  do  Curso  de  Sistema  de  Comando  de 
Incidentes, conforme o despacho do Subcmt Geral que ocorrerá em Brasília (DF), no período 
de 23 a 27JUN08.

(Ref. Nota nº 41/2008 – DEI)

3 – CURSO DE GLP INDICAÇÃO
-  Ficam  indicados  os  militares  abaixo  relacionados  para  freqüentarem  o 

Curso de GLP promovido pela, Agência Nacional de Petróleo (ANP), no auditório do QCG, 
período de 30 a 05JUN08.  

UNIDADE POST/GRAD. NOME RG

DST

TEN CEL GERALDO PANTOJA DE MENEZES 15009
1º TEN MARCELO MORAES NOGUEIRA 3843288
1º SGT MARCIO MARTINS DA SILVA 2182278
1º SGT ARONI FERREIRA MULATINHO JUNIOR 2776642

CAT

SUBTEN RONALDO FEIO DA COSTA 1315242
SUBTEN LUIS CLAUDIO PINTO DIAS 218966
SUBTEN LUIZ CLAUDIO ARRAES DO AMARAL 2406295
SUBTEN MARCELINO PEREIRA DE SOUZA 2136133

2º GBM 1º SGT RUBENS MATOS DA SILVA 1601767
1º SGT DILOUVAN DOS SANTOS COSTA 2432829

3º GBM SUB TEN CARLOS BENEDITO DE LIMA PEREIRA 215567
1º SGT EDER ZORRILA DA SILVA 2712051

4º GBM SUB TEN HAROLDO JOSÉ ASSUNÇÃO NOBRE 2626091
SUB TEN SEBASTIÃO FONSECA DE ANCHIETA 2176352

5º GBM 2º TEN THIAGO SANTHIAELLE DE CARVALHO 4133697
SD ALESSASNDRO SANTOS PEREIRA 726461970

6º GBM 2º TEN JOÃO BATISTA PINHEIRO 182285-1
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SUB TEN ROSELITO NUNES DOS SANTOS 15554

9º GBM 3º SGT AVELINO VIANA 2044073
SD JORGE DA SILVA MACHADO 3793619

3º SGBM 1º TEN CARLOS AUGUSTO SILVA SOUTO 2300274
1º SGT MARCELO ANDRÉ COSTA MACEDO 2352981

4º SGBM 2º SGT VALDECIR DE CASTRO COSTA 2285377

5º SGBM 1º SGT CARLOS ANTÔNIO ALENCAR DE OLIVEIRA 1389101
3º SGT ANTÔNIO JOSÉ MOURA LEITE 2829815

6º SGBM CB DORIEDSON JARDIM DA SILVA 2391209
SD PEDRO FERREIRA DA SILVA JUNIOPR 3766306

8º SGBM SUB TEN LUCIVALDO DOS REIS FERREIRA 2254374
3º SGT JOSÉ ROBERTO DA SILVA HENRIQUES 13348

9º SGBM SD JUCELINO EPFANE CRUZ 4065282
SD RENATO GOMES XAVIER 5234654

10º 
SGBM

SD ROGÉRIO ADOLFO FIGUEREDO  CUNHA 3409584
SD CLAUDECYR FERNANDES DA LUZ 2369968

1º SGPA SGT ANTONIO ROSALDO FERREIRA RAMOS 2481898
SD MARCOS CORRÊA DOS SANTOS 4118313

1º SBM SUB TEN PALMESTON LOPES ALVES FILHO 1998693
1º SGT JOSÉ ANILTON DE MELO SOUZA 12057

2º SBM SUBTEN JÚLIO CESAR MONTEIRO PINHEIRO 11732
1º SGT MICHEL CLEYTON DA SILVA ARAUJO 2008786

(Ref. Nota nº 41/2008 – DEI)

4 – DIPLOMAS E CERTIFICADOS – APRESENTAÇÃO
2.1 - O 2º SGT BM RAIMUNDO WILSOM DE JESUS SILVA pertencente ao 

7º GBM – ITAITUBA, apresentou nesta Diretoria de Ensino e Instrução, os certificados dos 
Cursos  abaixo  relacionados,Curso  Especial  Básico  de  OP.  de  Embarcações  no  Serviço 
Público, realizado pela Delegacia Fluvial de Santarém, no período de 17 a 28MAR08, Estágio 
de Adaptação de Bombeiros para Aeródromos, realizado pelo Comando da Aeronáutica, no dia 
25JUN2004,  Curso  de  Apicultura,  realizado pela  SENAR,   no  período  de  19  a  23FEV07, 
Diploma de Bombeiro padrão do ano de 2005, Certificado do ESAIA e ESAB, no período de 14 
a  16DEZ05,  Curso  Transporte  Aéreo  de  Artigos  Perigosos  realizado  na  GER  1,  pela 
Superintendência de Estudos, Pesquisas e Capacitação para a Aviação Civil, no período de 16 
a 20ABR07, Curso de Mecânica de Automóvel  à Gasolina realizado pela FIEPA/SENAI, no 
período de 03FEV a 24MAR97, Curso de Informática realizado pela  FIPA/SENAI, no período 
de 16FEV a 28ABR98, Certifica do I Curso de Especialização para Socorrista em Emergência 
Pré-Hospitalar, realizado no 1º Subgrupamento  de Incêndio Independente, no período de 05 a 
20NOV96.

2.2  –  O  SD  BM  BENIKS SILVA  SOUSA,  pertencente  ao  7º  GBM  – 
ITAITUBA, apresentou nesta Diretoria de Ensino e Instrução os Certificados dos Cursos abaixo 
relacionados, Certificado do Curso de Capacitação em Suporte de Trauma para Enfermagem, 
realizado pala UEPA, no período de 23 a 24NOV07, Curso de Capacitação em Suporte Básico 
de Vida e Desfibrilação, realizado pela UEPA, no dia 23NOV07.    

2.3 – O 3º SGT BM FRANCISCO IRAND RAMOS PANTOJA, pertencente ao 
QCG, apresentou nesta Diretoria de Ensino e Instrução o Certificado do Curso da Instrução de 
Nivelamento de Conhecimento para os futuros integrantes da Força Nacional, realizado pela 
Secretaria Nacional de Segurança Públicas, no período de 10 a 24OUT05.

2.4  –  O  SD  BM  LUIS  OTÁVIO  DE  SOUZA  MACIEL,  Pertencente  ao 
CSMV/MOp, apresentou o Certificado de Estágio Básico de Combatente de Selva, realizado 
pela 8º Região Milita e 8º Divisão de Exército, no período de 23 a 28MAI08, Certificado do 
Estágio de Manutenção de Viaturas para Soldados Bombeiros Militar do estado do Pará, no 
Parque Regional de Manutenção da 8º Região Militar, no período de 25 a 29JUN07.

(Ref. Nota nº 41/2008 – DEI)
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5 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA
PARECER Nº 075 /2008-COJ.
INTERESSADO:  CB  BM APOLONIO DE BARROS DE LIMA 
ORIGEM: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
ASSUNTO:SOLICITAÇÃO  PARA   QUE   TORNE   SEM  EFEITO  O 

DESLIGAMENTO DO  AL  CFSD JOAQUIM DE BARROS LIMA NETO
ANEXO: 
EMENTA: INFORMAÇÕES E PARECER SOBRE EMBASAMENTO LEGAL 

PARA QUE TORNE SEM EFEITO OU REAVALIE DESLI GAMENTO DO AL.SD.JOAQUIM DE 
BARROS LIMA  NETO DO CURSO   .

I – DA CONSULTA
O   Cb  BM  Apolonio  de  Barros  de  Lima,  juntamente  com  o  grupo  de 

Advogados Associados, através da Diretoria de Ensino e Instrução, solicita  informações sobre 
o desligamento do AL CFSD JOAQUIM DE BARROS  LIMA NETO,  no sentido de tornar sem 
efeito tal resolução.

II - DOS FATOS
Diante dos fatos elencados pelos impetrantes no que tange a solicitação de 

tornar sem efeito o desligamento do referido aluno por não obedecer a tramitação  legal no 
sentido do mesmo não ter sido submetido a Junta Inspeção de Saúde  do CBM-Pa 

III – DO DIREITO.
III. 1 – DA LEI
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 

Constituinte  para  instituir  um  Estado  Democrático,  destinado  a  assegurar  o  exercício  dos 
direitos  sociais  e  individuais,  a  liberdade,  a  segurança,  o  bem-estar,  o  desenvolvimento,  a 
igualdade e a justiça  como valores supremos de uma sociedade fraterna,  pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, 
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte:

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei;

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo,  além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral  são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes; 

CAPÍTULO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 

de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos:

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
Promulgada em 5 de outubro de 1989. Publicada em encarte  do .Diário 

Oficial.  de 6 de outubro de 1989 Publicada no .Diário Oficial.  de 27 de outubro de 1989 e 
atualizada até a Emenda Constitucional nº 18.1
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SEÇÃO V
Dos Militares do Estado
Art. 45. Os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, 

são militares do Estado.

Art. 25. A administração pública tornará nulos seus atos, quando eivados de 
vícios

que  os  tornem  ilegais,  bem  como  deverá  revogá-los  por  motivo  de 
conveniência ou oportunidade, observado, em qualquer caso, o devido procedimento legal.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO GERAL

RESOLVE:
Art.1º -  Aprovar  em  caráter  excepcional,  o  Regulamento  do  Centro  de 

Formação, Aperfeiçoamento e Especialização, elaborado pelo Comando do CFAE
Art.2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação 
Art.3º Registre-se. Publique-se e cumpra-se 

Raimundo Nonato da Costa- CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA

APRESENTAÇÃO
O  Centro  de  Formação  Aperfeiçoamento  e  Especialização,  criada  pelo 

Decreto nº 2713 de 27 de julho de 1994,o qual desvincula a Escola de Formação de Oficiais 
(EFO),  do  Centro  de  Formação,  Aperfeiçoamento  e  Especialização  (CFAE)  e  dá  outras 
providências; atualmente funciona no complexo do Corpo de Bombeiros da Cidade Nova VII, 
SN  24,  s/nº.,  ao  lado  do  3º  Grupamento  de  Bombeiro  Militar.  A  Unidade  Escola  hoje  é 
subordinada ao Exmº  Sr  Cel  QOBM Comandante Geral,  Diretor  de Ensino e  Instrução  do 
CBMPA e atrelada ao IESP por meio da Coordenadoria de Ensino Profissionalizante, tendo 
como objetivo a execução de atividades de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de 
Praças e Especialização de Oficiais da Corporação e outras Instituições e eventualmente Civis, 
a  fim  de  ser  garantido  a  eficiência  e  eficácia  nos  atendimentos  realizados  pelo  Corpo  de 
Bombeiros Militar a população da Capital, Interior do Estado e outras unidades da Federação.

JUSTIFICATIVA
Considerando o propósito de aperfeiçoar o Ensino Bombeiro Militar para o 

melhor preparo dos Militares da corporação, de acordo com a realidade e a peculiaridade da 
Região Amazônica, oferecendo melhor qualidade de serviço à sociedade 

Considerando a necessidade que a  Região Norte  tem de um Centro  de 
Formação, Aperfeiçoamento e Especialização Bombeiro Militar, como referência para atender 
às peculiaridades da geografia regional e suas características nos atendimento de ocorrências.

Considerando a necessidade de ampliação do quadro de Praças, em virtude 
do aumento de efetivo da Corporação.

Para  garantir  esse  compromisso,  o  CFAE deve  ter  uma  estrutura  física 
capaz de oferecer condições para o desenvolvimento das atividades, promover o bem estar do 
corpo Discente e do corpo Docente, responsável pela coordenação e execução das diversas 
atividades pedagógicas.

Torna-se  necessário,  que  seja  assegurado  no  orçamento  do  CBMPA, 
recursos capaz de viabilizar o funcionamento do CFAE, possibilitar a celebração de convênios 
com  Ministério  de  Educação,  Universidades,  Fundações  e  Organizações  Internacionais 
vinculadas a áreas de educação de Militares das Forças Armadas e Auxiliares.

Art 111º- Será desligado (a) o (a) Aluno (a), por proposto pelo Comandante 
do CFAE ao Comandante Geral do CBMPA ou Diretor de Ensino e Instrução, o (a) Aluno (a) 
que :

1-Ficar comprovado o Ter feito uso de meios ilícitos em quais quer VRA;
2-Ingressar no comportamento "Insuficiente" de acordo com o RDCBM;
3-For reprovado (a) durante o curso;
4-Ultrapassar o número de pontos perdidos, em qualquer matéria;
5-Tiver deferido o pedido de trancamento de matrícula;
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6-Cometer falta disciplinar que incompatibilize a permanecer no curso;
7-  Tiver  deferido  Comandante  do  CFAE ,  requerimento  de  exclusão  do 

curso;
8-Tiver  deferido Comandante do CBMPA ,  requerimento de exclusão da 

Corporação;
9-Incidir em qualquer incapacidade física para o serviço Bombeiro Militar , 

ou o prosseguimento do curso, aprovado pela junta de inspeção de saúde da Corporação,
10-Incidir  em  qualquer  irregularidade  constatada,  mesmo  durante  o 

desenvolvimento do Curso, relativo a matrícula ou processo seletivo;
11-Solicitar o trancamento da matrícula por interesse próprio , força maior 

ou enfermidade.
Art 112º- Será concedido o  trancamento da matrícula ao Aluno, quando o 

pedido for justificável pelo Diretor de Ensino e Instrução, observando o seguinte: 
1-Acidente em serviço e/ou  instrução durante o Curso.
2-Quando o (a) Aluno (a) estiver impedido de freqüentar normalmente os 

trabalhos escolares , por motivo de doença , sua ou de seus dependentes legais, atestados por 
médico da Diretoria de Saúde ;

3- A aluna que estiver impedida de freqüentar normalmente os trabalhos 
escolares por  motivos  de gravidez ,  atestado por  médico da corporação,  deverá efetuar  o 
pedido de trancamento de matrícula em caráter obrigatório.

 
Art 113º- O (a) Aluno (a) poderá ser rematriculado (a) uma única vez , a 

critério do Diretor de Ensino e Instrução pelos motivos constantes   no Artigo anterior, caso o 
curso não funcione, subseqüentemente no período de dois anos ocorrerá a perda do direito da 
rematrícula.

Art 114º- A matrícula só poderá ser feita no mesmo ano letivo , no curso 
subseqüente.

Art 115º- O pedido de rematrícula deverá ser feito pelo (a) interessado (a) 
em tempo hábil através de requerimento fundamentado ao Diretor de Ensino do CBMPA, caso 
não faça, o militar perderá o direito da rematrícula, não cabendo recurso.

Art  116º- Não  será  permitido  (a)  aluno  (a)  rematriculado  com  novo 
trancamento de matrícula, caso o aluno (a) não seja habilitado (a), por uma junta, a freqüentar 
o curso subseqüente, o mesmo incidirá no artigo 114º e Item 5 deste Regimento.

1 – DA DOUTRINA
Em relação à Invalidação dos Atos Administrativos, o Saudoso Helly Lopes 

Meirelles em sua reconhecida obra “Direito Administrativo Brasileiro”, 27ª. Edição, pp. 194, 195, 
196, 197,201 e 202, nos ensina que:

A  invalidação  dos  atos  administrativos  inconvenientes,  inoportunos  ou 
ilegítimos constitui tema de alto interesse tanto para a administração como para o judiciário, 
uma  vez que  a  ambos  cabe,  em determinadas circunstancias,  desfazer  os  que  revelarem 
inadequados aos fins visados pelo poder publico ou contrários ás normas legais que a regem.

A Administração Pública como instituição destinada a realizar o direito e a 
proporcionar o bem comum, não pode agir fora das normas jurídicas e da moral administrativa,  
nem relegar os fins sociais a que sua ação se dirige.Se, por erro, culpa, dolo ou interesse  
escusos de seus agentes, a atividade do poder publico desgarra-se, divorcia-se da moral ou  
desvia-se do bem comum é dever da Administração invalidar espontaneamente ou mediante 
provocação, o próprio ato, contrário á sua finalidade, por inoportuno, inconveniente, imoral ou 
ilegal. Se o não fizer a tempo, poderá o interessado recorrer ás vias judiciárias.

A administração revoga ou anula seu próprio ato; o Judiciário somente anula 
o  ato  administrativo.  Isso  porque  a  revogação  é  o  desfazimento  do  ato  por  motivo  de 
conveniência ou oportunidade da Administração, ao passo que a anulação é a invalidação por 
motivo de ilegalidade do ato administrativo. Um ato inoportuno ou inconveniente só pode ser 
revogado  pela  própria  Administração,  mas  um  ato  ilegal  pode  ser  anulado,  tanto  pela 
Administração como pelo Poder Judiciário. 

Esse assunto está hoje tão pacifico na doutrina e na jurisprudência que o  
STF já o sumulou nos seguintes termos: “ A Administração pode anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 
revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e  
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial” (STF, Sumula 473). 
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A  revogação funda-se  no  poder  discricionário  de  que  dispõe  a 
administração para rever sua atividade interna e encaminhá-la adequadamente á realização de 
seus fins específicos. Essa faculdade revogadora é reconhecida e atribuída ao Poder Público, 
como implícita na função administrativa. 

A anulação é a declaração da invalidação de um ato administrativo ilegítimo 
ou ilegal, feita pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário. Baseia-se, portanto , em 
razões de legitimidade ou legalidade, diversamente da revogação, que se funda em motivos de 
conveniência ou de oportunidade e, por isso mesmo, é privativa da Administração.

Desde que a Administração reconheça que praticou um ato contrario ao 
direito  vigente,  cumpre-lhe  anula-lo  e  quanto  antes,  para  restabelecer  a  legalidade 
administrativa.

Anulação  pela  própria  Administração  –  a  anulação  dos  atos 
administrativos pela própria Administração constitui a forma normal de invalidação de atividade 
ilegítima do poder Público. Essa faculdade assenta no poder de autotutela do Estado. É uma 
justiça  interna,  exercida  pelas  autoridades  administrativas  em  defesa  da  instituição  e  da 
legalidade de seus atos.

Pacífica é, hoje, a tese de que, se a Administração praticou ato ilegal pode 
anulá-lo  por  seus  próprios  meios  (STF  Sumula  473).  Para  a  anulação  do  ato  ilegal(não 
confundir  com  ato  inconveniente  ou  inoportuno,  que  rende  ensejo  a  revogação  e  não  a  
anulação)  não  se  exigem  formalidades  especiais,  nem  há  prazo  determinado  para  a  
invalidação, salvo quando norma legal o fixar expressamente. O essencial é que a autoridade 
que  o  invalidar  demonstre  no  devido  processo  legal,  a  nulidade  com  que  foi  praticado.  
Evidenciada a infração á lei, fica justificada a anulação administrativa.

A  faculdade  de  anular  os  atos  ilegais  é  ampla  para  a  Administração,  
podendo ser  exercida  de oficio,pelo  mesmo agente que os  praticou,  como  por  autoridade 
superior que venha a ter conhecimento da ilegalidade através de recurso interno,ou mesmo por 
avocação, nos casos regulamentares. Quantos aos recursos administrativos, são os comuns da 
Administração. 

Em relação ao Princípio da Legalidade, o Saudoso Hely Lopes Meirelles em 
sua reconhecida obra “Direito Administrativo Brasileiro”, 27ª. Edição, pp. 86, nos ensina que:

 A legalidade, como princípio de administração (CF, art.37, caput), significa  
que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos 
da lei e às exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de 
praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

Quanto ao grau de liberdade que o Administrador Público possui para agir, 
lembramos que os atos administrativos podem ser: vinculados e discricionários. O ilustre Jurista 
“Diogenes Gasparini” em sua obra “Direito Administrativo”, assim os define:

“São vinculados os atos praticados pela Administração Pública sem a menor 
margem de liberdade. A Administração Pública edita-o sem qualquer avaliação subjetiva. A lei,  
nesses casos,  encarrega-se,  em tese,  de  prescrever,  com detalhes,  se,  quando e como a 
Administração Pública  deve agir.  ...  .  Em todos eles a lei  prescreve o procedimento a ser  
tomado pela Administração Pública, ou seja, deferir ou indeferir o pedido, conforme seu autor 
tenha ou não satisfeito as exigências da lei, não cabendo decidir de outro modo”.

“São  discricionários os  atos  praticados  pela  Administração  Pública  com 
certa margem de liberdade. A Administração edita-o depois de uma  avaliação subjetiva. ... .  
Nesses casos, a edição do ato ocorre depois de uma avaliação subjetiva da Administração 
Pública, no que respeita ao mérito, dado que a lei não prescreve para o agente público um só 
comportamento.  Assim,  segundo o interesse público  do momento a autoridade competente  
defere ou indefere a solicitação do particular”.

No  caso,  em  se  tratando  de  uma  falha  durante  os  procedimentos  de 
desligamento  do Aluno em questão , o ato é vinculado, ou seja, todos os seus procedimentos 
devem estar em conformidade com as normas específicas, com a Lei e com o Regulamento, 
pois nelas estão definidos, bastando confrontá-los com as referidas normas, para verificar se 
houve o seu respectivo atendimento e, por conseguinte, ao princípio da legalidade.

V – DO PARECER
Face  ao  exposto  e  essencialmente  ao  disposto,  no  que  tange  os 

documentos que auxiliaram no consubstanciamento deste parecer elencados as solicitações do 
militar CB BM Apolonio de Barros de Lima  (pai  de referido aluno) de sua Advogada Maria 
Claudia  Silva  Costa  e  munidos  das  informações  contidas  através  da Constituição  Federal, 
Constituição  Estadual,  e  do  Regulamento  do  Centro  de  Formação  e  Aperfeiçoamento  e 
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Especialização(CFAE)   bem  como  da  Doutrina  de  Direito  Administrativo  de   Helly Lopes 
Meirelles, dão conta que todo militar  que fora submetido a um determinado exercício físico e 
venha  se  lecionar  durante  tal  pratica,  obrigatoriamente  deverá  ser  submetido  a  Junta  de 
Inspeção de Saúde para fins de ingresso, licenciamento, trancamento ou desligamento. É fato 
que o militar supramencionado quando fez e assinou o “TERMO DE DECLARAÇÃO”, anexado 
nos autos da petição inicial  do seu representante in fine, alegou que não estava bem de saúde 
(dores de  cabeça) e que estava passando por problemas de ordem familiar  e emocional, 
devido um acidente  em uma atividade esportiva dentro da pratica de Educação Fisica. Logo 
esta comissão entende que o militar em questão deveria ter sido encaminhado a Junta de 
Inspeção de Saude para que, dependendo do parecer da referida, fosse informado a cerca das 
condiçoes fisicas e psicologicas do militar e se o mesmo poderia desenvolver suas atividades 
laborativas  assim  sendo  a  Coordenação  do  Curso  só  poderia  fazer  o  desligamento  ou 
trancamento da matricula, mediante parecer da Junta. Diante disso esta comissão é de parecer 
favorável que os atos  sejam anulados, que o militar seja reavaliado pela Junta de Inspeção de 
Saúde e dependendo do parecer, tenha sua matricula trancada dando direito a ingressar no 
próximo Curso de Formação de Soldados como dispõe o Art.112 item 2  do próprio RCFAE. 
Este é o parecer salvo melhor juízo de V. Sª.

É o Parecer, SMJ.
Quartel em Belém-PA, 16 de JUNHO de 2008.

NEY TITO DA SILVA AZEVEDO CAP QOBM.
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA.

ARISTIDES PEREIRA FURTADO - CAP QOBM.
Presidência da Comissão de Justiça do CBMPA, em exercício

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente parecer.
2. Publique-se em BG.

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

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

1 – COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA
PARECER Nº 167 /2008-COJ.
INTERESSADO: PRESIDENTE DA CPP.
ORIGEM: SUBCOMANDO GERAL DO CBMPA.
ASSUNTO: INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO
ANEXO:  Oficio  nº.215/2008/11º SGBM/I  (cópia).  Oficio  nº.0709/2008/JME 

(cópia).  Carta  Guia  de  Sentença  e  fotocópias  autenticadas  (cópia).  Processo  nº 
2001.2.000102-5 (cópia).  

EMENTA:  INCLUSÃO  NO  QUADRO  DE  ACESSO  PARA PROMOÇÃO. 
MILITAR  CONDENADO  EM  PROCESSO  CRIMINAL.  NÃO  ATENDE  OS  REQUISITOS 
PREVISTOS NA LEI ESTADUAL 5.250 DE 29 DE JULHO DE 1985.

I – DA CONSULTA
O Presidente da CPP enviou o Ofício nº 0709 da Justiça Militar do Estado do 

Pará  contendo a  sentença  do  3º  SGT  BM ALBERTO MARQUES DO NASCIMENTO para 
analisar se o militar pode ser incluído no quadro de acesso para promoção.

II - DOS FATOS
O 3º SGT BM ALBERTO MARQUES DO NASCIMENTO foi condenado a 

dois anos e seis meses de reclusão em regime aberto, sendo convertida a pena para restrição 
de direitos, conforme a carta de guia de sentença em anexo.
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III – DO DIREITO
A Lei estadual 5.250 de 29 de julho de 1985 que dispões sobre a promoção 

de praças da Polícia Militar do Pará, também em vigência no CBMPA, enumera, em seu art. 18 
as situações em que o graduado deixa de ser incluído no quadro de acesso.

Art. 18 - Não será incluído em Quadro de Acesso, o graduado que:
1  -  Deixe de satisfazer  às  condições básicas  estabelecidas no artigo 5º  

desta Lei;
2 - for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão  

da instância ou Tribunal Superior.
* O item 2 deste art. 18 teve sua redação alterada pela Lei nº 7.106, de 12 

de fevereiro de 2008, publicada no DOE Nº 31.107, de 14/02/2008.
* A redação anterior continha o seguinte teor:
“Art. 18. .................................................................
2 - Esteja "Sub-judice" ou preso preventivamente, em virtude de Inquérito  

Policial, militar ou civil, instaurado;”
3 - Venha atingir até a data da promoção, a idade limite para permanência  

no serviço ativo;
4 - Esteja respondendo a Conselho de Disciplina;
5 -  Tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença passado em 

julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento 
condicional;

6  -  Esteja  no  exercício  de  cargo  ou  função  estranha  à  polícia  Militar,  
ressalvado o prescrito no § 5º do artigo 93 da Constituição Federal;

7 - Esteja em gozo de licença para tratamento de assuntos de interesse 
particular;

8 - Seja considerado desertor;
9 - Tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço Policial-Militar,  

e
10 - Seja considerado desaparecido ou extraviado.
11 - for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não 

for revogada.
* Este item11, foi acrescido ao art. 18 pela Lei nº 7.106, de 12 de fevereiro  

de 2008, publicada no DOE Nº 31.107, de 14/02/2008.

IV – DO PARECER
O militar em questão foi condenado em primeira instância, tendo a sentença 

penal  condenatória  transitado  em  julgado,  uma  vez  que  transcorreu  o  prazo  recursal  sob 
absoluta inércia das partes, e deste modo incorreu na hipótese do item 2 do art. 18 da  Lei 
5.250 de 29 de julho de 1985. Cumpre ressaltar que nem mesmo é cabível  a abertura de 
conselho,  uma vez que a sua pena foi  convertida de privativa  de liberdade individual  para 
restritiva  de  direitos.  Diante  de  todo  o  exposto,  concluímos  que  o  3º  SGT  BM ALBERTO 
MARQUES DO NASCIMENTO não atende os requisitos para ser incluído no quadro de acesso.

É o Parecer, SMJ.
Quartel em Belém-PA, 05 de junho de 2008.

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

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

ARISTIDES PEREIRA FURTADO – CAP QOBM
Por Delegação

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente parecer.
2. Publique-se em BG.
3. Ao Diretor de Ensino e Instrução para as providências e conhecimento.

PAULO GÉRSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM.
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmte Geral do CBMPA
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PARECER Nº 168/2008-COJ.
INTERESSADO:  - 2º SGT BM VAGNER ALVES DA SILVA.
ORIGEM: SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA.
ASSUNTO: PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
ANEXO:
1. PROTOCOLO DO SUBCOMANDO DO CBMPA Nº 1094.
2. PARTE ESPECIAL DO 1º SGT VAGNER; DECLARAÇÃO; 
3. CÓPIAS DE BG Nº064/94, 153/02, 032/03, 196/00.

EMENTA:  PROMOÇÃO  EM  RESSARCIMENTO  DE  PRETERIÇÃO. 
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 5° ITEM.5 E ART. 21, DA LEI Nº5.250, 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 VAGNER ALVES DA SILVA, de 03JAN2008, 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 VAGNER ALVES DA SILVA, pertencente ao efetivo da 3º GBM, 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 nº076 de 26ABR2004.

O  impetrante  solicita  que  a  Inspeção  de  Saúde  realizada  pela  JIS  do 
CBMPA, em seção temporária de nº. 065 de 07 a 09 de agosto de 2002, publicada no BG nº 
153/2002 de 22AGO2002 e o TAF (Teste de Avaliação Física), realizado no Quartel do 3º GBM 
em 26 a 28FEV2003 de ordem do Comandante Geral  da época,  conforme BG nº  032 de 
14FEV2003, 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”.

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:
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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:
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.

_____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 118 de 24JUN2008 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.36 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br


______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

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)

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 
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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 artigo 1º 
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, realizada pela JIS do CBMPA, em seção temporária de nº. 007 de 24 a 26 de março 
de 2003, publicada no BG nº 064/2003 de 04ABR2003 e o TAF (Teste de Avaliação Física), 
realizado no Quartel  do 3º GBM em 26 a 28FEV2003 de ordem do Comandante Geral  da 
época, conforme BG nº 032 de 14FEV2003, 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, com tudo, 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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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 064, 04 de abril de 2003) e o TAF (Teste de Avaliação Física de ordem do Comandante 
Geral  da  época)  ,  realizado no  Quartel  do  3º  GBM em  26  a  28FEV2003,  BG nº  032  de 
14FEV2003,  conforme  declaração  do  comandante  do  3º  GBM  da  época.  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, 10 de junho 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

ARISTIDES PEREIRA FURTADO – CAP QOBM
Por delegação

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

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
COMISSÃO DEJUSTIÇA

PARECER nº 071/2008-COJ
OBJETO: Requerimento interposto pelo FERNANDO LOBO FERNANDES.
INTERESSADO:SGT BM FERNANDO LOBO FERNANDES. 
ASSUNTO: Cancelamento de punição de disciplinar.
ANEXOS:Ficha disciplinar do requerente;assentamento do requerente

EMENTA:  CANCELAMENTO  DE PUNIÇÃO.  DIREITO  CONCEDIDO  AO 
BOMBEIRO  MILITAR  DE  TER  DESCONSIDERADO  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.
Deu  entrada  na  Comissão  de  Justiça  no  dia  20  de  maio  de  2008  o 

requerimento de Cancelamento de Punição Disciplinar do SGT Fernando Lobo Fernandes, 
sendo encaminhado à Comissão de Justiça para análise e parecer.
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II – DOS FATOS.
O SGT BM Fernando Lobo Fernandes. requer o cancelamento de punições, 

conforme quadro demonstrativo abaixo:

ORDEM PUNIÇÕES DISCIPLINARES BOLETIM
01 DETENÇÃO  BI nº161 / 86 do 1º GBM
02 DETENÇÃO  BI nº 025/87 do 1º GBM
03 DETENÇÃO BI nº 105/87 do 1º GBM
04 DETENÇÃO BI nº 198/87 do 1º GBM
05 DETENÇÃO BI nº 207/87 do 1º GBM
06 DETENÇÃO BI nº 046/88 do 1º GBM
07 DETENÇÃO BI nº 059/88 do 1º GBM
08 REPREENSÃO BI nº 084/88 do 1º GBM
09 DETENÇÃO BI nº 097/88 do 1º GBM
10 PRISÃO BI nº 055/91 do 1º GBM
11 DETENÇÃO BI nº 013/94 do 1º GBM
12 DETENÇÃO  BI nº 142 / 96 do 1º GBM
13 DETENÇÃO BI nº 086/97 do 1º GBM

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 SGT BM FERNANDO LOBO FERNANDES ocorreu em 1997 (DETENÇÃO), conforme o 
quadro demonstrativo acima; portanto havendo  completado mais de 04 (quatro) anos, sem 
haver sofrido qualquer punição, opino pelo deferimento do pleito do requerente.

Esse é o Parecer. S.M.J
Belém-PA, 10 de junho de 2008. 

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

DESPACHO DO PRESISNERTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.

ARISTIDES PEREIRA FURTADO – CAP QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA, em exercício

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
I – Homologo o presente Parecer;
II – Publique-se em BG.
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PAULO GÉRSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM.
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmte Geral do CBMPA

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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