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BOLETIM GERAL Nº 91
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 21 DE MAIO DE 2009 (QUINTA - FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM ANDRADE
Supervisor de Área CAP BM SAULO
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM SAMARA

2º Turno: CAP BM NETO
Fiscal de Dia ao QCG SUBTEN BM ADIER 
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL 
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM PINHEIRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA

PARECER Nº 38/2009-COJ.
INTERESSADO: Subtenente QBMP Leomar Samir Serra Almeida
ORIGEM: Gabinete do Comandante Geral.
ASSUNTO:  Homologação  e  prorrogação  da  validade  do  concurso 

CHO-2008. 
ANEXO: Requerimento – Subtenente QBMP Leomar Samir Serra Almeida.

EMENTA:  HOMOLOGAÇÃO  DO RESULTADO  FINAL DE CONCURSO. 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. EDITAL ESTIPULA ANO PARA 
CURSO  E  NÚMERO  DE  VAGAS.  OMISSÃO  QUANTO  AO  PRAZO  DE  VALIDADE. 
IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. 

I – DA CONSULTA
O Exc.  Sr.  Cel.  QOBM Paulo  Gerson  Novaes  de Almeida,  Comandante 

Geral do Corpo de Bombeiros Militar, solicitou a esta Comissão de Justiça manifestação acerca 
da  possibilidade  de  homologação  e  prorrogação  do  prazo  de  validade  do  Concurso  para 
Habilitação de Oficiais (CHO-2008).

II - DOS FATOS
Versa o presente parecer sobre o edital nº 04/2008-DEI, de 25 de agosto de 

2008, que disciplinou o processo seletivo interno ao Curso de Habilitação de Oficiais BM/2008.
O referido concurso destinou-se à seleção para o ano de 2008, sendo 

ofertadas 06 (seis) vagas no CHO/08 para o Quadro de Oficiais de Administração- QOABM 
oriundos dos Quadros (QBMP-0 Combatente), (QBMP-1 Condutor e Operador de Viatura) e 
QBMP – 3 Auxiliar de Saúde).

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
O requerente expõe seu pedido com fulcro nos seguintes dispositivos legais:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer 

dos  Poderes  da União,  dos  Estados,  do Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

III  - o  prazo  de  validade  do  concurso  público  será  de  até  dois  anos, 
prorrogável uma vez, por igual período;
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IV- durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele 
aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade 
sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ
Art.  34. 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.

§ 3º -  O  prazo de validade do concurso público  será de até  dois  anos, 
prorrogável uma vez, por igual período.

§ 4º - Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o 
candidato aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com 
prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira

(...)
Art. 49. Aplicam-se, mais, aos militares as seguintes disposições:
(...)
II - prazo de validade do concurso público de dois anos, prorrogável uma 

vez, por igual período;

LEI N° 5.810, DE 24 DE JANEIRO DE 1994
Art. 14 - Na realização dos concursos, serão adotadas as seguintes normas 

gerais:
(...)
III - os concursos terão a validade de 2 (dois) anos, a contar da publicação 

da homologação do resultado, no Diário Oficial, prorrogável expressamente uma única vez por 
igual período;

O edital nº 04/2008-DEI, que tratou do concurso para habilitação de oficiais 
foi claro e taxativo ao expor suas limitações:

2. DAS VAGAS.
Somente à seleção para o ano de 2008, sendo ofertadas 06 (seis) vagas no 

CHO/08 para o Quadro de Oficiais de Administração- QOABM oriundos dos Quadros (QBMP-0 
Combatente), (QBMP-1 Condutor e Operador de Viatura) e QBMP – 3 Auxiliar de Saúde)

(...)

8. DA APROVAÇÃO.
Será considerado aprovado nesta seleção o candidato que for habilitado no 

Exame Intelectual, apto no Exame de Saúde e aprovado no Teste de Aptidão Física, dentro do 
número de vagas ofertadas.

Assim,  percebe-se a omissão direta quanto à determinação do prazo de 
validade, onde o administrador utilizou-se como termo de fechamento a estipulação de que 
seria uma seleção específica para o ano de 2008 constando 06 vagas.

É extremamente importante detalhar o entendimento que deve ser firmado 
quanto ao  Tópico XXVIII constante no requerimento,  em que são expostos pareceres da 
Comissão de Justiça do Corpo de Bombeiros. Nesta parte, o requerente expõe pareceres da 
comissão técnica e os qualifica como vinculantes, o que, data venia, aparenta certo equívoco.

Analisando  especificamente  o  tema,  conclui-se  que  parecer  é  um 
documento que tanto pode ser administrativo, como técnico ou científico, sendo largamente 
utilizado  em  entidades  públicas.  É  uma  expressão  que  permite  omitir  uma  opinião 
especializada,  técnica e sustentada sobre bases confiáveis  com o objetivo  de interpretar  e 
explicar um determinado tema, cujo interlocutor não é tão especializado do que o receptor da 
mensagem,  porém  não  possui  a  característica  vinculante,  sendo  portanto,  consultivo  e 
opinativo, necessitando até mesmo de homologação pela autoridade superior.  Desta forma, 
entende-se como um relato por escrito sobre determinado assunto, onde se expõe o que se 
entende daquilo que está sendo solicitado, ou seja, o que se deseja saber sobre determinado 
assunto, com uma análise imparcial,  explicando os pontos positivos e alertando quanto aos 
negativos,  que  envolvem  um  ponto  de  vista,  afim,  de  deixar  bem  claro  o  que  se  está 
questionando. Em síntese,  PARECER, é uma peça opinativa sobre um assunto, de forma a 
esclarecer sobre o mesmo.

Ainda  nesta  argumentação,  no  que  diz  respeito  à  citação  do  Parecer 
06/2009 – COJ, não vislumbra-se nexo entre os fundamentos alegados neste requerimento, 
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visto que a peça opinativa trata sobre a possibilidade de aproveitamento de excedentes, caso 
surjam novas vagas, sendo este ato discricionário, e necessário que ocorra dentro do prazo de 
validade do concurso estipulado no edital, para obedecer a súmula 15 do Supremo Tribunal 
Federal. Vejamos:

CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE 
SOLDADOS BOMBEIROS MILITARES COMBATENTES (CFSD BM – 2008).

13.23  O  concurso  público  terá  validade  de  dois  anos,  a  contar  da 
publicação da homologação do concurso público no Diário Oficial do estado do Pará, podendo 
ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do CBMPA.

SÚMULA Nº 15
“Dentro  do prazo de validade do concurso,  o  candidato aprovado tem o 

direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação”.
Em termos  de  comparação,  no  edital  CFSD BM -2008,  é  perceptível  a 

discriminação de validade por dois anos do certame, podendo ser prorrogado por igual período, 
caso a oportunidade e conveniência da Administração mostre-se motivadamente justificável.

Se a possibilidade de prorrogação do prazo de validade do concurso não for 
cláusula clara do Edital, o que ocorreu no CHO – 2008, além de implicar em modificação das 
regras  editalícias,  poderia  desestimular  a  participação  de  muitos  interessados  que  não 
participariam se o concurso valesse por meses ou 01 (hum) ano, por exemplo, mas poderiam 
se interessar se ele tivesse validade de 2 (dois), ou houvesse ao menos a possibilidade dessa 
prorrogação.

O edital  e  as instruções vinculam a Administração,  razão suficiente para 
exigir-se  que  deles  constem  o  prazo  de  validade  e,  no  mínimo,  a  possibilidade  de  sua 
prorrogação,  eis  que  o  ideal  seria  que  o  edital/instruções  definissem  se  haverá  ou  não 
prorrogação. Porém, por se  tratar de concurso, onde é princípio básico a vinculação às regras 
divulgadas pelo edital, ao aderir às normas, o candidato sujeitou-se às exigências do edital, não 
podendo depois pretender tratamento diferenciado contra literal disposição expressa e pública 
da lei interna a que se obrigou. Vejamos as disposições editalícias:

 8. DA APROVAÇÃO.
Será considerado aprovado nesta seleção o candidato que for habilitado no 

Exame Intelectual, apto no Exame de Saúde e aprovado no Teste de Aptidão Física, dentro do 
número de vagas ofertadas.

9. DA MATRICULA.
Os  candidatos  aprovados  serão  indicados  para  serem  matriculados  no 

CHO/2008, a ser realizado pelo Instituto de Ensino de Segurança do Pará, conforme o número 
de vagas estabelecidas no item 2. do presente Edital e mediante a aprovação do Diploma ou 
Certificado original de ter concluído no mínimo, o ensino médio ou equivalente, devidamente 
assinado e autenticado pelo Colégio ou Escola onde cursou, conforme resolução do Conselho 
Estadual de Educação do Estado do Pará n° 840, de 29 de Novembro de 1999.

Não há dúvidas quanto à objetividade do administrador sobre o real objetivo 
do certame, que se consubstancia em preenchimento de 06 vagas específicas para seleção 
estritamente referente ao ano de 2008.

No Agravo de Instrumento nº 79/2003, com percuciência a Desembargadora 
Clara Leite de Rezende assim se manifesta:

"Tenho me manifestado sobre o ponto nevrálgico deste recurso por diversas 
vezes nesta Câmara, e o meu entendimento consiste no fato de inexistir violação a Constituição 
Federal em casos que tais. Deveras, o Edital que regeu o certame feito pelo agravante, fl. 52v. 
trata do ingresso do candidato da seguinte forma: "IV - Do ingresso: d) Ser aprovado em todos 
os  exames  seletivos  previstos  neste  Edital  dentro  do  limite  de  vagas  estabelecido.  V- 
Prescrições Diversas: 4- Nenhum candidato classificado após o limite de vagas será convocado 
para preencher vaga que se verifique após a data de matrícula, devendo, portanto, permanecer 
em contato com a 3ª EMG, a fim de possíveis convocações até o dia da matrícula. (...) Assim, 
entendo que a data da matrícula configura o termo final do prazo do certame e portanto 
consta  do  edital,  não  havendo  razão  para  se  buscar  de  forma  subsidiária  o  prazo 
estabelecido  na  Constituição  Federal,  já  que  a  lei  do  certame,  apregoa  o  prazo  de 
validade do concurso. Soma-se ainda a tal argumento, o fato comprovado da realização deste 
certame pelo Estado de Sergipe, anualmente" (Nr.  Acórdão: 3754/2003 Recurso:0079/2003. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator: DESA. CLARA LEITE DE REZENDE. Revisor: DESA. 
MARILZA MAYNARD SALGADO DE CARVALHO. Data Julgamento: 18/11/2003).

O  método  sistemático,  invocado  pelo  requerente  em sua  conclusão, 
considera a ordem jurídica como um sistema consistente e coerente de normas legais, sendo 
que quando um certo dispositivo legal  pareça ambíguo, deve-se procurar  o seu sentido no 
corpo  do  sistema.  Contudo,  este  método  de  interpretação  merece  grande  cautela,  pois  é 
tendencioso a considerar  a ordem jurídica coerente a certos interesses, e isso possibilita ao 
intérprete habilidoso a articulação de diversas linhas de interpretação para exprimir seu anseio 
do  texto  legal.  No  caso  em  tela,  acreditamos  ser  coerente  a  aplicação  do  método  de 
interpretação gramatical,  onde as normas são expressas por intermédio da linguagem. Isto 
posto, não há de se falar em prorrogação de edital que cumpre seu papel na matrícula dos 06 
(seis) aprovados, pois neste momento estará exaurindo seus efeitos em sua totalidade. 

O ato de homologação é vinculado, ou seja, sem juízo de conveniência e 
oportunidade.  Há  apenas  análise  acerca  da  legalidade  do  procedimento  para  que  haja 
ratificação dada pela autoridade superior e competente a certos atos.

IV- JURISPRUDÊNCIA
Vejamos o que nossos Tribunais Pátrios versam a respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PARA O 
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR -  EDITAL OMISSO QUANTO 
AO PRAZO DE VALIDADE     - CERTAME REALIZADO ANUALMENTE. APELO CONHECIDO E 
IMPROVIDO.

1 - O edital do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Sergipe 
de 2001, prescreve condições para o ingresso do candidato;

2 -  No caso em tela, não se aplica o artigo 37, III e IV da Constituição 
Federal por disposição expressa em seu art. 142. Nr. Acórdão: 2040/2004. Nr. Recurso.: 
0676/2003.  Ação/Recurso:  APELAÇÃO  CÍVEL  Relator:  DES.  JOSÉ  ARTÊMIO  BARRETO. 
Revisor:  DES.  JOSÉ  ALVES  NETO.  Membro:  DESA.  CLARA  LEITE  DE  REZENDE  Data 
Julgamento: 15/06/2004.

Assim, o Código de Processo Civil Brasileiro permite ao Relator do Recurso 
negar-lhe andamento, se claramente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto 
com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, 
ou de Tribunal Superior.

Ex positis, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 557 do Código 
de Processo Civil.

Dê-se baixa na distribuição.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju, 14 de fevereiro de 2005.
Acompanha o raciocínio:

Nº DO ACÓRDÃO: 63499
Nº DO PROCESSO: 200630028428
RAMO: CÍVEL
RECURSO/AÇÃO: REEXAME DE SENTENÇA
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
COMARCA: MARITUBA
PUBLICAÇÃO: Data:27/09/2006 Cad.2 Pág.6
RELATOR: MARIA HELENA DE ALMEIDA FERREIRA
Ementa:  Mandado  de  segurança  -  CF,  art,  15,  LXIX  e  lei  1.533/51  - 

concurso público - modificação de regra fixada no edital - impossibilidade - ausência de direito 
líquido e certo da impetrante - sentença reformada. 1.  Considerando que o edital é a lei que 
rege  o  concurso,  este  não  pode  ser  modificado  unilateralmente,  para  anular  regra  nele 
estabelecida.

Não  tem  a  impetrante  direito  líquido  e  certo,  razão  pela  qual  deve  ser 
modificada  a  sentença,  para  denegar  a  segurança.  2.  Reexame  provido  para  modificar  a 
decisão Indexação:

VIDE EMENTA   -  Doutrina:
SEABRA, Fagundes. Do Mandado de Segurança. 10. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, [19--]. p. 191.
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MEIRELLES,  Helly  Lopes.  Direito  Administrativo  Brasileiro.  20.  ed.  São 
Paulo: Malheiros, [19--]. p. 374.

Referência Legislativa: CF-1988 - Art. 15; - Art. 37, II;
No mesmo sentido:

Nº DO ACÓRDÃO: 63686
Nº DO PROCESSO: 200630027454
RAMO: CÍVEL
RECURSO/AÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
COMARCA: BELÉM
PUBLICAÇÃO: Data:11/10/2006 Cad.2 Pág.8
RELATOR: MARIA HELENA DE ALMEIDA FERREIRA
Ementa: Agravo de instrumento - mandado de segurança - CF, art. 15, LXIX 

e lei nº 1.533/51 - concurso público - modificação de regra fixada no edital - imposibilidade - 
ausência de direito líquido e certo da impetrante – decisão reformada. 1. Considerando que o 
edital é a lei que rege o concurso, este não pode ser modificado unilateralmente, para anular 
regra nele estabelecida. Não tem a impetrante direito líquido e certo, razão pela qual deve ser 
modificada a decisão agravada, para cassar a liminar concedida. 2. Agravo conhecido e provido 
para modificar a decisão. 

VIDE EMENTA  -  Doutrina:
BARBI, Celso Agrícola.  Do Mandado de Segurança.  10. ed.:  Forense,  p. 

191.
MEIRELLES,  Hely  Lopes.  Direito  Administrativo  Brasileiro.  20.  ed.  : 

Malheiros, p. 374.

Referente especificamente ao nosso Estado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Nº DO ACÓRDÃO: 64830
Nº DO PROCESSO: 200630028147
RAMO: CÍVEL
RECURSO/AÇÃO: APELAÇÃO CÍVEL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
COMARCA: BELÉM
PUBLICAÇÃO: Data:12/02/2007 Cad.2 Pág.6
RELATOR: MARIA HELENA DE ALMEIDA FERREIRA
Ementa: Ação ordinária para anulação de concurso público - irregularidades 

alegadas por candidato - 3ª fase do concurso - prova oral - modificação do edital - inserção de 
cláusulas - inadmissibilidade - vinculação da administração e do candidato ao edital. 1. O edital 
do concurso vincula a administração e os candidatos às normas nele estabelecidas,  sendo 
vedado o descumprimento do previsto no instrumento convocatório, pois, consoante a melhor 
doutrina e jurisprudência. 2. Recurso conhecido e improvido. Indexação:

EMENTA - Doutrina:
MEIRELES,  Hely  Lopes.  Direito  Administrativo.  20.  ed.  São  Paulo: 

Malheiros, [19--]. p. 373.
Referência Legislativa:
CF-1988 - Art. 22, XVI; - Art. 37, I; - Art. 5;
Precedentes:
TJDF - MSG 20011020047736;

V – CONCLUSÃO
Diante do exposto, esta Comissão de Justiça se manifesta no sentido de 

que a  homologação é  possível e deve ser efetuada, por tratar-se de ratificação dada pela 
autoridade superior competente a certos atos para que produzam efeitos jurídicos, e caso o 
concurso apresente-se dentro dos padrões de legalidade, deverá receber este aval superior. 
Quanto à prorrogação, esta mostra-se inviável, pois o edital não contemplou tal possibilidade, 
o que de acordo com a jurisprudência majoritária, demonstramos não ser possível por meio de 
interpretação sistemática. Não há de se falar em aplicação de disposição genérica exposta na 
Constituição Federal, Estadual do Pará ou Regimento Jurídico único dos servidores públicos 
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civis do Estado do Pará, visto que trata-se de limite máximo por meio da expressão “até” dois 
anos,  não vinculando a Administração a  utilizar  prazo único e  fixo.  O edital  especificou  o 
número de vagas e o ano de 2008 para o CHO, motivo que nos leva a entender que com a 
matricula dos aprovados o edital se exaure, produzindo por completo todos seus efeitos, não 
abrindo espaço para modificação unilateral de regra fixada no edital de abertura do certame. 
Desta forma, data vênia, é isso que se pode depreender dos dispositivos legais em análise.

 É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 27 de abril de 2009.

PAULO SÉRGIO MARTINS COSTA – 2º TEN QOCBM 
Auxiliar da Comissão de Justiça do CBMPA

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça.

DESPACHO O 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 

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

1 – LICENÇA DE SAÚDE – CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contra do dia 07 de maio de 2009.
A SD BM ISABELA DO COUTO LIMA, do Banco de Leite/AJG/QCG, 87 

(oitenta) dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento, em virtude do término de sua 
gestação. Apresentação: 31AGO2009.

A contra do dia 15 de maio de 2009.
A  SD  BM  LEIDIANE  DA  CONCEIÇÃO  WANZELER,  da  AJG/QCG,  05 

(cinco) dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 20MAIO2009.

2 – ROUBO DE DOCUMENTO - PARTICIPAÇÃO
O SUBTEN BM ALBERTO CLÁUDIO MACHADO DE SOUZA, da AJG/QCG, 

participou a este comando que foi roubado em via pública, sendo levada sua Carteira Porta-
Cédulas contendo os seguintes documentos: Carteira de Identidade Militar, Carteira Nacional de 
Habilitação  e  Cartão  BANPARÁ,  fato  registrado  em  Boletim  de  Ocorrência  nº 
00277/2009044568-0/DV.

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL 

PORTARIA Nº 58, DE 14 DE MAIO DE 2009.
ANEXO:
Uma via da portaria nº 36/2009 – Subcomando Geral de 23MAR2009;
Uma via da solução do IPM instaurado por meio da portaria nº 001/2007 de 

08FEV2007, publicada em BG nº 87 de 14MAIO2009.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral  do CBMPA, no uso  de suas 
legais e com intuito de apurar o fato ocorrido no dia 28 de janeiro de 207, onde o 2º SGT BM 
ARNALDO SERGIO CARDOSO DO NASCIMENTO, teria se ausentado do serviço de condutor 
e operador de viaturas no 6º SGBM/I, onde encontrava-se devidamente escalado, repassando 
ao CB BM DORIEDSON JARDIM DA SILVA a função caso houvesse ocorrência. Ato continuo o 
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graduado  envolveu-se  em  acidente  automobilístico  com  a  viatura  moto  placa  JUH  5920, 
pertencente ao CBMPA. 

RESOLVE:
Art.  1º  -  Determinar  a  abertura  de  processo  Administrativo  Disciplinar 

Simplificado  (PADS)  para apurar  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis  transgressões 
disciplinares  disponibilizadas  no art.  37,  incisos  XVI,  LXI  e  XCVIII  da  Lei  6.833  de  13  de 
fevereiro de 2006, Código de Ética e disciplina da PAMPA, ora em vigor no CBMPA, podendo 
ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único, da referida Lei;

Art.  2º -  Substituir  o ASP OF BM ZILVANDRO PINHEIRO DE MACEDO, 
como Presidente do PADS, instaurada por meio da portaria nº 36/2009 – Subcomando Geral;

Art. 3º - Nomear o ASPO F BM CARLOS HOROYUKI NAHANO NISHIDA, 
pertencente ao quartel do 6º SGBM/I, como Presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições 
que me competem;

Art. 4º - O presidente deverá observar as orientações formalizadas por meio 
do oficio nº 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art.  5º -  O presidente deverá, caso necessário,  solicitar uma via do IPM 
instaurado pela  portaria  001/2007 de 08FEV2007,  ao Chefe da BM/2,  local  onde encontra 
arquivado, para auxiliar na elucidação dos fatos;

Art. 6º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos 
trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;

Art.7º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM 
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

PORTARIA Nº 67, DE 18 DE MAIO DE 2009.
ANEXO:
Despacho do Subcomando Geral nº 1124 de 29ABR2009;
Oficio nº 116/BM2 de 29ABR2009;
Termo de Declaração prestado pelo Sr. Francisco Walber Teixeira Vieira;
Cópia da CNH do Sr. Francisco Walber Teixeira Vieira
Cópia do requerimento da Srª Gleuce de Souza Lino impetrado no Juizado 

Especial da Comarca de Ananindeua/PA;
Requerimento do ASP OF BM Éden Neruda Antunes de 30ABR2009;
Cópia do BOP nº 00004/2009.002810-5 de 20FEV2009;
Cópia de termo de Declaração prestado pelo ASP OF BM Éden Neruda 

Antunes prestado na 1ª Promotoria de Justiça Criminal;
Cópia do Oficio nº 163/2009 – CAT de 01ABR209;
Cópia do Atestado Médico da Srª Sebastiana Guimarães da Conceição;
Cópia do boleto bancário do Sistema de Ensino Exemplo;
Cópia do Certificado de registro Genealógico de Cão Pastor Alemão;
Cópia do laudo Médico da Srª Sebastiana Guimarães da Conceição;

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral  do CBMPA, no uso  de suas 
atribuições legais e tendo tomado conhecimento dos documentos anexos,  e com intuito de 
apurar  os  fatos  relatados  pelo  Sr.  Francisco  Walber  Teixeira  Vieira,  onde  informa  seu 
desentendimento com o ASPO F BM ÉDEN NERUDA ANTUNES, motivado  pelo fato ocorrido 
no dia 20 de fevereiro de 2009, onde os filhos do declarante teriam soltado artefatos explosivos 
(fogos de artifício) às proximidades da residência do aspirante, e este alegando que o barulho 
era Oriundo de disparo de arma de fogo acionou a Policia Militar, porem não foi encontrada 
nenhuma irregularidade pela guarnição da PM. Ato continuo o referido bombeiro estaria !em 
tese” importunando o declarante e sua família com os latidos advindos de um cachorro de 
propriedade do militar, bem como estaria utilizando a sua condição de integrante do corpo de 
bombeiros  militar  do  Pará  para  intimidá-lo.  Contrapondo  a  estas  afirmações  o  aspirante 
primeiramente ratifica o acionamento de uma guarnição da PM para verificar um barulho similar 
a disparo de arma de fogo, porém nega a alegação da suposta intimidação por parte de sua 
pessoa em desfavor do Sr. Francisco Walber Teixeira Vieira.

RESOLVE: 
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Art.  1º  -  Determinar  a  instauração  de  Sindicância  para  apurar  todas  as 
circunstâncias dos fatos;

Art.  2º  -  Nomear  O  2º  TEN  QOBM  ARTHUR  ARTEAGA  DURANS 
VILACORTA, pertencente ao quartel do 3º GBM, como encarregado da sindicância, delegando-
lhe as atribuições que me competem;

Art.  3º -  O encarregado deverá observar as orientações formalizadas por 
meio de oficio nº 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234, de 23DEZ2008;

Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos 
trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;

Art.5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM 
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

PORTARIA Nº 68, DE 18 DE MAIO DE 2009.
ANEXO:
Despacho do protocolo do Subcomando Geral nº 1080, de 27ABR2009.
Oficio nº 114, de 27ABR2009 – BM/2.
Termo de declaração prestado pelo Sr. Amarildo Junior Serejo Mendonça.
Cópia de 03 (três) cheques nº 000148, 000152 e 000153 do PANPARÁ. 

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral  do CBMPA, no uso  de suas 
legais e com intuito de apurar o fato relatado prelo Sr. Amarildo Junior Serejo Mendonça, onde 
informa  que  o  3º  SGT  BM  JODEMIR  GUILHERME  MARTINS  DA  SILVA,  RG  1774404, 
pertencente ao QCG/COP, teria repassado 03 (três) cheques do banco BANPARÁ, datados de 
05,08de  dezembro  de  2008  e  10  de  janeiro  2009,  com  numeração  nº  000148,  000152 e 
000153, respectivamente, referente a compras realizadas em um açougue no bairro do Tenoné, 
porem  até  o  momento  o  Militar  encontra-se  inadimplente  com  o  credor,  em  virtude  da 
insuficiência  de  saldo  positivo  na  conta  corrente  do  banco  do  Estado,  acarretando  a  não 
compensação dos cheques emitidos pelo militar. 

RESOLVE:
Art.  1º  -  Determinar  a  abertura  de  processo  Administrativo  Disciplinar 

Simplificado  (PADS)  para apurar  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis  transgressões 
disciplinares disponibilizadas no art. 18, incisos XV, XVIII e XXXIII, art. 37, inciso CXLII da Lei 
6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código de Ética e disciplina da PAMPA, ora em vigor no 
CBMPA, podendo ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único, da referida Lei;

Art. 2º - Nomear o ASP OF BM PATRÍCIA DO SOCORRO FONSECA DOS 
SANTOS, pertencente ao quartel  do 1ºGBM, como Presidente do PADS, delegando-lhe as 
atribuições que me competem;

Art. 3º - O presidente deverá observar as orientações formalizadas por meio 
do oficio nº 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos 
trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;

Art.5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM 
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

PORTARIA Nº 69, DE 18 DE MAIO DE 2009.
ANEXO:
Despacho do Subcomando Geral nº 1125 de 11MAIO2009;
Oficio nº 94/2009/8º GBM/Tucurui, de 07MAIO2009;
Cópia do recibo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) da associação dos 

Subten e Sargentos Bombeiro Militar.
Cópia do cupom da rifa de uma ambulância da Associação dos Subtens e 

Sargentos Bombeiro Militar nº 2490,4990,7490 e 9990.
Cópia do cupom da rifa de uma ambulância da associação dos Subtens e 

Sargentos Bombeiro Militar nº 1110, 3610, 6110 e 8610.
Cópia do cupom da rifa de uma ambulância da Associação dos Subtens e 

Sargentos Bombeiro Militar nº 2481, 4981,7481 e 9981.
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O Chefe do EMG e Subcomandante Geral  do CBMPA, no uso  de suas 
atribuições legais e tendo tomado conhecimento dos documentos anexos,  e com intuito de 
apurar  os  fatos  relatados  pelo  CAP QOBM HELTON CHARLES ARAÚJO MORAES,  onde 
informa  que  a  Associação  dos  Subtens  e  Sargentos  Bombeiro  Militar  teria  supostamente 
promovido  uma rifa  para  angariar  fundos para aquisição  de uma ambulância  em favor  do 
quartel do 8º GBM/Tucuruí, porem o comandante a unidade alega que esta situação não lhe foi 
repassada formalmente,  e  sim  por  meio  do militar  SUBTEN BM BITTENCOURT  que  teria 
obtido esta informação através de uma conversa informa com a Srª Tânia Lemos, proprietária 
do escritório de contabilidade “Conta Consulta”. Ato contínuo houveram vários questionamentos 
por parte de civis sobre a veracidade da legalidade deste ato oriundo da referida Associação, 
causando transtornos para o Comando da Unidade.

RESOLVE: 
Art.  1º  -  Determinar  a  instauração  de  Sindicância  para  apurar  todas  as 

circunstâncias dos fatos;
Art. 2º - Nomear o 1º TEN QOBM MARCOS FELIPE GALÚCIO DE SOUZA, 

RG 3871059, pertencente ao quartel do 8º GBM, como encarregado da sindicância, delegando-
lhe as atribuições que me competem;

Art.  3º -  O encarregado deverá observar as orientações formalizadas por 
meio de oficio nº 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234, de 23DEZ2008;

Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos 
trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;

Art.5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM 
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

PORTARIA Nº 74, DE 18 DE MAIO DE 2009.
ANEXO:
Uma  via  da  solução  da  Sindicância  instaurada  através  da  portaria  nº 

120/2007  –  Subcomando Geral  de  22  de  novembro  de  2007,  publicada  no  BG nº  87  de 
14MAIO2009.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral  do CBMPA, no uso  de suas 
atribuições  legais  e  com  intuito  de  apurar  a  conduta  dos  militares:  CB  BM  EDVALDO 
AUGUSTO SOUZA DA SILVA e CB BM JEAN CARLOS COSTA DO NASCIMENTO, onde no 
dia 22 de outubro de 2007, os referidos militares estariam portando ilegalmente arma de fogo e 
exercendo a  função  de  segurança  particular  para  a  empresa  Frango  Cearense  Comercial 
LTDA, no momento em que foram interpelados por  Policiais  Federais  na Rodovia BR 316, 
barreira da Policia Rodoviária Federal, em Ananindeua/PA.

RESOLVE:
Art.  1º  -  Determinar  a  abertura  de  processo  Administrativo  Disciplinar 

Simplificado  (PADS)  para apurar  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis  transgressões 
disciplinares disponibilizadas no art. 37, incisos CXXXIX, CXL, CXLI e CXLV, da Lei 6.833 de 13 
de  fevereiro  de  2006,  Código  de  Ética  e  disciplina  da  PAMPA,  ora  em vigor  no  CBMPA, 
podendo ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único, da referida Lei;

Art. 2º - Nomear o ASP OF BM BRUNO PINTO FREITAS, pertencente ao 
quartel  do  1ºGMAF,  como  Presidente  do  PADS,  delegando-lhe  as  atribuições  que  me 
competem;

Art. 3º - O presidente deverá observar as orientações formalizadas por meio 
do oficio nº 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art.  4º  -  O  Presidente  deverá,  caso  necessário,  solicitar  uma  via  da 
Sindicância  instaurada pela portaria nº 120/2007 – Subcomando Geral, 22 de novembro de 
2007, ao Chefe da BM/2, local onde se encontra arquivado, para auxiliar na elucidação dos 
fatos;

Art. 5º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos 
trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;

Art.6º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.
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LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM 
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

PORTARIA Nº 75, DE 18 DE MAIO DE 2009.
ANEXO:
Uma  via  da  solução  da  Sindicância  instaurada  por  meio  da  portaria  nº 

35/2007  –  Subcomando  Geral,  de  22  de  junho  de  2007,  publicada  no  BG  nº  87  de 
14MAIO2009.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral  do CBMPA, no uso  de suas 
atribuições legais e com intuito de apurar o fato ocorrido no dia 12 de junho de 2007, por volta 
das 11h20, no interior do supermercado Y. Yamada na Cidade Nova VI, em Ananindeua/PA, 
onde  o  Cb  BM  MARCELO  OTÁVIO  BARBOSA  FERREIRA,  teria  supostamente  furtado 
mercadorias do aludido estabelecimento comercial.

RESOLVE:
Art.  1º  -  Determinar  a  abertura  de  processo  Administrativo  Disciplinar 

Simplificado  (PADS)  para apurar  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis  transgressões 
disciplinares disponibilizadas no art. 37, incisos XV, art. 18, incisos XV, XVIII e XXXIII, art, 37, 
incisos XXI e XLIX, da Lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código de Ética e disciplina da 
PAMPA, ora em vigor no CBMPA, podendo ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo 
único, da referida Lei;

Art. 2º - Nomear o ASP OF BM LENILSON DA COSTA SILVA, pertencente 
ao  quartel  do  1º  GBS,  como  Presidente  do  PADS,  delegando-lhe  as  atribuições  que  me 
competem;

Art. 3º - O presidente deverá observar as orientações formalizadas por meio 
do oficio nº 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art.  3º  -  O  Presidente  deverá,  caso  necessário,  solicitar  uma  via  da 
Sindicância  instaurada pela portaria nº 35/2007 – Subcomando Geral, 22 de junho de 2007, ao 
Chefe da BM/2, local onde se encontra arquivado, para auxiliar na elucidação dos fatos;

Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos 
trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM 
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

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

 

Confere com o Original:

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DA SILVA – TCEL QOCBM
Ajudante Geral do CBMPA, em exercício

____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 91 de 20MAIO2009 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.183 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br

	I – DA CONSULTA
	II - DOS FATOS
	III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
	 É o Parecer, salvo melhor juízo.


	CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM
	Presidente da Comissão de Justiça.
	PAULO GERSON 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:
	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DA SILVA – TCEL QOCBM
	Ajudante Geral do CBMPA, em exercício


