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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL  

BELÉM-PARÁ 25 DE JANEIRO DE 2010. 
BOLETIM GERAL Nº 016 

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte: 
 

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇO PARA O DIA 26 DE JANEIRO DE 2010 (TERÇA-FEI RA) 

Superior de Dia TCEL BM ULISSES 
Supervisor de Área CAP BM SARQUIS 

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM SAMARA 
2º Turno: CAP BM BAETA 

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM ROBERTA 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM LUIS ALFREDO 
Perito de Incêndios e Explosões TEN BM MOISÉS 

 
2ª PARTE – INSTRUÇÃO 

1 – ORDEM DE SERVIÇO - APROVAÇÃO 
Aprovo a Ordem de Serviço de nº 01/2010, elaborada pelo Comando do 4º GBM – 

Santarém, referente à Operação de Prevenção nos Jogos do Campeonato de Futebol em 2010, 
previsto para iniciar em janeiro e terminar em abril do corrente ano. 

(Ref.: Nota nº 05/2010 – COp) 
 

2 - DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO 
Designo os militares abaixo relacionados, a fim de comporem a Comissão que tem 

por objetivo ministrar o Teste de Aptidão Física aos militares pré-selecionados ao Curso de 
Aperfeiçoamento de Sargentos do CBMPA – CAS/2010-turma A. 

 
PRESIDENTE: CAP QOBM Eduardo Celso  da Silva Farias; 
MEMBRO: SUBTEN BM Luiz Otavio  Bentes Campos; 
SECRETÁRIO: 1º SGT BM Antonio Luciano  Alves. 
 
DATA: 10 e 11 de Fevereiro de 2010; 
LOCAL : Escola Superior de Educação Física; 
HORÁRIO: 8h no local. 
 
Determinação 1 : A compilação da Ata deverá ser encaminhada ao Diretor de 

Pessoal até 48h após o término do TAF. 
Determinação 2 : Todos os Comandantes dos Militares envolvidos deverão informar 

seus comandados para cumprirem rigorosamente as datas do TAF. 
Determinação 3 : O Presidente da Comissão do TAF deverá solicitar a POLIBOM a 

cópia da ata de Inspeção de Saúde. 
Determinação 4 : O Comandante do 5°GBM, 7°GBM, 10°GBM, 10ºSGBM/I e  

4ºSBM/I deverá realizar seu TAF em seu respectivo quartel, sendo o Comandante do mesmo 
responsável pela realização do TAF, dos militares pré-selecionados ao CAS/2010- turma A, bem 
como o envio das referidas atas de aptidão fisica  para esta Diretoria, ate o dia 18/FEV/ 2010 

 
LUIS ALBERTO PAMPLONA DA CUNHA – MAJ QOBM 
Sub Diretor de Pessoal do CBMPA 
 

3 – QUADRO DE INSTRUÇÃO SEMANAL - APROVAÇÃO 
Aprovo os Quadros de Instrução Semanal do Curso de Formação de Sargentos 

Condutores e Operadores de Viaturas BM/2009, referente aos períodos de 14 a 20DEZ2009, 21 a 
27DEZ2009, 04 a 10JAN2010 e de 11 a 17JAN2010; Curso de formação de Soldados BM/2009 – 
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1º, 2º, 3º, 4º e 5º Pelotões – Pólo Belém, referente aos períodos de 14 a 20DEZ2009, 21 a 
27DEZ2009, 28DEZ2009 a 03JAN2010, 04 a 10JAN2010 e de 11 a 17JAN2010. 

(Ref.: Nota nº 03/2010 – DEI) 
 

4 – NOTA DE INSTRUÇÃO - APROVAÇÃO 
Aprovo a Nota de Instrução nº 002/2010 – CFAE que trata da avaliação prática de 

Operações com Vtrs Operacionais para o Curso de Formação de Sargentos Condutores e 
Operadores de Viaturas BM/2009, no dia 15JAN2010. 

(Ref.: Nota nº 03/2010 – DEI) 
 

5 – CURSO DE NAVEGAÇÃO FLUVIAL – (AM) INDICAÇÃO 
Fica indicado o 3º SGT BM MANUEL MARIA CARDOSO  PEREIRA, pertencente ao 

5º SBM/I a frequentar o Curso de Navegação Fluvial, a ser realizado no Centro de Embarcações 
do Comando Militar da Amazônia em Manaus – AM, no período de 14JUN a 01OUT2010, por ter 
sido o 1º colocado no TAF aplicado nos dias 12 e 13 JAN2010. 

(Ref.: Nota nº 03/2010 – DEI) 
 

6 – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM 
Fica autorizado o AL CFSD BM nº 251 JOSÉ EDMILSON  FARIAS SANTOS 

JÚNIOR, a deslocar-se no dia 29JAN2010 ao Estado e São Paulo, para tratar de assuntos 
referentes a aquisição de Diploma de Conclusão de Ensino Superior, sem ônus para o Estado do 
Pará. 

(Ref.: Nota nº 03/2010 – DEI) 
 

7 – CERTIFICADO - APROVAÇÃO 
O CB BM ROBERTO MAURO MONTEIRO DA SILVA , apresentou o Certificado do 

Estágio de Adestramento de Cães de Guerra – 5ª Companhia de Guardas, referente ao período de 
08 a 22AGO2008, com duração de 119 horas/aula; Curso de Condutores de Cães de Busca de 
Pessoas em Áreas Colapsadas – SENASP, referente ao período de 20OUT a 28NOV2008, com 
duração de 260 horas/aula. 

(Ref.: Nota nº 03/2010 – DEI) 
 

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA 
a) PARECER Nº 074/2009 – COJ;  

INTERESSADO: Corpo de Bombeiros Militar do Pará – CBMPA; 
ORIGEM: Gabinete do Comando do CBMPA; 
ASSUNTO: Solicitação de parecer à respeito da legalidade de inclusão da 2ª TEN 

QOBM LEIDIANE  DA SILVA SANTIAGO  para que a mesma ingresse no Corpo de Bombeiros 
Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN); 

ANEXO: Ofício nº 281/2009 – Gab Cmdo CBMRN, de 29 de setembro de 2009; Ofício 
nº 02/2009, de 07 de outubro de 2009 e Ofício nº 537/2009-DEI, de 13 de outubro de 2009. 

EMENTA: INCLUSÃO DA 2º TEN QOBM LEIDIANE  DA SILVA SANTIAGO  PARA 
INGRESSO NO CBMRN, DECLARAÇÃO DO CBMPA QUANTO À REFERIDA LIBERAÇÃO, SEM 
ÔNUS PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, PARA MANIFESTAÇÃO. 

 
I – DA CONSULTA  
Em 30 de outubro de 2009, o Ilmo. Sr. TenCel QOBM R/R Paulo Sérgio da Fonseca  

Dias, Chefe de Gabinete do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, através do 
Ofício Nº 1054/2009, datado de 27 de outubro de 2009, encaminhou a documentação à Comissão 
de Justiça do CBMPA solicitando manifestação a cerca da legalidade da documentação 
encaminhada pelo Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte. 

 
II - DOS FATOS 
Analisando os documentos em tela, no dia 29 de setembro de 2009, o Comando do 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte, encaminhou Ofício nº 281/2009 – 
GAB CMDO CBMRN, solicitando 08 (oito) documentos com o objetivo de regularizar a situação da 
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2º TEN QOBM Leidiane da Silva Santiago, perante o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, 
vale ressaltar que no sétimo item, o ofício faz a seguinte menção: 
“7) Declaração do CBMPA quanto a liberação da Aspir ante o Oficial para ingressar no 
CBMRN, sem ônus para o Estado do Rio Grande do Nort e;” 

No dia 07 de outubro de 2009, a 2º TEN QOBM Leidiane da Silva Santiago, remeteu o 
Ofício nº 02/2009, solicitando inclusão no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do 
Norte. 

No dia 13 de outubro de 2009, o Ilmo. Sr Coronel João Hilberto  de Sousa Figueiredo, 
encaminhou o Ofício nº 537/2009-DEI, o qual visa subsidiar a Diretoria de Pessoal ao processo de 
recolhimento ao Tesouro Estadual das despesas indenizatórias que o Estado do Pará teve com a 
formação da Oficial. O total das despesas mencionada no ofício é de R$ 42.417,18 (Quarenta e 
dois mil, quatrocentos e dezessete reais e dezoito reais). 

 
III – DO DIREITO 
A Carta Magna de 1988, em seu artigo 37, estabelece o dever da 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, para tornar viável e legal o ato: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta  de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munic ípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade  e eficiência. 

 II – a investidura em cargo ou emprego público dep ende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista  em lei, ressalvadas as nomeações 
para cargo em comissão declarado em lei de livre no meação e exoneração; 

XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos pú blicos, exceto, quando 
houver compatibilidade de horários, observado em qu alquer caso o disposto no inciso XI”  

Insta ressaltar que as disposições constantes no artigo 98, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
artigo 100, artigo 114, I, II, artigo 115, I, II da Lei nº 6230, 12 de junho de 1999 (Estatuto dos 
Policiais Militares) também são aplicáveis ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, que 
aduz: 

“Art. 98 - A exclusão do serviço ativo da Polícia M ilitar e o conseqüente 
desligamento da Organização a que estiver vinculado  o Policial Militar, decorrem dos 
seguintes motivos: 

I - Transferência para a Reserva Remunerada; 
II - reforma; 
III - Demissão; 
IV - Perda do Posto e Patente; 
V - Licenciamento; 
VI - Exclusão a bem da Disciplina; 
VII - Deserção; 
VIII - Falecimento; 
IX - Extravio. 
Art. 100 - O Policial Militar da ativa, enquadrado em um dos incisos I, II e V do 

artigo 98, ou demissionário a pedido, continuará no  exercício de suas funções até ser 
desligado da Organização Policial Militar em que se rve. O desligamento  deverá ser feito 
após a publicação em Boletim de Unidade, do ato ofi cial correspondente e não poderá 
exceder de 30 (trinta) dias da data de tal publicaç ão. 

Art. 114 - A demissão na Polícia Militar, aplicada exclusivamente aos oficiais, se 
efetua:  

I - A pedido;  
II - ex-offício. 
Art. 115 - A demissão a pedido será concedida media nte requerimento 

do interessado: 
I - Sem indenização aos cofres públicos, quando con tar mais de cinco (05) anos 

de oficialato na Polícia Militar; 
II - Com indenização das despesas relativas à sua p reparação e formação, quando 

contar menos de cinco (05) anos de oficialato na Po lícia Militar." 
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A Lei nº 6626, 03 de fevereiro de 2004 (dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do 
Pará (PMPA), menciona que o militar deverá indenizar aos cofres públicos, quando contar menos 
de cinco de formado:  

Art. 36. Após a conclusão do Curso de Formação ou d e Adaptação, o policial 
militar poderá requerer sua exclusão da Corporação:   

I - sem indenização aos cofres públicos, quando con tar mais de cinco anos de 
formado;  

II - com indenização das despesas relativas à sua p reparação e formação, quando 
contar menos de cinco anos de formado.  

Art. 37. Aplicam-se as disposições desta Lei ao Cor po de Bombeiros Militar, sem 
prejuízo das demais normas aplicáveis a essa Corpor ação.  

 
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.(grifo do autor). 

 
IV – DO PARECER 
Diante da análise da documentação e da legislação que regula a matéria, entendemos 

que a solicitação pleiteada não possui subsidio legal. Portanto, somos de parecer desfavorável à 
liberação da 2º TEN QOBM LEIDIANE  DA SILVA SANTIAGO sem a observância dos 
procedimentos legais, e à emissão de declaração da referida liberação. Não obstante, a 2º 
TENQOBM LEIDIANE  DA SILVA SANTIAGO poderá solicitar a demissão “a pedido” desde que, 
indenize o CBMPA das despesas relativas à sua preparação e formação, haja vista que a referida 
militar tem menos de 05 (cinco) anos de oficialato, conforme o disposto no Art. 98, III, Art. 100, Art. 
114, I, Art. 115 II, da Lei 6320, de 12 de junho de 1999; e Art. 36, II, da Lei nº 6626, de 03 de 
fevereiro de 2004.  

É o Parecer, salvo melhor juízo. 
 
Quartel em Belém-PA, 18 de novembro de 2009. 
 
JORGE EDÍSIO DE CASTRO TEIXEIRA- CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA 
 
DESPACHO DO COMANDANTE GERAL DO CBMPA: 
I – Homologo o presente Parecer 
II – Publique-se em BG. Providencie a AJD. Geral do CBMPA 
III – O Gabinete do Comandante Geral para providências. 

 
b) PARECER Nº 77/2009 – COJ; 

INTERESSADO: Corpo de Bombeiros Militar do Pará – CBMPA; 
ORIGEM: 8º Grupamento Bombeiro Militar – Tucuruí – 8º GBM; 
ASSUNTO: Solicitação de parecer a respeito da legalidade do termo de cooperaçãoo 

técnica entre o 8º GBM e a Eletronorte em Tucuruí; 
ANEXO: Ofício nº 259/09 – 8º GBM/Tucuruí, datado de 12 de agosto de 2009; minuta 

de Termo de Cooperação Técnica entre CBMPA e Eletronorte, datado de 07 de agosto de 2009. 
EMENTA: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE CBMPA E ELETRONORTE, 

ENCAMINHADO PELO COMANDANTE DO 8º GRUPAMENTO DE BOMBEIRO 
MILITAR/TUCURUÍ, PARA MANIFESTAÇÃO. 

 
I – DA CONSULTA  
Em 10 de setembro de 2009, o Excelentíssimo Senhor Cel QOBM Paulo Gerson  

Novaes de Almeida, Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do CBMPA, 
encaminhou o ofício Nº 259/09/ 8º GBM/TUCURUÍ, a Comissão de Justiça do CBMPA para 
manifestação á cerca da legalidade do Termo de Cooperação Técnica entre o Corpo de Bombeiros 
Militar e a Eletronorte. 
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II - DOS FATOS 
Analisando os documentos em tela, o Comandante do 8º GBM – Tucuruí encaminhou o 

Ofício nº 259/09, datado de 12 de agosto de 2009 ao Excelentíssimo Senhor Cel QOBM Paulo 
Gerson Novaes  de Almeida, Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do 
CBMPA para análise da legalidade do Termo de Cooperação Técnica entre CBMPA e 
ELETRONORTE para posteriormente assinatura do mesmo. 

 
III – DO DIREITO 
A Carta Magna de 1988, em seu artigo 37, estabelece o dever da 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, para tornar viável e legal o ato: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta  de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munic ípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade  e eficiência.”  

Além dos princípios previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, a 
administração pública ainda é regida pelo Art. 116, § 1o, I, II, III e VI da Lei nº 8666, de 21 junho de 
1993, o qual regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, os quais são de 
observância obrigatória para todos os Poderes, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
alcançando a administração direta e indireta quando do exercício da função administrativa. 

“Art. 116.  Aplicam-se as disposições desta Lei, no  que couber, aos convênios, 
acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres c elebrados por órgãos e entidades da 
Administração.  

§ 1o  A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da 
Administração Pública depende de prévia aprovação d e competente plano de trabalho 
proposto pela organização interessada, o qual dever á conter, no mínimo, as seguintes 
informações:  

I - identificação do objeto a ser executado;  
II - metas a serem atingidas;  
III - etapas ou fases de execução;  
VI - previsão de início e fim da execução do objeto , bem assim da conclusão das 

etapas ou fases programadas” 
 
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.(grifo do autor). 

O Termo de Cooperação Técnica é um Termo de Parceria, onde os partícipes atuam 
sob regime de cooperação, ou seja, possuem interesses recíprocos. O termo de Cooperação 
Técnica não pode ser equiparado a um contrato, que tem como objeto criar obrigações entre as 
partes contratantes, com interesses opostos e contraditórios. 

O Termo de Cooperação Técnica entre o CBMPA e a ELETRONORTE é um vínculo 
entre os dois sujeitos de direito correspondido pela vontade, onde cada partícipe é responsavel 
pelo ato firmado, cujo objetivo do presente Termo de Cooperação Técnica é assegurar a efetiva 
participação de Bombeiros Militares devidamente habilitados na elaboração e execução de ações 
de planejamento contra incêndio e Pânico nas instalações da ELETRONORTE. 

 
IV – DO PARECER 
Diante da análise da documentação e da legislação que regula a matéria, entendemos 

que a solicitação pleiteada possui todos os pré-requisitos legais. Portanto, somos de parecer 
favorável  à assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o CBMPA e ELETRONORTE, 
conforme o disposto no Art. 37 (Constituição Federal) e Art. 116, § 1o, I, II, III e VI da Lei nº 8666, 
de 21 junho de 1993. 

 
É o Parecer, salvo melhor juízo. 
Quartel em Belém-PA, 25 de novembro de 2009. 
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JORGE EDÍSIO DE CASTRO TEIXEIRA- CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA 

 
DESPACHO DO COMANDANTE GERAL DO CBMPA: 
I – Homologo o presente Parecer 
II – Publique-se em BG. Providencie a AJD. Geral do CBMPA 
III – O Comandante do 8º GBM para providências. 

 
c) PARECER Nº 001/2010 – COJ 

OBJETO: Solicitação de reavaliação de Ato Administrativo; 
INTERESSADO: CB BM Odival Nobre  Barbosa; 
ASSUNTO: Solicitação por parte do CB BM Odival Nobre  Barbosa para continuar no 

certame do processo seletivo ao Curso de Formação de Sargentos BM Condutores e Operadores 
de viaturas/2009 do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, em virtude de fatos alheios a sua 
vontade; 

ANEXO: Parte S/Nº/2009, do CB BM Odival Nobre  Barbosa, datado de 27MAI2009 e 
declaração do DETRAN, datado de 17 de agosto de 2009, contendo 13 (treze) folhas. 

EMENTA: SOLICITAÇÃO REAVALIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, PROCESSO 
SELETIVO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO CONDUTOR E OPERADOR DE 
VIATURAS/2009, PARA MANIFESTAÇÃO. 

 
I – DA CONSULTA  
Em 27 de maio de 2009, o Cb BM Odival Nobre  Barbosa encaminhou a Parte 

S/Nº/2009, datado de 27 de maio de 2009, ao Ilmo Sr. Cel QOBM Luiz Claudio Sarmanho da 
Costa , Subcomandante e Chefe do Estado-Maior Geral do CBMPA, cujo teor, explícita que foi 
eliminado do Processo Seletivo ao Curso de Formação de Sargentos BM Condutores e 
Operadores de Viaturas, por não cumprir em tese itens obrigatórios do Concurso Formação de 
Sargento Condutor e Operador/2009, o referido militar realizou o Exame intelectual e foi 
classificado para realizar o Exame de Aptidão Profissional e neste foi eliminado; o Cb BM Odival 
Nobre  Barbosa solicita prosseguir no certame em virtude de circunstâncias alheias impediram-no 
de continuar no referido Processo Seletivo. 

Referido a Parte acima o militar encaminhado em anexo, cópia do protocolo do 
DETRAN, referente a Isenção de Taxa para Carteira Nacional de Habilitação, datado de 
06/02/2009; cópia da guia de recolhimento bancário do DETRAN (Renovação de CNH – Exame 
Médico, datado de 14/05/2005); cópia do resultado da avaliação teórico-técnico do DETRAN, 
datado de 01/04/2009; cópia do comprovante de marcação do Exame de Trânsito, datado de 
27/03/2009; cópia do resultado final do Exame de Aptidão Profissional Prática de Direção de 
Veículos Automotores, referente ao Boletim Geral nº 81, de 06/05/2009 ; cópia do BG Nº 38, de 27 
de fevereiro de 2009; cópia do BG nº 81, de 06 de maio de 2009 e Declaração do DETRAN, datado 
de 17 de agosto de 2009. 

 
II - DOS FATOS 
Analisando os documentos em tela, o Cb BM Odival Nobre  Barbosa, RG nº 

15161/CBMPA e CPF 373.772.562-49, inscreveu-se no Processo Seletivo interno para o Curso de 
Formação de Sargentos BM Condutores e Operadores de Viaturas, conforme edital nº 002/2009-
DEI, datado de 18 de fevereiro de 2009, publicado no Boletim Geral nº 038, de 27 de fevereiro de 
2009, sendo que o período de inscrição foi do dia 18 de fevereiro a 06 de março de 2009, o 
referido concurso destinou-se à seleção de 40 (quarenta) vagas ao Curso de Sargento Condutor e 
Operador de Viaturas, do Quadro de Bombeiros Militares de Praças (QBMP – 1). 

A Diretoria de Ensino no período de pré-estabelecido no edital aceitou a inscrição do Cb 
BM Odival Nobre  Barbosa, pois em tese o militar apresentou todos os documentos de acordo com 
o edital. 

O militar realizou o exame intelectual do Processo Seletivo Interno, o qual foi 
classificado do total de 40 vagas, e conseqüente foi convocado para realização do Exame de 
Aptidão Profissional de Prática de Direção de Veículos Automotores, conforme o Boletim Geral nº 
081, de 06 de maio de 2009. 

No dia 13 de maio de 2009, o militar compareceu para realizar o Exame de Aptidão 
Profissional e neste momento foi detectado pela Comissão do Exame de aptidão profissional 
pratica de direção de veículos automotores, que o CB BM ODIVAL NOBRE BARBOSA portava a 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com a data expirada, entretanto, a comissão permitiu ao 
militar realizar o Exame Prático de Direção de Veículos Automotores. 
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A Comissão Examinadora de Aptidão Profissional Prática de Direção de Veículos 
Automotores remeteu a Ata do Exame Prático de Direção de Veículos a Diretoria de Ensino e 
Instrução e esta decidiu eliminar o Cb BM Odival Nobre  Barbosa por ter infringido o Item 03 e 
alínea b-2 do Item 5, do Edital nº 02/DEI, datado d e 18 de fevereiro de 2009  (ter apresentado a 
CNH com a data de validade expirada). 

É importante mencionar que o Cb BM Odival Nobre  Barbosa realizou o pedido de 
renovação da Carteira de Habilitação junto ao DETRAN no dia 06/02/2009, conforme documento 
de Folhas nº 04 (Protocolo nº 46025), o recolhimento bancário do DETRAN referente a Renovação 
de CNH – Exame Médico foi autenticado no dia 14/05/2005, no dia 20/05/2009 sua Carteira de 
Habilitação foi expedida com data de validade até 19/05/2014.    

 
III – DO DIREITO 
A Carta Magna de 1988, em seu artigo 37, I e II, estabelece o dever da 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, para tornar viável e legal o ato: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta  de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munic ípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade  e eficiência.”  

O Código de Trânsito Brasileiro - CTB faz referência, quando o condutor que estiver 
dirigindo veículo com a CNH vencida há mais de 30 dias. 

“Artigo 162, inciso V: Dirigir veículo com validade  da Carteira Nacional de 
Habilitação vencida há mais de trinta dias: 

Infração - gravíssima; 
Penalidade - multa; 
Medida administrativa -  recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e  

retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado”. 
 
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. (grifo do autor). 

Novamente Hely Lopes Meirelles sobre o assunto: 
"Por outro lado, o mesmo art. 37, I, condiciona a a cessibilidade aos cargos 

públicos ao preenchimento dos requisitos estabeleci dos em lei. Com isso, ficam as 
Administrações autorizadas a prescrever exigências quanto à capacidade física, moral, 
técnica, científica e profissional, que entender co nvenientes, como condições de eficiência, 
moralidade e aperfeiçoamento do serviço público”.  

Hely Lopes de Meirelles advoga tal entendimento: 
"O concurso é o meio técnico posto à disposição da Administração Pública para 

obter-se a moralidade, eficiência e aperfeiçoamento  do serviço público, e, ao mesmo tempo, 
propiciar igual oportunidade a todos os interessado s que atendam aos requisitos da lei, 
consoante determina o art. 37, II, da Constituição da República” 

Com clareza ensina Celso Antônio Bandeira de Mello (2002, p.102) que: 
"A Administração haverá de proceder em relação aos administrados com 

sinceridade e lhaneza, sendo-lhe interdito qualquer  comportamento astucioso, eivado de 
malícia, produzido de maneira a confundir, dificult ar ou minimizar o exercício de direitos por 
parte dos cidadãos". 

Vale ressaltar que, a publicação do edital torna explícita quais são as regras que 
direcionarão o relacionamento entre a Administração e aqueles que concorrerão aos seus cargos, 
sendo assim, o poder público encontra-se tão ou mais sujeito à observância do edital que os 
candidatos, pelo simples fato de que não pode evadir-se simplesmente das regras que ele mesmo 
determinou e às quais aderem os candidatos.  

O princípio da moralidade, sob o aspecto da confiança recíproca e da boa fé, exige da 
Administração Pública postura de respeito aos parâmetros previamente definidos no edital, que é o 
vínculo entre poder público e candidatos. 
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O princípio da isonomia determina um equânime tratamento dos cidadãos, de acordo 
com sua situação pessoal, não havendo amparo para tratamento injustificadamente privilegiado ou 
desfavorecido por parte da Administração Pública. 

A Súmula nº 473 do STF - Administração Pública - Anulação ou Revogação dos Seus 
Próprios Atos faz a seguinte referência: 

“A administração pode anular seus próprios atos, qu ando eivados de vícios que 
os tornam ilegais, porque deles não se originam dir eitos; ou revogá-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direit os adquiridos, e ressalvada, em todos 
os casos, a apreciação judicial”. 

 
IV – CONCLUSÃO 
Face ao exposto, esta comissão de justiça é de parecer desfavorável  à solicitação do 

Cb BM Odival Nobre  Barbosa, pois o militar se inscreveu para o Processo Seletivo ao Curso de 
Formação de Sargento Condutor e Operador de Viaturas (QBMP -1), com a data da Carteira de 
Habilitação expirada, não sendo observado pela Diretoria de Ensino, a qual aceitou a inscrição do 
referido militar, quando o militar apresentou-se para realizar o Exame Prático foi detectado pela 
Comissão Examinadora de Aptidão Profissional, que o mesmo estava com a Carteira de 
Habilitação com a data expirada, contrariando desta maneira o edital e o previsto no Artigo 162, 
inciso V do Código Brasileiro de Trânsito e o Artigo 37, I e II da Constituição Federal do Brasil, pois 
o Cb BM Odival Nobre  Barbosa no dia 13 de maio de 2009 estava com a Carteira de Habilitação 
expirada a mais de 30 (trinta).  

 
É o Parecer, salvo melhor juízo. 
 
Quartel em Belém-PA, 18 de fevereiro de 2009. 
 
JORGE EDÍSIO DE CASTRO TEIXEIRA - CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA 

 
DESPACHO DO COMANDANTE GERAL DO CBMPA: 
I – Homologo o presente Parecer 
II – Publique-se em BG. Providencie a AJD. Geral do CBMPA 
III – A DEI para providências. 
 

 

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA 
 
 

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do CBMPA em Exercício 
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ANTONIO ULISSES LOPES DE OLIVEIRA – TCEL QOBM 
Ajudante Geral do CBMPA, em exercício 


