
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ 23 DE DEZEMBRO DE 2008.
BOLETIM GERAL Nº 234 

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:
1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇOS PARA O DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2008 (QUARTA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM ORLANDO
Supervisor de Área CAP BM SAULO
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ALFARO

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

SERVIÇOS PARA O DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2008 (QUINTA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM CAVALCANTI
Supervisor de Área CAP BM WALBER
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM MARQUES

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

SERVIÇOS PARA O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2008 (SEXTA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM ANDRADE
Supervisor de Área CAP BM ADAILTON
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM RABELO

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

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO

Ficam designados pos  militares abaixo relacionados a fim de comporem a 
Comissão que tem como objetivo ministrar o Teste de Aptidão Física, ao MAJ QOBM HELENO 
AUGUSTO RIBEIRO DE ANDRADE, conforme parágrafo único do art. 21 da Lei Estadual nº 
5.250, de 29 de julho de 1985.

Presidente: TCVEL QOBM FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DA SILVA
Membros: MAJ QOBM JOSÉ ORLANDO SOUZA E SILVA
                CAP QOBM LUIS ARTHUR TEIXEIRA VIEIRA
(Ref. Nota nº 78/2008 – DP)

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

1 – ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO
Passa  a  responder  pelo  Comandante  do  CBMPA,  no  período  de  20  de 

dezembro de 2008 a 03 de janeiro de 2009, o Cel QOBM Luis Cláudio Sarmanho da Costa, 
acumulativamente com as funções que já exerce. 

(Ref.nº 06/2008 – Gab. Cmdº)
II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

1 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
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PORTARIA Nº 002/08 – CONSEP
O Presidente do Conselho Estadual de Segurança Pública – CONSEP, no 

uso de suas atribuições legais, e
Considerando  a  criação  no  Sistema  de  Segurança  Pública  do  Pará,  da 

Medalha de Mérito de Ensino Integrado de Segurança, por meio da Resolução nº 086/CONSEP, 
de 14 de setembro de 2004, com a finalidade distinguir e reconhecer, cidadãos e organizações 
que tenham contribuído ou prestado serviços relevantes ao Instituto de ensino de Segurança do 
Pará – IESP/SSP;

Considerando  o  deferimento  do  Presente  do  CONSEP  da  proposição 
formalizada pelo Diretor do IESP – Cel BM R/R Marcos Aurélio Aquino Lopes, por atender aos 
requisitos legais estabelecimentos para sua concessão;

Considerando  que  a  referenciada  proposta,  corresponde exatamente  aos 
anos 2007 e 2008, respectivamente, portanto, dentro do limite anual estabelecido, pelo § 2º, Art. 
11  das  Normas  de  Utilização  da  “Medalha  do  Mérito  de  Ensino  Integrado  de  Segurança”, 
aprovado pela Resolução nº 097/CONSEP, de 31 de agosto de 2005;

RESOLVE:
Art.  1º  Conceder  “ad  referendum”  do  Plenário  do  CONSEP,  a  “Medalha 

Mérito de Ensino Integrado de Segurança”, as personalidades civis, militares e entidade abaixo 
nominadas, pela distinção e reconhecimento dos assinalados serviços prestados ao Instituto de 
Ensino de Seguranças do Pará, integrante do Sistema de Segurança Pública deste Estado:

Personalidades Civis.
Jose Ferreira Sales.
Vicente de Paulo da Conceição Costa 
Itamar Araújo Dantas 
João Alberto Maciel de Souza 
Maria das Graças Ramos da Fonseca 
Pedro da Silva Barroso 

Personalidades Militares 
Pedro Paulo da Costa Vale 
José Gedalberto Lessa Lisboa 
Marcelo Santos da Silva 

Entidade 
Universidade do Estado do Pará 
Art.  2º  Esta  Portaria  entrara  em  vigor  partir  desta,  revogando-se  as 

disposições em contrario.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência do Conselho Estadual de Segurança Publica do 

Pará, em 12 de setembro de 2008.

Geraldo Araújo 
Presente do CONSEP
(Transc.do DOE nº 31258, de 19SET2008) 

2 – COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA
PARECER Nº 204/2008-COJ.
INTERESSADOS: CB BM ALESSANDRO LÍVIO DE ANDRADE e outros.
ORIGEM: Gabinete do Subcomando.
ASSUNTO:  Solicitação  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:  CONVOCAÇÃO  AO  CFS/2008,  PELO  CRITÉRIO  DE 
ANTIGUIDADE,  PUBLICADO EM BOLETIM GERAL, PARA PREENCHIMENTO DE VAGA, 
COM BASE EM ITEM DO EDITAL DO REFERIDO CURSO, QUE PREVIA QUE NO CASO DO 
NÃO  PREENCHIMENTO  TOTAL  DE  VAGAS  OFERECIDAS  POR  CRITÉRIO  DE 
ANTIGUIDADE,  AS VAGAS SERIAM PREENCHIDAS POR CABOS SUBSEQÜENTES NA 
ANTIGUIDADE,  A  SEREM  CONVOCADOS  ATRAVÉS  DE  EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO, 
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PUBLICADO EM BOLETIM GERAL. INTERESSADOS CONVOCADOS QUE  NÃO 
PREENCHIAM  OS  REQUISITOS  DA  LEI  NA  DATA  DO  EDITAL,  MAS  SENDO  OS 
SUBSEQÜENTES  NA  ANTIGUIDADE  QUE  PREENCHIAM TODOS  OS  REQUISITOS  NA 
DATA DA SEGUNDA CONVOCAÇÃO. ÚLTIMA CONVOCAÇÃO SEM CONSTAR O NOME 
DOS INTERESSADOS. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR 
SEUS  ATOS,  QUANDO  EIVADOS  DE  VÍCIOS  QUE  OS  TORNEM  ILEGAIS.  PARECER 
FAVORÁVEL.

I – DA CONSULTA
O Ilmo. Senhor Subcomandante Geral do CBMPA encaminhou à COJ, para 

análise  e  parecer,  as  partes  s/nº/2008,  de  11  de  novembro  de  2008,  dos  Cabos  BM 
ALESSANDRO  LÍVIO  DE  ANDRADE,  PAULO  HENRIQUE  VAZ  MARTINS,  ANTONIO 
MORAES ARAÚJO, EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DE MOURA, JOSÉ IVAN DOS SANTOS, 
MARCOS ANTONIO CUNHA DE LIMA, OTÁVIO DE VILHENA DOS SANTOS, 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 que: foram convocados em edital de convocação ao 

CFS/2008, pelo critério de antiguidade, publicado em boletim geral de 25 de fevereiro de 2008, 
para preenchimento de vaga, com base no item 3 do edital do referido curso, que previa que 
no  caso  do  não  preenchimento  total  de  vagas  oferecidas  por  critério  de  antiguidade,  as 
referidas  vagas  seriam  preenchidas,  por  cabos  subseqüentes  na  antiguidade  a  serem 
convocados, através de edital de convocação, publicado em boletim geral da corporação; na 
primeira  convocação não foram convocados em virtude de ainda não terem completado o 
tempo de graduação, mesmo faltando apenas 03 (três) dias para completarem o tempo de 
graduação; que por esse motivo realizaram suas inscrições no concurso para disputar uma 
vaga,  porém como as vagas  não foram preenchidas na sua totalidade e o  edital  prevê  o 
preenchimento das mesmas, foram convocados pelo critério de antiguidade, pois já haviam 
completado 05 (cinco) anos e 14 (quatorze) dias na graduação de cabo e mais de 15 (quinze) 
anos efetivos na corporação,  conforme boletim geral  nº  036,  de 25 de fevereiro  de 2008. 
Porém, no BG nº 206, de 10 de novembro de 2008, não constaram os nomes dos interessados 
na última relação de convocação para o referido curso.

Segundo informado pela Diretoria de Pessoal desta Corporação, os militares 
em questão deixaram de constar na ultima convocação publicada no Boletim Geral nº 206, de 
10 de novembro de 2008, em virtude de não preencherem os requisitos estabelecidos na lei nº 
6.669, de 27 de julho de 2004, na data estabelecida pelo edital, todavia verificou-se que estes 
seriam  os  subseqüentes  na  antiguidade  que  preenchiam  todos  os  requisitos  na  data  da 
segunda convocação. 

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 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; 
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. 

.
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 
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presente  norma,  devendo zelar,  acima de tudo,  pela  justiça e valorização profissional  dos 
militares estaduais que estiverem habilitados aos feitos desta Lei.

(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 OMISSIS
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.

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;...

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.
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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....

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;

O Edital do Processo Seletivo Interno ao Curso de Formação de Sargentos 
Bombeiros  Militares  Combatentes/2008,  republicado  no  Boletim  Geral  nº  036,  de  25  de 
fevereiro de 2008, por ter saído com incorreção, estabeleceu no item 3, das observações que:

3. No caso do não preenchimento da quantidade total de vagas oferecidas  
por critério de antiguidade, as referidas vagas serão preenchidas por cabos subseqüentes na 
antiguidade a serem convocados, através de edital de convocação, publicado em boletim geral  
da Corporação.

(OS GRIFOS E DESTAQUES SÃO NOSSOS)

III.2 – DA DOUTRINA
Suscitamos primeiramente o Princípio da Legalidade, em relação ao qual o 

Saudoso Hely Lopes Meirelles em sua reconhecida obra “Direito Administrativo Brasileiro”, 27ª. 
Edição, pp. 86 ,  define 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.

Evocamos  também  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.

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. .

Convém abordar neste caso o princípio da autotutela, sobre o qual o notável 
doutrinador do Direito Administrativo, Diógenes Gasparini, assim escreve:

A Administração Pública está obrigada a policiar, em relação ao mérito e à  
legalidade,  os  atos  administrativos  que  pratica.  Cabe-lhe  assim,  retirar  do  ordenamento  
jurídico os atos incovenientes e inoportunos e os ilegítimos.

Discorrendo  sobre  o  tema,  Maria  Sylvia  Zanella  di  Pietro  é  categórica, 
corretamente categórica,  ao afirmar que cabe ao administrador,  face à ciência  do vício,  a 
obrigação de sua anulação ex officio:

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

III.3 – DA JURISPRUDÊNCIA
O  mesmo  STF,  a  partir  da  decisão  histórica  transcrita,  sumulou  seu 

entendimento nunca depois alterado sobre o fato, vide súmulas 346 e 473 abaixo transcritas:

_____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 234 de 23DEZ2008 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.223 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br


______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

SÚMULA Nº 346
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODE DECLARAR A NULIDADE DOS 

SEUS PRÓPRIOS ATOS.

SÚMULA Nº 473
A  ADMINISTRAÇÃO  PODE  ANULAR  SEUS  PRÓPRIOS  ATOS, 

QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO 
SE ORIGINAM DIREITOS; OU REVOGÁ-LOS, POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA OU 
OPORTUNIDADE, RESPEITADOS OS DIREITOS ADQUIRIDOS, E RESSALVADA, EM 
TODOS OS CASOS, A APRECIAÇÃO JUDICIAL.

IV – DA CONCLUSÃO
Em síntese, do estudo apresentado concluímos que: 
1. 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, prevê em seu   Art. 5º   que  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; ...VI - ter, no mínimo,  
cinco anos na graduação de Cabo; (dentre outros) e ainda, no § 1º do mesmo dispositivo que 
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.  O  Decreto  nº  2.115,  de  23  de  março  de  2006,  que  regulamenta  referida  Lei 
reproduz igualmente à lei estes requisitos.

2. Na primeira convocação os requerentes não foram convocados em virtude 
de ainda não terem completado o  tempo de graduação,  pois  faltavam 03 (três)  dias para 
completarem o tempo de graduação, exigência da lei.

3. Como as vagas não foram preenchidas na sua totalidade e o edital prevê 
o preenchimento das mesmas, os interessados foram convocados pelo critério de antiguidade, 
conforme boletim geral nº 036, de 25 de fevereiro de 2008, pois embora existissem cabos mais 
antigos, estes não preenchiam todos os requisitos da Lei, na data da convocação, e dentre os 
que preenchiam, os interessados eram os mais antigos. 

4.  Os  militares  em  questão  deixaram  de  constar  na  última  convocação 
publicada  no  Boletim  Geral  nº  206,  de  10  de  novembro  de  2008,  em  virtude  de  não 
preencherem os requisitos estabelecidos na lei  nº 6.669, de 27 de julho de 2004, na data 
estabelecida pelo edital. 

5.  O  Edital  do  Processo  Seletivo  Interno  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos Bombeiros Militares Combatentes/2008, republicado no Boletim Geral nº 036, de 25 
de fevereiro de 2008, por ter saído com incorreção, estabeleceu no item 3, das observações 
que:

3. No caso do não preenchimento da quantidade total de vagas oferecidas  
por critério de antiguidade, as referidas vagas serão preenchidas por cabos subseqüentes na 
antiguidade a serem convocados, através de edital de convocação, publicado em boletim geral  
da Corporação.

(os grifos e destaques são nossos)
6. A Administração Pública pode usar do princípio da autotutela para reparar 

este equívoco, pois está pacificado na doutrina e na jurisprudência que a administração pode 
anular seus atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, foi o caso. 

Diante a tudo que foi exposto, somos de parecer favorável ao pedido dos 
interessados por atenderem aos requisitos da  Lei nº 6.669,  de 27 de julho de 2004, e ao 
estabelecido no edital para convocação em caso de não preenchimento das vagas. 

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 17 de dezembro de 2008.

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

DESPACHO DO CMT GERAL DO CBMPA
1 – Homologo o presente parecer.
2 – Publique-se em BG.
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3 – Aos Diretores de Pessoal e Ensino e Instrução para conhecimento e 
providências.

Quartel em Belém, 18 de dezembro de 2008.

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

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – REFERENCIA ELOGIOSA.

O MAJ QOBM Augusto Sergio Lima de Almeida, comandante do 3º GBM, 
no uso da competência que lhe confere o art. 74, parágrafo 1º da Lei Estadual nº 6.833, de 
13FEV2006, do Código de Ética e Disciplina da PMPA, ora em vigor para o CBMPA, resolve:

ELOGIAR:
Aos militares Subten BM Araújo (CFAE), CB BM Jorge, SD’s BM  Nunes, 

Peterson,  Pedro  e  Lobato,  por  terem  no  dia  17  de  setembro  de  2008,  atuado  em  uma 
ocorrência de salvamento em altura, em que uma senhora ameaçava jogar-se do telhado de 
um prédio situado no município de Ananindeua, onde sem medir esforços demonstrando alto 
grau de profissionalismo, equilíbrio, domínio da situação e coragem, característica essenciais e 
imprescindíveis  na  carreira  bombeiro  militar,  demonstrando  também  grande  poder  da 
concentração no serviço e um grande controle emocional na situação, realizarem com êxito o 
salvamento,  e assim elevaram ao mais alto nível  o nome da Instituição Bombeiro Militar e 
consequentemente  o  3º  Grupamento  Bombeiro  Militar.É  com  orgulho  que  elogio  esses 
valorosos militares, que sirva de exemplo para seus pares e subordinados. COLETIVO. 

(Ref. Nota nº 02/2008 – CMDº do 3º GBM)

2 - OFICIO RECEBIDO TRANSCRIÇÃO
OFICIO Nº 1671/2008 -  JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ 

Senhor Comandante Geral 
Cumprimentando-o,  comunico  a  Vossa  Excelência  que  atendendo  a 

determinação da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, em observância 
ao Provimento nº 0055/2005 – CRMB, que doravante os encarregados de Procedimentos como 
IPM, APF, PAD, Sindicância, Conselho de Disciplina e Termo de Deserção, quando ouvirem 
depoimentos  de  indiciados,  ofendidos  e  testemunhas,  sejam militares  ou  civis,  que  façam 
constar nos assentamentos os seguintes dados cadastrais: nome, nacionalidade, naturalidade, 
estado  civil,  idade,  data  de  nascimento,  grau  de  escolaridade,  profissão,  RG  e  data  de 
expedição, CPF, Titulo de Eleitor (com zona, seção e data de expedição), filiação e endereço 
completo (com nome da via, numero da via, numero da casa ou apartamento, bairro e CEP), a 
fim de instruir os autos e assim contribuir para uma melhor prestação jurisdicional.

Solicito,  pois  a  Vossa  Excelência  que  ordene  a  publicação  em Boletim 
Geral, para cumprimento pelos oficiais dessa Corporação.

JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR 
Juiz de Direito Militar Titular da JMEPA

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

_____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 234 de 23DEZ2008 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.225 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br


______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

Confere com o Original:

MANOEL SILVA DE FREITAS – TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA

ELOGIO:
O TEN CEL QOBM Subdiretor de Saúde do CBMPA, no uso da competência que 
lhe confere o art. 734, § da Lei Estadual 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código 
de Ética PMPA, vigente para o CBMPA , resolve:

ELOGIAR: 
Os militares Subten. Licínio Antonio Chave dos Santos e CB BM Pedro Nazareno 
dos Santos Modesto, pertencente á Diretoria de Saúde, devido o mesmo terem 
colaborado de forma intensiva com os serviços administrativos pertinente aos 
Oficiais Ten Cel Wilson Tadeu Moraes Dahas Jorge, Helton Jose Dias de Novoa e 
Osvaldo Santos Braga Junior, no decorrer do mês de Novembro de 2008. Os seus 
exemplos demonstram capacidade, competência, alto grau de profissionalismo e 
altruísmo, não medindo esforço para atender ao pedido de seus comandantes, 
muitas vezes extrapolando seu horário de trabalho.Por isso é que elogio os 
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referidos militares, motivo de orgulho para seus superiores e exemplo para seus 
pares e subordinados.
Individual.

Helton José Dias de Nóvoa – TEN CEL QOBM 
Diretor inteiro de Saúde do CBMPA 
(Ref Oficio nº 270/2008 – DS 
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