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BOLETIM GERAL Nº 143
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 08 DE AGOSTO DE 2008 (SEXTA-FEIRA)

Superior de Dia TCEL BM SILVA
Supervisor de Área CAP BM MARCOS REIS
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM GÓES

2º Turno: CAP BM LOAIR
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM NOGUEIRA
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM NORAT

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 – LICENÇA DE SAÚDE - CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 01AGO2008.
O MAJ QOBM JOSÉ RIBAMAR SILVA DE FREITAS,  do  CFAE,  96h de 

dispensa de serviço fora do aquartelamento Apresentação: 05AGO2008.
(ref. Of. Nº 211/2008 – CFAE)

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 - ERRATA

Classificação  após  o  término  do  CFSD  BM/2007,  por  ter  saído  com 
incorreção em BG n º 132, de 21JUL2008.

Leia-se:
No 10º GBM/Redenção
SD BM KAROLINE AURINETH SILVA CAMPOS

Leia-se:
No 10º SGBM/I - Paraupebas
SD BM KAROLINE AURINETH SILVA CAMPOS
(Ref. Nota nº 39/2008 – DP)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA

A) PARECER Nº. 078/2008-COJ.
INTERESSADO: ALUNO CFSD LUCIANO RODRIGUES MARVÃO.
ORIGEM: COMANDANTE GERAL DO CBMPA.
ASSUNTO: REQUER QUE SEJAM TOMADAS AS PROVIDENCIAS PARA 

RESTABELECER O SOLDO DO MILITAR.
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ANEXO:
1. Requerimento dos Advogados Associados Rafael Lauria & Josias Botelho.
2.  Oficio  nº.  509/2008  5º  GBM,  apresentando  Copias  do  Termo  de 

Apresentação de Militar, Diário Oficial nº. 31157 de 28/04/08(Portaria nº.292, de 24/04/08) e 
Manifestação de APTO, da Junta de Inspeção de Saúde.

EMENTA:  RECURSO  RELATIVO  Á  SOLICITAÇÃO  DE  PROVIDENCIAS 
PARA RESTABELECER O SOLDO DO MILITAR, 

O COMANDANTE GERAL DO CBMPA encaminhou para análise e parecer 
desta Comissão de Justiça os documentos referentes à solicitação do pedido do ALUNO CFSD 
LUCIANO  RODRIGUES  MARVÃO,  no  que  faz  solicitação  para  que  sejam  tomadas  as 
providencias para restabelecer o soldo do militar.

II - DOS FATOS
O militar em questão, através de seus advogados solicita ao Comandante 

Geral,  pedido de providencias no sentido de restabelecer o soldo do militar,  por achar que 
estaria gerando conflito com o Art. 457 §1º e §3º do Código de Processo Penal Militar.

III – DO DIREITO
III. 1 – DA LEI
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.

LIVRO II
Dos Processos em Espécie
TÍTULO II
Dos Processos Especiais

CAPÍTULO III
Do Processo de Deserção de Praça, com ou sem Graduação, e de Praça 

Especial
Art. 456 – OMISSOS
§ 1º - OMISSOS.
§ 2º - OMISSOS.
§ 3º OMISSOS.
§ 4º - Consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, 

será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável será agregada, fazendo-se, 
em ambos os casos, publicação em boletim ou documento equivalente, do termo de deserção e 
remetendo-se, em seguida, os autos à Auditoria competente. 

Art. 457 – OMISSOS. 
§  1º  -  O  desertor  sem  estabilidade  que  se  apresentar  ou  for  capturado 

deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será 
reincluído.

§ 2º - OMISSOS.
§ 3º - Reincluído que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou 

procedida à reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, 
sob pena de responsabilidade, a remessa à Auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato 
de reversão. O juiz-auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, 
ao procurador, que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se 
nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.

III. 2 – DA DOUTRINA
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 
“Diógenes Gasparini” em sua obra “Direito Administrativo”, assim os define:
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“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”.

É evidente que se tratando do fato em questão, o ato esta previsto em lei, 
logo Gestor Administrativo, fica vinculado a seguir os ditames da norma

IV – DO PARECER
Face ao exposto e essencialmente ao disposto, do Decreto - Lei nº. 1002 de 

21 de outubro de 1969, que versa sobre o Código de Processo Penal Militar assim como da 
Doutrina através do saudoso Helly Lopes Meirelles, através de sua obra “Direito Administrativo”, 
27ª. Edição; pp. 86. Onde o militar em questão, de acordo com o referido código, Art. 457 § 1º - 
O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à 
inspeção  de  saúde  e,  quando  julgado  apto  para  o  serviço  militar,  será  reincluído. 
Portanto, diante disso, denota-se impreterivelmente a necessidade de normalizar o pagamento 
do mesmo,  entretanto tal  normalização deverá ser  dada como AL CFSD,  haja vista que o 
mesmo não concluiu o Curso de Formação de Soldados, e que responda na Auditoria Militar 
por sua conduta, vale ressaltar que tais procedimentos levam um determinado tempo e em face 
disso esta comissão ainda opina para que o referido militar seja incluído em uma nova turma 
em função do termino da turma em que fazia parte. Esta comissão baseando-se na lei e na 
Doutrina de Direito Administrativos supramencionados e com intuito de evitar que problemas de 
ordem administrativa venham a ocorrer futuramente.

É o Parecer, SMJ.
Quartel em Belém-PA, 29 de julho de 2008.

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.

CLÁUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM
Presidente da COJ

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer;
2. A Diretoria de Ensino e Instrução para as providências.
3. Publique-se em BG.

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

B) PARECER Nº 187/2008-COJ.
INTERESSADO: Isaias Santos de Jesus.
ORIGEM: Gab. Do Sub-Comando.
ASSUNTO :Solicitação de Afastamento da corporação, a partir de 05JUL08, 

para concorrer cargo eletivo de vereador no município de S. João de Pirabas, Estado do Pará.
ANEXO: - Protocolo n° 1844 do Subcomando; ofício s/n° DAL de 03JUN08; 

ofício de 04JUL2008 do Sr Isaias Santos de Jesus – Cb BM; Cópia da Ata de Convenção do 
PMDB para Eleição de 05OUT2008.

EMENTA:  AFASTAMENTO  DA  CORPORAÇÃO,  A  PARTIR  DE 
05JUL2008, PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO DE VEREADOR NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÃO DE PIRABAS, POR HAVER SIDO ESCOLHIDO EM CONVENÇÃO MUNICIPAL; 
DEFERIDO.
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I – DA CONSULTA
O Subcomandante Geral do CBMPA encaminhou à COJ o protocolo n° 1844 

de 08JUL2008, do interessado o Sr Cb BM Isaias Santos de Jesus, onde o militar informa que 
foi escolhido em Convenção Municipal para concorrer ao cargo de vereador, no município de 
São João de Pirabas, Estado do Pará, assim solicitando o afastamento da corporação a partir 
de 05JUL2008; para analise e parecer.

II - DOS FATOS
O requerente solicita afastamento da corporação, partir de 05JUL2008, em 

virtude de haver sido escolhido em Convenção Municipal, para concorrer a cargo eletivo de 
vereador  no  município  de  São  João  de  Pirabas,  participando  da  coligação  formada  pelos 
partidos PMDB/PSL/PSDC.

III – DO DIREITO
III. 1 – DA LEI
O militar alistável é elegível atendida as seguintes condições da Constituição 

da República Federativa do Brasil, publicado no Diário Oficial da União n° 191-A, de 05 de 
outubro de 1988, em seu capítulo IV, que trata das DOS DIREITOS POLÍTICOS, em seu artigo 
14º, § 8: 

§ 8º - O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:
I  -  se  contar  menos  de  dez  anos  de  serviço,  deverá  afastar-se  da 

atividade;
II  -  se  contar  mais  de  dez  anos  de  serviço,  será  agregado  pela  

autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a  
inatividade.

Direito atendido também pela Constituição Estadual, de 05 de outubro de 
1989, em seu capítulo III, da Administração Pública, Seção IV, dos servidores públicos, no Art. 
44 e Seção V, dos militares do Estado, Art. 47.   

Art. 44. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as 
seguintes disposições:

I  -  tratando-se  de  mandato  eletivo  federal,  estadual  ou  distrital,  ficará  
afastado de seu cargo, emprego ou função;

II - investido no mandato de Prefeito , será afastado do cargo, emprego ou 
função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários,  
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do  
cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato 
eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção  
por merecimento;

V-  para  efeito  de  benefício  previdenciário,  no  caso  de  afastamento,  os 
valores serão determinados como se no exercício estivesse.

Art. 47. O militar alistável é elegível, respeitadas as condições previstas no  
art. 14, § 8°, da Constituição Federal.

LEI N° 6.230, DE 12 DE JULHO DE 1999.
Dispõe sobre a  convocação de policiais  militares  da reserva remunerada 

para realização de tarefas por prazo certo, e dá outras providências. 
Art.  54  -  Os  Policiais  Militares  são  alistáveis  como  eleitores,  desde  que 

Oficiais, Aspirantes a Oficial, Subtenentes e Sargentos ou alunos do Curso de nível superior 
para formação de Oficiais.

Parágrafo - Único - Os Policiais Militares alistáveis são elegíveis, atendidas 
as seguintes condições:

I - O Policial Militar que tiver menos de 05 (cinco) anos de efetivo serviço,  
será,  ao  se  candidatar  a  cargo  eletivo,  excluído  do  serviço  ativo,  mediante  demissão  ou 
licenciamento "ex-offício'';

II - O Policial Militar em atividade, com 05 (cinco) ou mais anos de efetivo  
serviço, ao se candidatar a cargo eletivo será afastado, temporariamente, do serviço ativo e 
agregado, considerado em licença para tratar do interesse particular. Se eleito, será no ato da 

_____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 143 de 07AGO2008 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.19 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br


______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

diplomação, transferido para a reserva remunerada, percebendo a remuneração a que fizer jus 
em função de seu tempo de serviço.

IV – DO PARECER
Da análise jurídica apresentada, em síntese, verificamos que independente 

do pleito do requerente, e do mesmo em se enquadrar em uma das hipóteses mencionadas na 
Carta Constitucional, de militar alistável e elegível. Sendo se contar menos de dez anos de 
serviço, o mesmo deverá afasta-se da atividade; e se contar mais de dez anos de serviço, será 
agregado  pela  autoridade  superior  e,  se  eleito,  passará  automaticamente,  no  ato  da 
diplomação, para inatividade.   

Portanto, opino pelo deferimento do pleito. 
É o Parecer, sub censura.
Belém-PA, 29 de julho de 2008.

ARISTIDES PEREIRA FURTADO - CAP QOBM
Membro da Comissão de Justiça 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.

CLÁUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM
Presidente da COJ

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

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

C) PARECER Nº 188/2008-COJ.
INTERESSADO:  - 2º SGT BM JOSÉ GUILHERME DAS NEVES BARROS.
ORIGEM: SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA.
ASSUNTO: PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
ANEXO: PROTOCOLO DO SUBCOMANDO DO CBMPA Nº 1416.
PARTE ESPECIAL DO REQUERENTE; DECLARAÇÃO; 

EMENTA:  PROMOÇÃO  EM  RESSARCIMENTO  DE  PRETERIÇÃO. 
DEFERIMENTO SE CONVALIDADOS PELO Sr. CMT GERAL A INSPEÇÃO DE SAÚDE E 
TAF APRESENTADOS NOS AUTOS PELO REQUERENTE.

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

Justiça – COJ a Parte s/nº do 2º SGT BM JOSÉ GUILHERME DAS NEVES BARROS,  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
O militar pertencia ao efetivo da 3º GBM/I deixou de ser promovido no 25 de 

setembro de 2003,  por ter faltado à Inspeção de Saúde e o Teste de Aptidão Física (TAF). 
Vindo a ser promovido à graduação de 2º SGT somente em 21ABR2004, conforme BG nº076 
de 26ABR2004.

Diante dos fatos o impetrante apresenta a Inspeção de Saúde (nº. 022/2003, 
publicada no BG nº 158/2003) e o 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, conforme declaração anexa ao requerimento) para que sejam convalidados. 

Com tudo, o requerente solicita ao Comando da Corporação sua promoção à 
graduação de 2º SGT BM, em ressarcimento de preterição, a contar de  25 de setembro de 
2003. 

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
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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:

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. 

Com tudo, registre-se, no entanto, que o requerente apresentou a Inspeção 
de Saúde (nº. 022/2003, publicada no BG nº 158/2003) e o 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, conforme declaração anexa ao requerimento) para que 
sejam  convalidados.  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 
Inspeção de Saúde e o Teste de Aptidão Física apresentado pelo militar sejam convalidados. 
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.

IV – CONCLUSÃO
Diante  do  exposto,  com  base  na  discricionariedade  investida  ao 

administrador,  caso  seja  convalidado  pelo  Sr.  Comandante Geral  do  Corpo  de  Bombeiros 
Militar do Pará  a inspeção de saúde e teste de aptidão física apresentados nos autos, desde 
que preenchidos os demais requisitos legais e regulamentares, seria possível a promoção em 
ressarcimento de preterição a contar de 25 de setembro de 2003.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 29 de julho de 2008.

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

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA
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DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
I – Homologo o presente Parecer;
II  – Convalido a Inspeção de Saúde e o TAF apresentado nos autos do 

parecer.
III – Publique-se em BG.
IV – A CPP deverá providenciar as portarias de promoção por ressarcimento.

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

D) PARECER Nº 172/2008-COJ.
INTERESSADO: - 1º SGT BM ANTONIO DE CASTRO CATETE FONSECA.
ORIGEM: COMANDANTE GERAL DO CBMPA.
ASSUNTO: PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
ANEXO:
1. PROTOCOLO DO COMANDO DO CBMPA Nº 193/05.
2. PARTE ESPECIAL DO 1º SGT CATETE.

EMENTA:  PROMOÇÃO  EM  RESSARCIMENTO  DE  PRETERIÇÃO.  O 
REQUERENTE ENTENDE TER DIREITO À PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUB TEN POR 
TER ATENDIDO TODOS OS REQUISITOS PARA TAL. INDEFERIDO.

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

Justiça – COJ a Parte s/nº do  1º SGT BM ANTONIO DE CASTRO CATETE FONSECA, de 
13mai2008,  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 ANTONIO DE CASTRO CATETE FONSECA, requer junto ao Comando da 
Corporação, sua promoção à graduação de SUB TEN BM, em ressarcimento de preterição, a 
contar de 21 de abril de 2008, por ter preenchido todos os requisitos para a promoção prevista 
na Lei de promoção de praças e ter sido incluído no quadro de acesso por antiguidade, em 
segundo lugar, conforme publicação  no Boletim Geral nº 072 de 16 de abril de 2008.

Constatou-se,  ainda,  a  existência  de  2  (duas)  vagas,  inicialmente,  para 
promoção a graduação de Sub Tenente combatente e posteriormente foram abertas mais 2 
(duas) vagas, sendo disposta uma por antiguidade e duas por merecimento, conforme dispõe a 
lei de promoção de praças e, quanto a vaga que constituía resto na divisão, foi priorizado pela 
Comissão  de  Promoção  de  Praças,  de  forma  unanime,  o  critério  de  merecimento  em 
detrimento do de antiguidade. 

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
A Lei 5250 de 29 de julho de 1985 dispõe o seguinte:
......................................................................................................
“Art. 10 - Ressalvados os casos de promoções com base nos itens 3 e 4 do 

artigo 4º  desta  Lei,  as  demais  promoções serão efetuadas para  preenchimento de vagas,  
dentro de cada Quadro,  obedecendo-se as seguintes proporções e critérios em relação ao 
número de vagas:

1 - A Cabo e a 3º Sargento: mediante aprovação e ordem de classificação  
intelectual obtida na conclusão em curso de formação ou concurso, segundo a natureza de  
cada Quadro;

2 - A 2º Sargento: 02 (duas) por antigüidade e 01 (uma) por merecimento;
3 - A 1º Sargento: 01 (uma) por antigüidade e 01 (uma) por merecimento;
4    -  A  Subtenente:  01  (uma)  por  antigüidade  e  02  (duas)  por   

merecimento.
§ 1º  -  A distribuição das vagas pelos critérios de promoção resultará  da 

aplicação das promoções determinadas neste artigo, sobre o total de vagas existentes nas 
graduações a que se referem.
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§  2º    -  Havendo  resto  na  divisão  do  número  de  vagas  existentes  pelos   
critérios  de antigüidade e merecimento,  em decorrência,  da aplicação  deste  artigo,  será  o  
mesmo  repartido  pelos  02  (dois)  critérios  se  for  par  ou  distribuído  para  um  deles,  
alternadamente, se for ímpar.  ”  

(Grifos nossos)
.......................................................................................................
Nota-se que a promoção das praças referente à data de 21 de abril de 2008 

não  possui  qualquer  vício  de  legalidade,  haja  vista  que  3  (três)  vagas  foram  distribuídas 
conforme o que preceitua a norma que rege o procedimento.

Quanto a vaga que constituiu resto na divisão, a lei determina que, sendo 
ímpar  (como  no  caso  em  tela),  seja  distribuída  para  o  critério  de  antiguidade  ou  de 
merecimento alternadamente, não sendo obrigatório que esta distribuição alternada comece por 
um critério ou outro, ficando a cargo da administração distribuí-la da maneira que melhor lhe 
aprouver.

Entre  os  poderes  administrativos,  temos  o  poder  vinculado  e  o  poder 
discricionário, conforme nos ensina Hely Lopes Meirelles:

“Poder vinculado ou regrado é aquele que o Direito Positivo – a lei – confere  
à administração pública para a prática de ato de sua competência, determinando os elementos  
e requisitos necessários à sua formalização.

Nesses atos, a norma legal condiciona sua expedição aos dados constantes 
de seu texto. Daí se dizer que tais atos são vinculados ou regrados, significando que, na sua  
prática,  o  agente  público  fica  inteiramente  preso  ao  enunciado  da  lei,  em todas  as  suas 
especificações. Nessa categoria de atos administrativos a liberdade de ação do administrador é 
mínima, pois terá que se ater à enumeração minunciosa do Direito Positivo para realizá-los  
eficazmente.  Deixando  de  atender  a  qualquer  dado  expresso  na  lei,  o  ato  é  nulo,  por 
desvinculado de seu tipo-padrão.” 

“Poder discricionário é o que o Direito concede à administração, de modo 
explícito ou implícito, para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua 
conveniência, oportunidade e conteúdo.”

IV – CONCLUSÃO
Diante  do  exposto,  entendemos  que  a  CPP  deliberou  conforme  a  sua 

conveniência, utilizando-se de seu poder discricionário na distribuição das vagas a promoção a 
graduação  de  Subtenente  Combatente,  não  havendo  qualquer  ofensa  a  preceito  legal  e, 
portanto,  a  pretensão  do  requerente  não  encontra  acolhida  no  ordenamento  jurídico. 
Concluímos, finalmente que o impetrante não tem direito à referida promoção.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 30 de junho de 2008.

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

ARISTIDES PEREIRA FURTADO – CAP QOBM
Respondendo pela Presidente da COJ do CBMPA

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

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

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

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
SEM ALTERAÇÃO
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PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA

Confere com o Original:

MANOEL SILVA DE FREITAS – TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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