
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 14 DE MARÇO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 046

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 15 DE MARÇO DE 2011 (TERÇA-FEIRA)
Superior de Dia MAJBM HAYMAN
Supervisor de Área CAP BM ALESSANDRE

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ADRIANA
2º Turno: CAP BM ALFARO

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM ANTÕNIO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM HEDEM
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM PINHEIRO

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

PARECER: 13/2011-COJ.
INTERESSADO: DIRETOR DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CBMPA.
ORIGEM: 4º GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR - SANTARÉM.
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO 

DE FORMAÇÃO DE CABO – CFC/2000.
ANEXOS: OFÍCIO Nº486/DEI, COM ANEXO (PARTE SNº/2000 DO CB BM VIVALDO). 

EMENTA:  O  MILITAR,  FRANCISCO  VIVALDO FARIAS  GONÇALVES  –  CB  BM, 
MF:5602394-1,  INFORMA QUE  APÓS  TER  CONCLUIDO  O  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE  CABOS 
COMBATENTES – CFC/2000, POR FORÇA DE LIMINAR, FICOU SEM CLASSIFICAÇÃO FINAL, SEM 
MÉDIA E SEM CONCEITO, MESMO TENDO SIDO PROMOVIDO A CABO BM NA CONDIÇÃO  “SUB-
JÚDICE”, POR MEIO DA PORTARIA Nº 091, DE 09MAR2001-GAB. CMDO DO CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR DO PARÁ. 

I – DA CONSULTA
Em 02 de dezembro de 2010, o militar em tela Francisco Vivaldo Farias Gonçalves – CB 

BM,  pertencente ao Quartel  do  4ºGBM em Santarém,  apresentou  Parte  S/Nº/2010,  onde,  por  meio  do 
referido instrumento o mesmo solicita a regularização da sua situação, haja vista que o referido militar  
encontra-se  fora  da  relação  de  Cabos  por  antiguidade,  bem  como,  sem  média,  sem  menção  e  sem 
classificação no Quadro de Combatentes, conforme Ata de Avaliação Geral e final do Curso de Formação de 
Cabo- CFC BM 2000, BGE nº 001 de 09MAR2001, BG nº 056 de 23MAR2001 e Ofício nº 682-4ºGBM de  
30OUT2009 (Relação de Cabos Combatentes por Antiguidade).

II - DOS FATOS
Com efeito, o pleito em tela objetiva primeiramente a republicação da Ata de Avaliação 

Geral e final do CFC BM 2000, inserindo a média, menção e a classificação no Quadro de Combatentes do 
militar Francisco Vivaldo Farias Gonçalves – CB BM, em detrimento do fato do pleiteante ter sido promovido 
por determinação judicial por meio de liminar (Processo nºs 2001106111-7 e 82/82 Aguardando o julgamento  
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do mérito dos referidos processos). 

III – DO DIREITO
A Lei Estadual nº 5.250, de 29JUN1985, que dispõe sobre as Promoções de Praças da 

Polícia Militar do Pará (GRIFO NOSSOS), menciona, “in verbis” em seu Art. 8º e  Art.10, o seguinte: 
Art. 8º - Ressalvados os casos previstos nos itens 3 e 4 do artigo 4º deste Lei, 

nenhum soldado poderá ser promovido a Cabo e nenhum Cabo poderá ser promovido à graduação 
imediata, sem que haja sido aprovado em Curso de Formação ou Concurso.

Art.10 - Ressalvados os casos de promoções com base nos itens 3 e 4 do artigo 4º 
desta Lei,  as demais promoções serão efetuadas para preenchimento de vagas,  dentro de cada 
Quadro, obedecendo-se as seguintes proporções e critérios em relação ao número de vagas:

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

Para efeito de registro, observasse que estes dispositivos foram estabelecidos no ano de 
1985, e a promoção do pleiteante se deu no ano de 2000. Portanto,  antes da edição de Lei  nº 6.669  
27JUN2004, que dispõe sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar do Pará e suas promoções no Quadro de Praças, e que estabelece em seu § 1º, Art. 4º, a promoção  
do Soldado a Cabo do Quadro Combatente sem o pré-requisito do  Curso de Formação de Cabo – CFC, 
vinculando-se a obrigatoriedade do promovido a frequentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo 
(CAC). 

Art. 4º São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo, na 
qualificação de Combatente, que: 

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação; 
§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo, sendo 

promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a freqüentar o Curso de Adaptação à Graduação 
de Cabo (CAC). 

IV –   CONCLUSÃO  
Com  fulcro  nos  dispositivos  acima  citados,  pertencentes  à  ordenação  jurídica  em 

epígrafe, verificasse que, foram preenchidos os requisitos necessários para a promoção do militar pleiteante 
à Graduação de Cabo, em ação consolidada por meio da Portaria nº 091 de 09MAR2001-Gab. CMDO.

Frente ao exposto, registra-se a necessidade de republicar a Ata de Avaliação Geral e 
final  do CFC BM 2000, inserindo as informações atinentes a média final,  menção e a classificação no 
Quadro  de  Combatentes  do  militar  Francisco  Vivaldo  Farias  Gonçalves-  CB BM,  onde deve  constar  a  
observância da condição “Sub-judice”. 

É o Parecer, SMJ.
Quartel em Belém-PA, 21 de fevereiro de 2011.

ANTONIO BENTES DA SILVA FILHO - CAP QOBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL;
1. Homologo o presente parecer
2. Publique-se em BG
3. A DEI para as providências legais.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

2 - NOTA DE SERVIÇO E QUADRO DE TRABALHO E INSTRUÇAO SEMANAL – 
APROVAÇÃO

1 – Aprovo a Nota de Serviço nº. 001/2011 do 3º GBM – ANANINDEUA, referente ao 
“CARNANINDEUA 2011”.

2 – Aprovo o Quadro de Trabalho e Instrução Semanal (QTIS) do 1º GMAF, no período 
de 21 a 25 de fevereiro de 2011.

(Fonte: Nota nº 06/2011 – COP)
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3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 – DESCLASSIFICAÇÃO
Da Função de Aprovisionador do Quartel do Comando Geral do CBMPA
1º TEN QOABM JÂNIO GOMES DA ROCHA, do QCG.

2 – CLASSIFICAÇÃO
Na Função de Aprovisionador do Quartel do Comando Geral do CBMPA
O CAP QOBM  ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA, do QCG, acumulativamente 

com às funções que já exerce.

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO

PORTARIA Nº 04, D 28 DE FEVEREIRO DE 2011.
ANEXOS:  
RELATÓRIO DE INCIDENTE do CMT do 1º GMAF – Belém

O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, tendo tomado conhecimento dos fatos narrados na documentação anexa, onde no dia 09 
de agosto de 2010, a lancha de nome “TEN GUEDES” do 1º GMAF se deslocou para o Município de Soure  
com objetivo de dar apoio à tripulação da aeronave do CBM/AP que havia sofrido uma pane, quando de 
retorno para Belém, a embarcação apresentou avaria no casco, pelo que:

RESOLVE:
Art. 1º -  Determinar a abertura de Inquérito Técnico, a fim de apurar às circunstâncias 

dos fatos referentes aos danos causados na embarcação “TEN GUEDES”.
Art.  2º-  Nomear  o  1º  TEN  QOCBM  MARCUS  SÉRGIO  NUNES  QUEIROZ,  como 

encarregado do Inquérito Técnico, delegando-vos para esse fim, às atribuições policiais que me competem;
Art. 3º – O encarregado deverá observar às orientações formalizadas por meio do ofício  

nº. 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº. 234, de 23 de dezembro de 2008;
Art. 4º – Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias corridos para conclusão dos trabalhos em 

conformidade com a legislação vigente:
Art. 5º – Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pará, 28 de fevereiro de 2011.

Carlos Alberto Moreira Reis – TCEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico

2 – RESULTADO DE INSPEÇÃO
A) Realizada pela JIS deste CBMPA, em sessão permanente de nº 04, datada do dia 

23FEV201, proferiu os seguintes pareceres:
SOLICITAÇÃO DE LICENÇA
SD BM GEYLAN DE OLIVEIRA COSTA RODRIGUES, do CFAE. PERECER: INCAPAZ 

TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR.  Necessita de 77 (setenta e sete)  dias de 
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, retroativo a 13JAN2011 até 30MAR2011.

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA
CB  BM  HAMILTON  DA  SILVA  REIS,  do  CSMV/MOP.  PARECER:  INCAPAZ 

TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. Necessita de mais  35 (trinta e  cinco) dias de 
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a partir de 24FEV2011 até 30MAR2011.
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CONCLUSÃO DE LICENÇA
CB BM CLÁUDIO CORREA DE SOUSA, do QCG. PARECER: APTO AO TRABALHO 

BOMBEIRO DE MILITAR SEM RESTRIÇÕES. Deverá se apresentar no seu QUARTEL de origem no dia 
24FEV2011,  pronto  para  desenvolver  suas  atividades  LABORATIVAS  BOMBEIRO  MILITAR 
(OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS).

SUBTEN BM ADIER NASCIMENTO DIAS, do QCG. PARECER: APTO AO TRABALHO 
BOMBEIRO DE MILITAR SEM RESTRIÇÕES. Deverá se apresentar no seu QUARTEL de origem no dia 
24FEV2011,  pronto  para  desenvolver  suas  atividades  LABORATIVAS  BOMBEIRO  MILITAR 
(OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS).

CONCLUSÃO DE DISPENSA 
2º SGT BM JAIR SARMENTO GEMAQUE,  do 1º GBS.  PARECER: Apto ao trabalho 

bombeiro sem restrições. Deverá se apresentar no seu  QUARTEL de origem no dia 24FEV2011, pronto  
para  desenvolver  suas  atividades  LABORATIVAS  BOMBEIRO  MILITAR  (OPERACIONAIS  E 
ADMINISTRATIVAS).

FALTOU A JISBM
1º  SGT  BM  RIVALDO  FREITAS  DAS  CHAVES,  do  QCG/DP.  PARECER:  Faltou  a 

inspeção de saúde no dia 23FEV2011. Remarcado para o dia 30MAR2011. Solicitamos apresentação do 
mesmo na data supracitada.

CB  BM  WALDECIR  CARDOSO  DOS  SANTOS,  do  QCG/DP.  PARECER:  Faltou  a 
inspeção de saúde no dia 23FEV2011. Remarcado para o dia 30MAR2011. Solicitamos a apresentação do 
mesmo na data supracitada.

(Fonte: Ofício nº 53/2011 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

B) Realizada pela JIS deste CBMPA, em sessão permanente de nº 05, datada do dia 
28FEV201, proferiu os seguintes pareceres:

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA
1º  SGT  BM  JAIRO  DOS  SANTOS  MEDEIROS, do  1º  GBM.  PARECER:  INCAPAZ 

TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. Necessita de 145 (cento e  quarenta e cinco) 
dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, retroativo a 03DEZ2010 até 27ABR2011.

CB  BM  OSNY  DIAS  DE  MORAIS,  do  QCG/CAT.  PARECER:  INCAPAZ 
TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. Necessita de 135 (cento e  trinta e cinco) dias 
de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, retroativo a 13DEZ2010 até 27ABR2011.

SD BM RENATO PINHEIRO RODRIGUES, do 8º GBM - Tucuruí. PARECER: INCAPAZ 
TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. Necessita de 134 (cento e  trinta e quatro) 
dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, retroativo a 14DEZ2010 até 27ABR2011.

SD  BM  JOSÉ  WILK  E  SILVA CARDOSO,  do  15º  GBM  -  Abaetetuba.  PARECER: 
INCAPAZ TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR.  Necessita  de 059 (cinquenta e 
nove) dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, retroativo a 05FEV2011 até 04ABR2011.

SD BM ANTONIO ANDRÉ DA SILVA JUNIOR, do 4º SBM/SCI - Santarém. PARECER: 
INCAPAZ TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. Necessita de 177 (cento e setenta 
e sete) dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, retroativo a 27NOV2010 até 23MAI2011.

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA D PESSOA DA FAMÍLIA
SD  BM  GILZIMAR  CORREA DE  ALMEIDA,  DO  4º  GBM  –  Santarém.  PARECER: 

INCAPAZ TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. Necessita de mais 035 (trinta e 
cinco)  dias  de   LICENÇA PARA TRATAMENTO  DE  SAÚDE  DE  PESSOA DA FAMÍLIA,   a  partir  de 
01MAR2011 até 04ABR2011
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SOLICITAÇÃO DE DISPENSA
SD BM EZEQUIEL FERREIRA DE BRITO, do 7º GBM – Itaituba. PARECER: APTO AO 

TRABALHO BOMBEIRO MILITAR COM RESTRIÇÕES TEMPORARIAS. Dispensado de esforço físico e 
serviço por 30 (trinta) dias,  a partir de 14JAN2011. De acordo com a Ata de Inspeção de Saúde do Exercito  
(8º BEC), SESSÃO 001/2011.

FALTOU A  JISBM
CB BM RONALDO REIS DA CONCEIÇÃO, do 2º GBM. PARECER: Faltou a inspeção 

de saúde no dia 28FEV2011. Remarcado para o dia 04ABR2011. Solicitamos apresentação do mesmo na 
data supracitada.

SD BM GUSTAVO HENRIQUE DA ASSUNÇÃO REIS, do 11º GBM - Breves. PARECER: 
Faltou  a  inspeção  de  saúde  no  dia  28FEV2011.  Remarcado  para  o  dia  04ABR2011.  Solicitamos 
apresentação do mesmo na data supracitada.

SD BM MAX MAYCO ANDRADE REIS, do QCG.  PARECER:  Faltou a  inspeção de 
saúde no dia 28FEV2011. Remarcado para o dia 04ABR2011. Solicitamos apresentação do mesmo na data 
supracitada.

SD  BM  FERNANDO  DO  SOCORRO  DE  CARVALHO,  do  QCG/Banda  de  Música. 
PARECER: Faltou a inspeção de saúde no dia 04ABR2011. Remarcado para o dia 04ABR2011. Solicitamos 
apresentação do mesmo na data supracitada.

(Fonte: Ofício nº 57/2011 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - COMISSÃO DEJUSTIÇA

PARECER Nº 14/2011-COJ.
INTERESSADO: SD BM HARLEY LEVY CORREA SILVA
ASSUNTO: Recurso Hierárquico.
ANEXOS: Ofício nº 58/2011-DST, de 22.02.2011.

EMENTA:   RECURSO  HIERÁRQUICO  RELATIVA  A  PUNIÇÃO  DISCIPLINAR. 
ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO 
E AMPLA DEFESA. FALTA DE AMPARO LEGAL. PARECER DESFAVORÁVEL.

I – DA CONSULTA: 
O  Exmo. Sr. Comandante Geral encaminhou o Ofício nº 58/2011-AJG, de 22.02.2011, 

do   SD BM HARLEY  LEVY CORRÊA SILVA,  referente  à  um recurso  hierárquico  interposto  pelo  seu 
advogado, o Sr. Djalma de Andrade, relativa a punição que lhe foi imposta, publicado  na 4º parte do BG nº  
28, de 11.02.2011, para manifestação desta COJ.

II – DOS FATOS.
O SD BM HARLEY LEVY CORREA SILVA , interpôs recurso hierárquico, por meio de 

seu advogado, Sr. DJALMA  ANDRADE, com relação a anulação de 06 dias de detenção, interposta ao 
referido militar, alegando não ter sido observado os princípios do devido processo legal, o contraditório e a 
ampla defesa e ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

III - DO DIREITO.
III.1 -  Lei nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006( CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA 

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ) 
Pundonor policial-militar
ART.17-§  4º  Pundonor  policial-militar  é  o  dever  de  pautar  sua  conduta  com 

correção  de  atitudes,  como  um  profissional  correto.  Exige-se  do  policial  militar,  em  qualquer 
ocasião, comportamento ético que refletirá no seu desempenho perante a Instituição a que serve e 
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no grau de respeito que lhe é devido.
Indignidade
ART.17-§ 6º A indignidade para com o cargo é o ferimento a preceitos morais e 

éticos vinculados à conduta do policial militar.
Art.  17.  São  atributos  inerentes  à  conduta  do  policial  militar,  que  se 

consubstanciam em valores policiais militares:
II - o respeito à dignidade humana;
VII - a assistência à família;
Art. 18. O sentimento do dever, o pundonor policial-militar e o decoro da classe 

impõem, a cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional irrepreensíveis,  
com observância dos seguintes preceitos da ética policial-militar:

XVII - prestar assistência moral e material à família;
XXIII  -  observar  os  direitos  e  garantias  fundamentais,  agindo  com  isenção, 

eqüidade e absoluto respeito pelo ser humano, não usando sua condição de autoridade pública para 
a prática de arbitrariedade;

XXXI  -  ser  discreto  em suas atitudes,  maneiras  e em sua linguagem escrita  e 
falada;

XXXIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XXXIV - observar as normas da boa educação;
XXXV - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo a que não 

sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial-militar;
Violação dos deveres éticos
Art.  23.  A  violação  dos  deveres  éticos  dos  policiais  militares  acarretará 

responsabilidade administrativa, independente da penal e da civil.
Parágrafo único. A violação dos preceitos da ética policial-militar é tão mais grave 

quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer.
Conceito de transgressão disciplinar
Art. 29. Transgressão disciplinar é qualquer violação dos princípios da ética, dos 

deveres e das obrigações policiais militares, na sua manifestação elementar e simples, e qualquer 
omissão ou ação contrária aos preceitos estatuídos em leis, regulamentos, normas ou disposições,  
ainda que constituam crime, cominando ao infrator às sanções previstas neste Código.

Critérios para julgamento das transgressões
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. 36. São circunstâncias agravantes:
III - reincidência de transgressão;

1-Conceito do Princípio do Contraditório:
No meio processual, especificamente na esfera do direito probatório, ele se manifesta 

na  oportunidade  que  os  litigantes  têm  de  requerer  a  produção  de  provas e  de  participarem  de  sua 
realização, assim como também de se pronunciarem a respeito de seu resultado.

Abrange  qualquer  tipo  de  processo  ou  procedimento,  judicial,  extrajudicial, 
administrativo, de vínculo laboral,  associativo ou comercial,  garantindo a qualquer parte que possa ser 
afetada por uma decisão de órgão superior (judiciário, patrão, chefe, diretor, presidente de associações, 
etc).

É inerente ao direito de defesa, é decorrente da bilateralidade do processo, quando uma 
das partes alega alguma coisa, há de ser ouvida também a outra, dando-lhe oportunidade de resposta. Ele 
supõe o conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação.

O Princípio do Contraditório exige:
a) a notificação dos atos processuais à parte interessada;
b) possibilidade de exame das provas constantes do processo;
c) direito de assistir à inquirição de testemunhas;
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d)direito de apresentar defesa escrita.

2-PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA
A ampla  defesa  representa  garantia  constitucional  prevista  no art.  5.º,  inciso  LV,  da 

Constituição Federal. Sua concepção possui fundamento legal no direito ao contraditório, segundo o qual  
ninguém pode ser condenado sem ser ouvido.

Por força do que foi enunciado, não seria demasiado dizer que a ampla defesa também 
está intimamente ligada a outro princípio constitucional mais abrangente, qual seja o devido processo legal,  
seu epifenômeno, pois é inegável que o direito a defender-se amplamente implica conseqüentemente na 
observância de providência que assegure legalmente essa garantia.

Numa concepção primária, trata-se a ampla defesa de direito constitucional processual 
assegurado ao réu subjetivamente.  Por esse postulado, a parte que figura no pólo passivo da relação  
processual  exige  do Estado-Juiz,  a  quem compete  a  prestação  da  tutela  jurisdicional,  o  direito  de ser 
ouvida, de apresentar suas razões e de contra-argumentar as alegações do demandante, a fim de elidir a 
pretensão deduzida em juízo. 

3-PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
No Brasil,  entende-se que o princípio da razoabilidade está inserido na constituição, 

quando esta assegura o direito ao devido processo legal, chamado também de due process of law. Em sua 
análise deve-se levar em conta, a adequação, a menos ingerência possível e a proporcionalidade estrita.  
Nota-se que a razoabilidade está intimamente ligada ao princípio da proporcionalidade .

O  Doutrinador  Celso  Antonio  Bandeira  de  Mello,  entende  que:  o  princípio  da 
razoabilidade é como  um norte para o não excesso da lei e de atos, e assim expressa: “ora, um ato 
que excede ao necessário para bem satisfazer o escopo legal não é razoável.”   

Os  princípios  da  proporcionalidade  e  razoabilidade  estão  implícitos  na  Constituição 
Federal,  mas  podem  ser  vistos  como  decorrentes  da  legalidade,  uma  vez  que  "se  a  decisão  é 
manifestamente inadequada para alcançar a finalidade legal, a Administração terá exorbitado dos limites da 
discricionariedade".

III-CONCLUSÃO:
Como acima relatado, os conceitos do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e 

da proporcionalidade, não deixaram de ser observados, pelo contrário, verifica-se pelos autos do PADS, que 
ora o acusado encontra-se respondendo, que foi dada a oportunidade de tanto o acusado, como ofendidos 
e testemunhas de manifestarem-se nos autos.

Cumpre ressaltar  também, que não é a primeira  vez que o  SD BM HARLEY  LEVY 
CORREA SILVA,  apresenta  uma  conduta  reprovável,  já  tendo  respondido  à  três   outros  processos 
anteriormente e novamente encontra-se na mesma situação.Cita-se o PADS de portaria nº 002, datado de 
30.09.2010;PADS  de  portaria  nº071,  datado  de   27.08.2007  e  PADS  de  portaria  nº  072  datado  de 
22.04.2010.

O fato também, ora citado da SD PM ELIZETY SILVA LEITE TAVARES, ter se mantido 
em silêncio durante o seu depoimento, não retira a obrigação da Administração Pública em averiguar uma 
denúncia antes declarada pela genitora desta soldado, de agressões verbais e físicas do SD BM LEVY para  
com a SD PM ELIZETY.

Diante destes artigos que foram retirados da Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, a 
qual institui  o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, sendo o SD BM HARLEY LEVY 
CORREA SILVA, incurso nestes artigos,  e ainda, observando -se o PADS de nº 072/2010, nas fls 36 e nas 
fls 39, é constatado que o  Soldado BM LEVY, segundo informações da testemunhas teve uma conduta 
desabonadora,  ofendeu  moralmente  sua  companheira  na  frente  da  Guarnição  Policial  Militar  e  ainda 
desacatou os policiais militares. Cita-se também o fato da Sra. Maria Luiza Silva Leite, mãe da companheira 
do soldado,  ter  apresentado termo de declaração, onde novamente constata-se a forma agressiva em que 
o soldado agiu para com os policiais e também com a sua companheira a SD PM ELIZETE SILVA LEITE  
TAVARES,  não há respaldo legal para ser anulada a punição disciplinar que lhe foi concedida,  que 
em nenhum momento foi transgredido o art. 5º, inc. LV, tendo sido assegurado o contraditório  e a ampla 
defesa  ao  acusado,  às  testemunhas  e  aos  ofendidos.  Há  insubsistência  nos  fundamentos  do  recurso 
hierárquico diante de todo comportamento ora analisado do  SD BM HARLEY LEVY CORREA SILVA .

Quartel em Belém, de 25 de fevereiro de 2011.
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ROBERTA VIEIRA DE SOUZA CALIARI-1º TEN QOCBM
Assessora jurídica

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL;
1. Homologo o presente parecer
2. Publique-se em BG
3. A Ajudância Geral para as providências legais.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

2 – SINDICÂNCIA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Concedo ao TCEL QOBM MANOEL SILVA DE FREITAS, Sindicante, 07 (sete) dias de 

prorrogação de prazo para conclusão da Sindicância, instaurada por meio da Portaria nº. 013/2011-Gab.  
Cmdo, de 19 de janeiro de 2011, de acordo com os termos do art. 98, da Lei Estadual nº. 6.833, de 13 de 
fevereiro de 2006. Referência: Ofício nº. 07/2011-SIND.

(Fonte: Nota nº 05/2011 – Gabinete do Comando Geral)

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

ANTONIO ULISSES LOPES DE OLIVEIRA – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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