
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ 12 DE MAIO DE 2010.
BOLETIM GERAL Nº 084

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 13 DE MAIO DE 2010 (QUINTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ  BM SAULO
Supervisor de Área CAP BM ALBUQUERQUE

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM GABRIELA
2º Turno: CAP BM VARELA

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM REGO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM HELIO
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM CASTRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 -COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA

PARECER Nº025/2010-COJ.
INTERESSADO: HERNAN OLIVEIRA GAIA – 1° TEN QOCBM.
ASSUNTO:  CONCESSÃO DA MEDALHA “TEN CEL BM FRANCISCO FELICIANO 

BARBOSA”.    
ANEXOS:  Requerimento  do  TEN  QOCBM  HERNAN,  Cópia  do  BG  N°  235  de 

26DEZ2008.

EMENTA:  O  REQUERENTE  REQUER  MEDALHA  “TEN  CEL  BM  FRANCISCO 
FELICIANO BARBOSA”,  DE DEDICAÇÃO  AOS ESTUDOS. INDEFERIDO POR FALTA DE AMPARO 
LEGAL.

I – DA CONSULTA:
Solicita  parecer  sobre  concessão  de  medalha  “  TEN  CEL  BM  Francisco  Feliciano 

Barbosa” – Dedicação ao Estudo em virtude em virtude na necessidade de estender a referida medalha a 
um universo maior de bombeiros militares, que se dedicam em afinco aos estudos em cursos ofertados pelo 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará, galgando a primeira classificação nesses para progressão na carreira, 
dando  tratamento  isonômico  aos  mesmos,  conforme  o  princípio  da  igualdade  contido  no  art.  5°  da 
Constituição Federal de 1988.    

II – DOS FATOS:
Analisando  o  documento  em  tela  encaminhado  pelo  Gabinete  do  Comando,  o 

requerimento do Sr. HERNAN OLIVEIRA GAIA – 1° TEM QOSBM, onde solicita parecer sobre concessão 
de medalha “TEN CEL BM Francisco Feliciano Barbosa” – Dedicação ao Estudo em virtude em virtude na 
necessidade de estender a referida medalha a um universo maior de bombeiros militares, que se dedicam 
em afinco aos estudos em cursos ofertados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, galgando a primeira 
classificação nesses para progressão na carreira, dando tratamento isonômico aos mesmos, conforme o 
princípio da igualdade contido no art. 5° da Constituição Federal de 1988. Por ter no dia 09 de dezembro de 
2008, na Escola de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar – EFO BM, concluído o Curso de 
Adaptação de Oficial Bombeiro Militar para o Quadro Complementar e de Saúde – Turma 2008, na primeira 
colocação entre os 12 (doze) oficiais  alunos aprovados, que se realizou no período de 15 de maio de 2008 
a 09 de dezembro de 2008, com carga horária total  de 520 (quinhentos e vinte) horas/aulas.  Em ATA 
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assinada pelo Sr. MAJ QOBM José Geraldo Lessa Lisboa – Comandante da EFO e pelo 1° TEN QOBM 
Willian Rogério Souza da Silva – Chefe da Divisão de Ensino.  

III – DO DIREITO:

III. 1 – DA LEI
DIÁRIO OFICIAL Nº. 30461 de 20/06/2005
GABINETE DA GOVERNADORA
DECRETOS
D E C R E T O   Nº 1.657, DE 16 DE JUNHO DE 2005.
Institui,  no Corpo de Bombeiros Militar do Pará,  a Medalha “TEN CEL BM Francisco 

Feliciano Barbosa” - Dedicação ao Estudo e dá outras providências.
O  GOVERNADOR  DO  ESTADO  DO  PARÁ,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são 

conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição Estadual,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica instituída, no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará - CBMPA, a 

Medalha  TEN CEL  BM Francisco  Feliciano  Barbosa  -  Dedicação  ao  Estudo,  destinada  a  estimular  a 
aplicação e o interesse nos estudos bombeiros-militares, premiando os que se hajam distinguido nos cursos 
fundamentais para o acesso hierárquico ao longo da carreira de bombeiro militar.

Art. 2º A Medalha TEN CEL BM Francisco Feliciano Barbosa será concedida:
I  -  aos oficiais do CBMPA que obtiverem a primeira colocação na classificação 

intelectual  nos  Cursos  de  Formação  de  Oficial  (CFO)  BM,  Aperfeiçoamento  de  Oficial  (CAO)  e 
Superior de Bombeiro (CSB);

II  -  aos  praças  do  CBMPA  que  obtiverem  a  primeira  colocação  na  classificação 
intelectual nos Cursos de Formação de Soldado (CFSD) BM, Cabo (CFC) BM e Sargento (CFS) BM, e de 
Aperfeiçoamento de Sargento (CAS) BM;

Parágrafo único. O militar já agraciado com a Medalha que vier a obter outra primeira 
colocação em curso nas condições previstas no art. 3º receberá nova condecoração, acrescida de mais uma 
esfera anilar, até o limite de 3 (três), quando passará a usar somente a Medalha e barreta de maior grau, 
devolvendo sempre ao CBMPA a do grau anterior,  obedecendo para a carreira de oficial os Cursos de 
Habilitação a Oficial (CHO), Formação de Oficial (CFO), Aperfeiçoamento de Oficial (CAO) e Superior de 
Bombeiro (CSB), e para a carreira de praça os Cursos de Formação de Soldado (CFSD), Cabo (CFC), e 
Sargento (CFS), e Aperfeiçoamento de Sargento (CAS).

Art. 3º Além do requisito da primeira colocação, serão necessárias a obtenção de 
conceito “MB” (Muito Bom), com nota igual ou superior a 8,5 (oito e meio), em primeira época, e a 
exigência de que a turma conte, no mínimo, com 15 (quinze) alunos para a concessão da Medalha, 
compreendendo-se como turma todos os alunos que concluírem o curso e constarem da respectiva 
ata de conclusão.

Art. 4º A Medalha TEN CEL BM Francisco Feliciano Barbosa - Dedicação ao Estudo será 
concedida mediante ato do Governador do Estado, por proposta, devidamente justificada, do Comandante-
Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

Art. 5º A Medalha TEN CEL BM Francisco Feliciano Barbosa - Dedicação ao Estudo será 
cunhada  em metal  dourado,  no  formato  circular,  com 35  mm (trinta  e  cinco  milímetros)  de  diâmetro, 
adornada em seu semicírculo  inferior por dois ramos de oliveira,  cujas folhas internas se sobrepõem à 
circunferência da Medalha, ficando as folhas externas dispostas para fora do círculo 4 (quatro) milímetros.

Parágrafo único. A Medalha de que trata o caput deste artigo terá ainda as seguintes 
características:

a) no anverso, em alto relevo, o brasão do CBMPA, tendo uma esfera anilar disposta no 
centro do escudo;

b) no reverso, em alto relevo, as inscrições Medalha TEN CEL BM Francisco Feliciano 
Barbosa disposta de forma circular e CBMPA - Dedicação ao Estudo colocada diametralmente no centro;

c) a fita de seda chamalotada com 35mm (trinta e cinco milímetros) de largura terá a 
seguinte  disposição  de  cores  em faixas  verticais  da  extremidade  para  o  centro:  3,5  mm (três  e  meio 
milímetros) em vermelho, 3,5 mm (três e meio milímetros) em branco, 3,5 mm (três e meio milímetros) em 
cinza, 3,5 mm (três e meio milímetros) em vermelho e no centro 7 mm (sete milímetros) em branco;
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d) o suporte da Medalha constará de uma argola dourada com 15 (quinze) milímetros de 
diâmetro;

e) a barreta em forma de moldura retangular dourada, contendo em seu interior de 1 
(uma)  a  3  (três)  esferas  anilares  douradas  dispostas  equidistantemente,  e  o  passador  com  a  mesma 
disposição de cores da fita.

Art. 6º A entrega da Medalha TEN CEL BM Francisco Feliciano  Barbosa - Dedicação ao 
Estudo,  sempre  que  possível,  deverá  ser  feita  na  cerimônia  de  encerramento  dos  cursos  ou,  na 
impossibilidade, em solenidade no Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará ou na 
unidade do agraciado.

Art. 7º Os oficiais e praças que tenham concluído qualquer dos cursos referidos no 
art. 2º no período compreendido entre as datas do Decreto nº 6.781, de 19 de abril de 1990, que 
dispõe sobre a desvinculação do CBMPA da Polícia Militar do Pará, e da edição do presente ato 
poderão requerer  ao Comandante-Geral  do Corpo de Bombeiros Militar  do Pará a concessão da 
Medalha TEN CEL BM Francisco Feliciano Barbosa - Dedicação ao Estudo, através de requerimento e 
certidão  fornecida  pela  unidade-escola  ou  organização  militar  onde  funcionou o  curso,  na  qual 
constem os seguintes dados: posto ou graduação, nome e identidade, quadro ou qualificação militar, 
curso realizado, nota igual ou superior a 8,5 (oito e meio), conceito “MB” (Muito Bom), classificação  
e  efetivo  da  turma em primeira  época,  data  do  início  e  do término do  curso além de outras 
informações que venham a ser exigidas pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO, 16 de junho de 2005.
SIMÃO JATENE
Governador do Estado
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR
Secretário Especial de Estado de Defesa Social

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 
“Diogenes Gasparini” em sua obra “Direito Administrativo”, assim os define:

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

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

No caso,  em se tratando de solicitação da medalha ora  supra mencionada,  o  ato  é 
vinculado, ou seja, todos os seus procedimentos devem estar em conformidade com as normas específicas, 
com a Lei  e  com o  Regulamento,  pois  nelas  estão  definidos,  bastando  confrontá-los com as referidas 
normas, para verificar se houve o seu respectivo atendimento e, por conseguinte, ao princípio da legalidade.
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IV – DO PARECER:
Da analise que pode ser feito sobre o pleito do requerente em consideração, face ao 

exposto e essencialmente ao disposto, e baseando-se no Decreto Lei nº. 1.657, datada do dia 16 de junho 
de  2005,  que  institui  a  Medalha  Ten.  Cel.  Francisco  Feliciano  Barbosa  “Dedicação  aos  Estudos”, 
consubstanciado ao BG Nº. 235 de 26 de dezembro de 2008, que consta a classificação do requerente na 
primeira colocação do Curso de Adaptação de Oficiais Bombeiro Militar para ao Quadros Complementar e 
de Saúde – Turma 2008. Onde o militar em questão não possui todos os requisitos que o referido decreto 
exige. 

Portanto indeferimos o pedido do requerente por não haver amparo legal.  
Este é o parecer. S.M.J.
Quartel em Belém-PA, 10 de maio de 2010.

ARISTIDES PEREIRA FURTADO - MAJ QOBM 
Membro da Comissão de Justiça

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
1. Concordo com o Parecer.

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTIO – MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA.

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral.
3. A DEI para as providências.

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

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

1 – LICENÇA SAÚDE – CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 07MAIO2010.
Ao SD BM RAKSON DANIEL SILVA DOS REIS, do QCG, 24 horas de dispensa de 

serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 08MAIO2010.

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - SOLUÇÃO DE REQUERIMENTO

REQUERENTE: JONHIS STAFFORD MARINHO BARROSO.
ASSUNTO: RECURSO.

I – DOS FATOS
No dia 06 de maio de 2009, por intermédio da Portaria nº 065/2009 – Subcmdo Geral, foi 

determinada a abertura de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado que teve a finalidade de apurar 
fato  ocorrido  no dia  14 de  março  de 2009  no quartel  do  7º  Subgrupamento  Bombeiro  Militar,  onde  o 
SUBTEN BM JONHIS STAFFORD MARINHO BARROSO, encontrava-se devidamente escalado na função 
de Comandante de Socorro ao quartel do 7º SGBM/I, e no transcorrer do serviço, por volta das 12h, a CAP 
QOBM  ADALMILENA CAFÉ DUARTE DA COSTA, Comandante da Unidade, compareceu no quartel e 
constatou  que  o  referido  militar  havia  se  ausentado  da  função.  Ato  contínuo,  por  volta  das  12h20,  o 
Graduado retornou a Unidade atribuindo a justificativa de seu ato a problemas particulares de cunho familiar 
que estaria enfrentando, por conseguinte a Oficial reduziu a termo a apresentação espontânea do militar nos 
termos do Art. 262 do CPPM.
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Concluído o processo Administrativo Disciplinar Simplificado, o Subcomandante Geral do 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará resolveu concordar com a conclusão a que chegou o encarregado do 
PADS e decidiu punir o SUBTEN BM JONHIS STAFFORD MARINHO BARROSO com 15 dias de prisão por 
ter infrigido o disposto no Art. 17, inciso X, Art. 18 incisos VII e XVIII e Art. 37 inciso LV da Lei 6.833 de 13 
de fevereiro de 2006.

Sentindo-se  prejudicado  pela  decisão,  o  militar  em  questão  apresentou  recurso  de 
reconsideração de ato, o que foi indeferido pelo Subcomandante Geral. Razão pela qual ingressou com o 
presente pedido de revisão.

II – DO DIREITO
No entendimento  de  Maria  Berenice  Dias,  as  normas que  compõem o ordenamento 

jurídico positivo podem ser princípios ou regras.
Os princípios atendem as exigências de justiça e de valores éticos, e por esta razão 

estão acima das regras, que são apenas comandos a serem seguidos, como uma “receita de bolo”.
Os princípios consagram valores universais e servem para orientar o aplicador do direito. 

Além daqueles expressos, nosso ordenamento jurídico possui postulados implícitos, nos moldes do que 
prescreve  o  Art.  5º,  §2º  da  Constituição  Federal  de  1988,  e  que  não  devem,  de  modo  algum,  ser 
desprezados.

Art. 5º
§ 2º -  Os direitos e garantias expressos nesta Constituição  não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte.

No caso em tela, há que se considerar o Princípio da Proporcionalidade que embora não 
se encontre expresso em nossa Carta Magna, possui fundamental importância na aplicação das punições 
que possuem (ou devem possuir) um conteúdo humano, tendo caráter educativo,  conforme previsão do 
Código de ética e Disciplina da PMPA.

Art.  38.  A punição disciplinar possui caráter pedagógico, individual e coletivo e 
objetiva o fortalecimento da disciplina.

Para Juarez Freitas “o princípio da proporcionalidade quer significar que o Estado não 
deve agir com demasia, tampouco de modo insuficiente na conservação dos seus objetivos”, ou seja, a 
punição deve ser proporcional ao fato.

O militar que figura no pólo passivo da presente demanda, até o momento da prática da 
transgressão  disciplinar,  não  possuía,  em ficha,  qualquer  informação  que  o  desabonasse,  estando  no 
comportamento excepcional, sendo um profissional disciplinado e comprometido com o serviço Bombeiro 
Militar.

Ressalte-se que o próprio Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará prevê 
critérios para o julgamento e preceitua a obrigatoriedade da observação das causas atenuantes:

Art. 32.  O julgamento das transgressões  deve ser precedido de uma análise que 
considerem:

I - os antecedentes do transgressor;
II - as causas que a determinaram;
III - a natureza dos fatos ou os atos que a envolveram; e
IV - as conseqüências que dela possam advir.
Art.  33.  No  julgamento  das  transgressões  devem  ser  levantadas  causas que 

justifiquem a falta ou circunstâncias que a atenuem e/ou a agravem.
Art. 35. São circunstâncias atenuantes:
I - bom comportamento;
II - relevância de serviços prestados;
III - ter sido cometida a transgressão para evitar mal maior;
IV - ter sido cometida a transgressão em defesa própria, de seus direitos ou de  

outrem, desde que não constitua causa de justificação;
V - falta de prática do serviço;
VI  -  ter  sido  a  transgressão  praticada  em  decorrência  da  falta  de  melhores  

esclarecimentos  quando  da  emissão  da  ordem  ou  de  falta  de  meios  adequados  para  o  seu 
cumprimento, devendo tais circunstâncias ser plenamente comprovadas.

Compulsando os autos, observa-se que não foi juntada a ficha disciplinar do militar em 
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questão, causando prejuízo à análise de circunstâncias atenuantes e, consequentemente, a mensuração 
equivocada da punição, bem como que o agente tentou, mais de uma vez entrar em contato com o CIOP e 
não obteve êxito conforme consta do depoimento do acusado e das testemunhas que ratificaram também 
que o militar disponibilizou seus números de telefone para que fosse encontrado, evidenciando que não 
buscava causar prejuízos ao andamento do serviço.

Insatisfeito  com  a  punição  aplicada,  o  acusado  impetrou,  por  meio  de  seu  patrono 
legalmente constituído, requerimento onde pleiteia a revisão da punição.

A modificação de punição é prevista no Art. 60 da Lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, 
sendo, no presente caso, de competência do Comandante Geral, conforme Art. 67 §1º, II do mesmo diploma 
legal.

Art. 60. A modificação da aplicação de punição pode ser realizada pela autoridade que a 
aplicou  ou  por  outra  superior  e  competente,  motivadamente,  quando  tiver  conhecimento  de  fatos  que 
recomendem tal procedimento.

Parágrafo único. As modificações da aplicação de punição são:
VII - revisão.
Art. 67. Caberá revisão, que será processada em autos apartados, dos processos 

findos, exauridos os recursos administrativos admitidos, quando o interessado aduza fatos novos 
capazes de elidir as razões que fundamentaram o ato punitivo, onde tenha havido erro quanto aos 
fatos, sua apreciação, avaliação ou enquadramento.

§ 1º São autoridades competentes para decidir sobre o pedido de revisão:
II - O Comandante-Geral, quando a punição disciplinar tiver sido aplicada por seus 

comandados.

III – CONCLUSÃO
Diante do que fopi exposto, entendo que de fato foi cometida transgressão disciplinar 

pela violação do disposto nos Arts. 17 inciso X, 18 incisos VII e XVIII e 37 inciso LV do Código de Ética e 
Disciplina da Polícia Militar do Pará, todavia a aplicação da pena foi desproporcional.

IV – DA DECISÃO
1) Com base no Art. 67 §4º da Lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, julgo procedente o 

pedido do SUBTEN BM JONHIS STAFFORD MARINHO BARROSO e resolvo modificar a pena de 15 dias 
de prisão para repreensão;

2)  Publicar  a  presente  Solução  de Requerimento para  que  produza  seus  jurídicos  e 
legais efeitos. Que tome conhecimento o Ajudante Geral do CBMPA;

3) À Diretoria de Pessoal para fazer constar nos assentamentos do militar a presente 
Solução;

4) Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém, 01 de março de 2010.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do CBMPA

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

Confere com o Original:

MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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