
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 30 DE JANEIRO DE 2014.
BOLETIM GERAL Nº 21

Para conhecimento das Unidades subordinadas e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 31 DE JANEIRO DE 2014 (QUINTA-FEIRA)
Superior de Dia TEN CEL BM LUIS ALBERTO
Supervisor de Área CAP BM HEDEN

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM WAGNER
2º Turno: CAP BM CARVALHO

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DA AJG/QCG
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM RODRIGUES

Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM WITTYNG
TEN BM RIBEIRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – ADITAMENTO AO BOLETIM GERAL

Com o presente BG, será distribuído um Aditamento versando sobre  “INSTRUÇÃO 
TÉCNICA Nº 17/2013 – DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS”.

NOTA: REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO NO ADITAMENTO 
AO BG Nº 233 DE 16DEZ2013.

2 – NOTA DE SERVIÇO - APROVAÇÃO
Aprovo  a  Nota  de  Serviço  nº  001/2014 da  Assessoria  do  Comandante  Geral, 

referente a  “SEMANA PEDAGÓGICA DO PEV”,  que acontecerá no período de 10 a 14FEV2014, no 
Auditório do QCG/BM.

Aprovo  a  Nota  de  Serviço  nº  002/2014 da  Assessoria  do  Comandante  Geral, 
referente ao “INÍCIO DO ANO LETIVO DO PEV”.

Aprovo  a  Nota  de  Serviço  nº  004/2014 da  Assessoria  do  Comandante  Geral, 
referente ao “PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E OPERACIONAL PEV”.

(Fonte: Memorando nºs  054/055 e 065/2014 – ARSC)

3 - EDITAL  003/2014
SELEÇÃO PARA O CURSO DE OPERAÇÕES EM AREA DE SELVA “COS C” PARA 

SARGENTOS DO CBMPA.
1-FINALIDADE:
Capacitar  os  Sargentos  bombeiros  militares,  executando as  ações preventivas  no 

“PLANO ESTADUAL DE DEFESA SOCIAL – PARÁ”. Refletindo assim na boa prestação do serviço público, 
em nome da supremacia dos interesses da população paraense.

2 – REFERÊNCIA:
2.1 - Constituição Estadual do Pará.
2.2 – Legislação de Ensino do CBMPA.

3 – OBJETIVOS:
3.1 – GERAL 
A realização do Curso de Operações em Área de Selva “COS C” visa à melhoria do 

atendimento operacional e valorização dos profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.
3.2 – ESPECIFICOS:
Formar e capacitar os 2º e 3º Sargentos BM, dando-lhes competência para:
Desempenho das funções inerentes a operações executadas em área de selva de 

 Boletim Geral nº 21 de 30JAN2014 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág 1



difícil acesso quando em busca e resgate de vitimas que requeiram conhecimento técnico especializado.
Atuar de forma coordenada e segura no desempenho das funções quanto à busca e 

resgate de vitimas em área de selva.
Estabelecer a doutrina e espirito de corpo.

4 – EXECUÇÃO:
4.1 – LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CURSO: Centro de Instrução de Guerra na 

Selva (CIGS).
4.2 - PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: 21 de março a 30 de Maio de 2014.

5 – PUBLICO ALVO:
2º e 3º SARGENTOS DO CBMPA.

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS
01 (UMA) VAGA.

6 – INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO:
Período de inscrição de 29 de Janeiro a 07 de fevereiro de 2014.

A)- PRÉ – REQUISITOS:
A)DA INSPEÇÃO DE SAÚDE.  
Serão realizadas  duas  inspeções  de  saúde;  a  primeira,  preliminar  na  OM  do 

candidato, pela junta de inspeção de saúde, e a segunda, definitiva, realizada em Manaus, por junta de  
inspeção de saúde especial.

A JIS deverá lavrar, ao termino da IS preliminar, a ATA de cada candidato com os 
resultados individuais, devendo tais resultados serem publicados no BG da OM.

Uma  cópia  da  ATA,  bem como  do  BG  que  publicou,  deverá  ser  conduzida  pelo 
candidato que vier a ser relacionado para o curso e entregue no CIGS, por ocasião de sua apresentação  
para realização da Inspeção de saúde definitiva.

Por ocasião da Inspeção de saúde preliminar,  os seguintes exames médicos 
com seus laudos deverão ser apresentados, pelo candidato relacionado.

PARA TODAS AS IDADES

01 Hemograma Completo

02 Glicemia de Jejum

03 VDRL

04 Triglicerídeos

05 Colesterol Total e Frações

06 TGO

07 TGP

08 Uréia

09 Creatinina

10 Parasitoscopia das Fezes (DFB), (EPF)

11 Urina Rotina (EAS)

12 Raio X Tórax PA e Perfil Esquerdo

13 Teste Ergométrico

14 Sorologias: HIV, Sífilis, doença de Chagas, Hepatite B e C
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Além dos  exames  médicos  supracitados,  com seus  laudos,  também deverão  ser 
apresentados  à  JISE/Matricula  no  CIGS,  pelos  candidatos  selecionados,  por  ocasião  da  realização  da 
Inspeção de Saúde definitiva, os exames médicos, com laudos e avaliação cardiovascular.

-  Radiografia  dos  seios  da  face,  sorologia  para  Lues,  VHS,  contagem  de 
plaquetas,  ECG  (eletrocardiograma  em  repouso),  bilirrubinas  (total,  direta  e  indireta),  dentário,  
acuidade visual, audiométrico e eletroencefalograma.

-  A JISE/Matricula no CIGS será nomeada pelo Comandante Militar da Amazônia e 
composta, sempre que possível e seguindo a indicação do HGeM, por um médico de carreira da GU de  
Manaus que, preferivelmente, deverá ser o Presidente da JISE, um médico cardiologista, um médico do 
CIGS e um dentista. 

B) DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

a)DAS PROVAS
DIA PERÍODO PROVAS PADRÃO MINIMO

1º DIA 17/02/2014

Corrida de 8 km 40 minutos

Flexão na Barra 10 repetições

Suspensão na Barra 28 segundos

Abdominal supra 68 repetições

Flexão de braço 35 repetições

2º DIA 18/02/2014

Nado submerso 15 metros

Subida na corda vertical 4 metros

Pista de pentatlo militar (PPM) 6 minutos 30 seg.

Natação utilitária 400 metros 20 minutos

Flutuação armado com fuzil 15 minutos

3º DIA 19/02/2014 Marcha  de 15 km /  mochila  com 17  Kg,  Fardo 
Aberto e Fuzil. 3 horas

B)– ATRIBUIÇÕES DIVERSAS:
a.– DIRETORIA DE ENSINO E INSTRUÇÃO:
- Providenciar a seleção dos candidatos ao curso.

8.2 – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO:
- Providenciar divulgação do curso no site do CBMPA.

8.3 – AJUDANCIA GERAL:
Publicação em Boletim Geral. 

C)– PRESCRIÇÕES DIVERSAS
9.1- Não haverá custeamento de passagens e diárias para candidatos inscritos fora 

da região metropolitana, os militares interessados em participar do processo seletivo deverão seguir a região 
metropolitana para execução da inspeção de saúde e TFM por meios próprios sem ônus para o Estado.

9.2 – Documentos necessários para seleção ao curso de Operações em Área de 
Selva:

- Ficha de inscrição assinada pelo comandante da unidade;
- Xerox da identidade funcional.

Belém – PA, 27 de Janeiro de 2014.

Márcio Alexandre Lima do Nascimento - CEL QOBM
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA
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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A SELEÇÃO AO CURSO DE OPERAÇÕES EM 
AREA DE SELVA COS C.

Dados do Candidato
Nome Completo: 
Posto/Grad: RG: CPF: 
Data Nascimento: Município: UF |__|__|
Endereço Completo: 
Tels. para contato: |__|__|__| - |__|__|__|__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|_|__|__|__|

        DDD Telefone 1 Telefone 2 Telefone 3
e-mail do candidato: 

Assinatura do candidato Data 
Dados da UBM
Nome do Comandante: UBM: 
e-mail da Unidade: Município: UF: |__|__|
Tels. para contato: |__|__|__| - |__|__|__|__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__| / |__|__|__|_|__|__|__|__|

       DDD Telefone 1 Telefone 2 Telefone 3

Declaro que o militar acima mencionado esta no comportamento: 

Confirmo que as informações acima prestadas pelo requerente e por mim são verídicas, informo ainda, que  
sou do parecer FAVORÁVEL à inscrição do referido militar ao COS C.

Assinatura do Comandante Data 

Para preenchimento exclusivo da DEI
COMPROVANTE DE ENTREGA DE FICHA DE INSCRIÇÃO

Data do Recebimento pela DEI                           Nome do recebedor:           
Nome do Candidato: 
Posto/Grad: UBM: 

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

1 – ATO DESTE COMANDO
A) PORTARIA Nº 061 DE 28 DE JANEIRO DE 2014.
O Comandante-Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais, e:
Considerando a necessidade de otimizar as escalas de serviços de Comandante de 

Socorro nos Quartéis BM e Comandante de serviços de prevenção nos logradouros públicos, de acordo com 
o  ordenamento  jurídico  previsto  na  Diretriz  Operacional  nº  001/2000,  aprovada pela  Portaria  nº  148  de 
20MAR2000, c/c § 6º do Decreto nº 4.241 de 22FEV1986, que regulamentou a Lei nº 5162-A, c/c o art. 4º da 
Lei nº 7.784 de 9 de janeiro de 2014;

Considerando a carência de oficiais no Quadro de Oficiais Combatentes para montar 
serviço operacional nas Unidades do CBMPA.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar aos Comandantes das Unidades Bombeiro Militar do CBMPA, que 

seja escalado nos serviços de Comandante de Socorro das respectivas UBM’s e Comandante de serviços de 
prevenção nos logradouros públicos, os Oficiais do Quadro de Administração (QOABM), em decorrência da 
necessidade do serviço e interesse público, para que não ocorra prejuízo na eficácia, eficiência e efetividade 
dos atendimentos prestados a sociedade e do gerenciamento dos serviços Bombeiro Militar.

Art. 2º - Revogar a portaria nº 528 de 12 de agosto de 2013.
Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
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B) PORTARIA Nº 068 DE 29 DE JANEIRO DE 2014.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual 

de Defesa Civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar,

RESOLVE:
Art.1º - Exonerar os Oficiais abaixo, das seguintes funções:
1. Comandante  da  2ª  Seção  Bombeiro  Militar/Marabá  –  CAP  QOBM  VANESSA 

COSTA TAVARES;
2. Subcomandante da 2ª  Seção Bombeiro  Militar/Marabá – CAP QOBM  MARCOS 

FELIPE GALÚCIO.
Art.2º - Nomear os Oficiais abaixo, nas seguintes funções:
1. Comandante  da  2ª  Seção  Bombeiro  Militar/Marabá  –  CAP QOBM  SHERDLEY 

ROSSAS CANSANÇÃO NOVAES;
2. Subcomandante da 2ª  Seção Bombeiro Militar/Marabá -  CAP QOBM  VANESSA 

COSTA TAVARES;
Art.3º - Esta portaria entrará em vigor a contar da data de sua publicação.
Publique-se,registre-se e cumpra-se.

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

2 – FÉRIAS – TRANSFERÊNCIA
Transfiro o período de férias, referente ao ano de 2013, do TEN CEL QOEBM ADIR 

GUIMARÃES DE FARIAS, do QCG/BANDA – Belém, do mês de JAN2014 para DEZ2014.
Transfiro  o  período  de  férias,  referente  ao  ano  de  2013,  do  TEN  CEL  QOBM 

FRANCISCO  CANTUÁRIA MOUTINHO  JUNIOR,  do  2º  GBM  –  Castanhal,  do  mês  de  JAN2014  para 
AGO2014.

Transfiro o período de férias, referente ao ano de 2013, do CAP QOEBM CLERISON 
LIMA DA COSTA, do QCG/BANDA – Belém, do mês de FEV2014 para JUL2014.

(Fonte: Nota nº 017/2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

3 – ERRATA
Publicado no Boletim Geral nº 237 de 20DEZ2013.

A)ONDE SE LÊ
4 – FÉRIAS – TRANSFERÊNCIA
Transfiro o período de férias, referente ao ano de 2012, do TEN CEL QOEBM ADIR 

GUIMARÃES DE FARIAS, do QCG/BANDA – Belém, do mês de JAN2013 para o período de 04DEZ2013 a 
02JAN2014.

5 – ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO
Responde acumulativamente com a função que já exerce, o CAP QOEBM CLERISON 

LIMA DA COSTA, pela Regência da Banda de Música, no período de 04DEZ2013 a 02JAN2014, em razão do 
titular, o TEN CEL QOEBM ADIR GUIMARÃES DE FARIAS, encontrar-se em gozo de férias no referido 
período.

B)LEIA-SE
4 – FÉRIAS – TRANSFERÊNCIA
Transfiro o período de férias, referente ao ano de 2012, do TEN CEL QOEBM ADIR 

GUIMARÃES  DE  FARIAS,  do  QCG/BANDA –  Belém,  do  mês  de  JAN2013  para  o  período  de  02  a 
31DEZ2013.

5 – ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO
Responde acumulativamente com a função que já exerce, o CAP QOEBM CLERISON 

LIMA DA COSTA, pela Regência da Banda de Música, no período de 02 a 31DEZ2013, em razão do titular, o 
TEN CEL QOEBM ADIR GUIMARÃES DE FARIAS, encontrar-se em gozo de férias no referido período.

(Fonte: Nota nº 017/2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

4 – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Autorizo a CAP QOBM ALYNE GISELLE CAMELO LOUZEIRO, do QCG/IESP – 

Marituba, a deslocar-se a Cidade de Brasília-DF, no período de 26 a 28JAN2014, para tratar de assunto 
particular, sem ônus para o Estado.

Autorizo a 1º TEN QOBM PATRÍCIA DO SOCORRO FONSECA MESQUITA, do 7º 
SGBM – Belém, a deslocar-se ao Estado do Rio de Janeiro, no mês de FEV2014, em gozo de férias 
regulamentar, sem ônus para o Estado.

(Fonte: Nota nº 017/2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)
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5 – LUTO – CONCESSÃO
Concedi no período de 16 a 23JAN2014, ao CAP QOBM JOSÉ RICARDO SANCHES 

TORRES, do QCG – Belém, 08 (oito) dias de luto, em consequência do falecimento de seu avô, conforme o 
Art. 67, Inciso II e 69 da Lei Estadual nº 5.251/1985.

(Fonte: Nota nº 017/2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA

PARECER Nº 03/2014-COJ.
INTERESSADO: Comandante Geral do CBMPA.
ORIGEM: Gabinete do Comandante Geral do CBMPA.
ASSUNTO:  Esclarecimento  de  tópicos  da  Lei  nº  7.798/14,  em  especial  quanto  a 

possibilidade de promoção dos subtenentes BM ao posto de 2º Ten QOA caso atinjam 30 anos de efetivo 
serviço.

ANEXO: Despacho do Comandante Geral de 22.01.2014.
EMENTA:  LEI  7.798/14.  PROMOÇÃO  DE  SUBTENENTES  AO  POSTO  DE  2º 

TENENTE  DO  QUADRO  DE  ADMINISTRAÇÃO.  APÓS  30  ANOS  DE  EFETIVO  SERVIÇO. 
IMPOSSIBILIDADE.

I – DA CONSULTA
O Comandante Geral do CBMPA solicitou análise e parecer desta Comissão de Justiça 

quanto à possibilidade de promoção dos subtenentes BM  ao posto de 2º Tenente do QOA ao atingir o tempo 
de 30 (trinta) anos de efetivo serviço, conforme os preceitos da lei 7.798/14.

II - DOS FATOS
Foi  publicada  no  dia  15  de  janeiro  de  2014  a  lei  nº  7.798,  que  altera  e  revoga 

dispositivos da Lei n° 5.250 e da Lei nº 5.249, ambas de 29 de julho de 1985, que dispõe sobre as promoções  
de Oficiais e Praças da Polícia Militar. Seus preceitos estipulam que a promoção é um ato administrativo e 
tem como finalidade básica o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao grau hierárquico superior.

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
A legislação nova em análise, qual seja, a lei 7.798/14 estipula os seguintes preceitos:
Art.  2º  A  promoção  é  um  ato  administrativo  e  tem  como  finalidade  básica  o 

preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao grau hierárquico superior,  à medida que forem criadas,  
ativadas,  transformadas ou extintas as organizações policiais  militares e  as funções definidas na Lei  de 
Organização Básica da Corporação:

I - será promovido ao posto ou graduação imediata o Policial Militar Masculino que 
tenha,  no mínimo trinta  anos de serviço,  e  pelo  menos vinte  e cinco anos de efetivo serviço,  mediante  
requerimento às Comissões de Promoção de Oficiais e Praças;

II  - será promovida ao posto ou graduação imediata a Policial Militar Feminina que 
tenha,  no  mínimo vinte  e  cinco  anos de serviço e,  pelo  menos vinte  anos  de efetivo  serviço,  mediante 
requerimento às Comissões de Promoção de Oficiais e Praças;

III - será promovido automaticamente ao posto ou graduação imediata e ingressará ex- 
officio na Reserva Remunerada o Policial Militar Masculino que completar trinta anos de efetivo serviço;

IV - será promovida automaticamente ao posto ou graduação imediata e ingressará ex-
officio  na  Reserva  Remunerada a  Policial  Militar  Feminina  que  completar  vinte  e  cinco  anos de  efetivo 
serviço;

V  -  os  requerimentos  de  que  tratam  os  incisos  I  e  II  deste  artigo  deverão  ser 
protocolados em até noventa dias antes das datas de promoções previstas na legislação pertinente;

VI - os policiais militares promovidos com base nos incisos I e II deste artigo passarão, 
ex-officio, para a reserva remunerada, na data da respectiva promoção;

Podemos  extrair  do  dispositivo  supracitado  duas  situações  de  promoções,  uma  a 
requerimento e outra ex offício, que se resumem da seguinte maneira:

Promoção por requerimento (Art. 2º, I e II):
Homem – 30 anos de serviço e 25 de efetivo serviço.
Mulher – 25 anos de serviço e 20 anos de efetivo serviço.
 
Promoção e reserva ex offício (Art. 2º III e IV):
Homem – 30 anos de efetivo serviço.
Mulher – 25 anos de efetivo serviço.
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Ocorre que na leitura contínua da legislação, devemos atentar para duas regras que 

norteiam os procedimentos da promoção, da seguinte maneira:

Art. 2º (...)
VIII - as promoções de que tratam os incisos de I  a IV independem do número de 

vagas  respeitada  a  composição  dos  Quadros,  Categorias,  Postos  e  Graduações  previstos  na  Lei  de 
Organização Básica da Polícia Militar do Pará;

(…)
§ 2º É condição para as promoções aos postos e graduações imediatas, contidas nos 

incisos I e II deste artigo, o cumprimento dos requisitos de interstício previstos em lei”

O primeiro tópico a ser analisado é que as promoções taxadas nos incisos I a IV, ou  
seja, englobando a modalidade por requerimento e ex offício, independem de vagas para serem efetuadas,  
porém deve ser respeitada a composição dos Quadros, Categorias, Postos e Graduações previstas na lei nº 
5.731/92, que trata da organização básica do CBMPA, e nesta linha de raciocínio podemos depreender do  
seu texto:

Título III
PESSOAL
Capítulo I
DO PESSOAL DO CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
Art. 41 - O pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará compõem-se de
I- PESSOAL DA ATIVA:
a) Oficiais, constituído os seguintes quadros:
1- Quadro de Oficiais Combatente BM (QOBM);
2- Quadro de Oficiais Complementar BM (QOCBM);
3- Quadro de Oficiais de Saúde BM (QOSBM);
4- Quadro de Oficiais de Administração BM (QOABM);
5- Quadro de Oficiais Especialistas BM (QOEBM);
6- Quadro de Oficiais Capelães BM (QOCABM).
b) Praças Bombeiros Militar (Praças BM).
 
De acordo com a Constituição Federal,  o  ingresso em carreira,  ou seja,  cargo  ou 

emprego público, necessariamente depende de aprovação em concurso público específico, e a mudança de 
quadro de praças para oficial geraria tal consequência. Vejamos o texto legal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,  
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,  
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)
II  -  a  investidura  em cargo ou emprego público  depende 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 nomeação e exoneração;

 
O segundo tópico a ser interpretado é que as promoções a requerimento devem ter 

como requisito, além do tempo de serviço e efetivo serviço, o cumprimento do interstício legal para o posto ou 
graduação superior.

VI – CONCLUSÃO
Ante todo exposto, com fulcro nas legislações acima analisadas, esta Comissão de 

Justiça se manifesta no sentido de que a nova legislação ao prever a promoção imediata, a requerimento ou 
ex ofício,  estipulou  uma série  de requisitos a  serem seguidos,  como por  exemplo  interstício,  respeito  à 
composição de quadros, categorias, postos etc., motivo pelo qual nos manifestamos pelo indeferimento de 
promoção do militar que ocupa a graduação de subtenente por este pertencer à última graduação possível do 
quadro de praças bombeiros militares. Se a Administração Pública permitisse sua promoção, teríamos uma 
situação incoerente, haja vista que somente se alcança o oficialato combatente por aprovação em concurso 
público  e  efetivo  cumprimento  de  carga  horária  de  Curso  de  Formação  de  Oficiais,  e  quanto  ao 
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questionamento de promoção dos subtenentes ao Quadro de oficiais de administração, também entendemos 
que trata-se de quadro e categoria distinta,  composta exclusivamente por praças que lograram êxito em 
processo seletivo e concluíram o curso de habilitação de oficiais, ocorrendo a sua mudança de quadros por  
força outra disposição legal, qual seja, a lei nº 5.162-A / 84.  É o Parecer, salvo melhor juízo.

 
É o Parecer.
Quartel em Belém-PA, 24 de janeiro de 2014.
 
PAULO SÉRGIO MARTINS COSTA – CAP. QOCBM
Presidente da Comissão de Justiça, em exercício.

HOMOLOGAÇÃO DO CMT GERAL
I – Homologo o presente Parecer
II – Publique-se em BG. Providencie a AJD. Geral do CBMPA

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO– CEL. QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

2 - FÉRIAS – SUSTAÇÃO
Fica sustado o período de férias regulamentar, referente ao ano de 2013, do AL CFS 

BM LUIZ PAULO DE SOUSA, do CFAE – Ananindeua, previsto para o mês de FEV2014, em virtude do militar 
estar frequentando o Curso de Formação de Sargentos BM Combatentes/2013, devendo gozar tal direito 
após o término do curso.

(Fonte: Nota nº 017/2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

3 – EXTRAVIO DE DOCUMENTO
O SD BM MARCILO MONTEIRO MARTINS, MF 57217724-1, do 11º GBM – Breves, 

participou a Diretoria de Pessoal que lhe foi extraviado o seguinte documento: (Registrado na Del. Virtual -  
277, em 15JAN2014, conforme BOP nº 00277/2014012778-0).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR 
(Fonte: Nota nº 017/2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

4 – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Autorizei  o  SUBTEN  BM  ELILSON DE  MORAIS  CASTRO,  do  QCG  –  Belém,  a 

deslocar-se ao Estado do Amazonas,  no período de 23 a 28JAN2014, para tratar de assunto de interesse 
particular, sem ônus para o Estado.

(Fonte: Nota nº 017/2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ANÁLISE DE RECURSOS HIERÁRQUICO

Preliminarmente  conheço  o  RECURSO  HIERÁRQUICO  ,   de  forma  tempestiva,  de 
acordo com o art.  143, II,  e 145, § 1º e § 2º da Lei 6.833/2006, para análise do ato de competência do 
Comandante do CBMPA.

ANTÔNIO MARCO CARDOSO DA SILVA, 2º SGT BM, impetrou recurso requisitando 
avaliação de reexame da decisão referente a solução do Processo Administrativo de Conselho de Disciplina,  
conforme solução publicada no BG 295/2013 de 26DEZ2013, conforme processo instaurado pela Portaria nº 
395/2013 de 21JUN2013.

DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE
A defesa informa preliminarmente que o recorrente fora acusado de prática de possível  

desvio de combustível, recebimento indevido de diárias, assim como serviços particulares indevidos no Xingu 
Praia  Clube,  pois  havia  apresentado  dispensa  médica  junto  ao  CBMPA no  referido  período,  e  demais 
tipificações contidas nos autos do Conselho de Disciplina, entretanto alega que não há provas materiais para 
culpabilizá-lo, ressaltando que há apenas depoimentos de testemunhas, mas que não são suficientes para 
ser sancionado disciplinarmente.

Na  sequência  ressalta  em síntese,  que  a  viatura  ABT 07  pertencente  ao  9º  GBM 
localizado no município de Altamira servia de apoio para abastecimento eventual de combustíveis nas demais  
viaturas do referido Quartel do Corpo de Bombeiros.
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Finalmente,  solicita  que  a  decisão  seja  reconsiderada,  no  sentido  de  absolver  o 
acusado ou implementar sanção mais branda.  

DA ANÁLISE DO RECURSO
Não foi evidenciado quaisquer demonstrações de prejuízos a defesa do militar acusado, 

pois foram cumpridos os ritos processuais com as concessões dos direitos Constitucionais previstos no art.  
5º, incisos LV e LIV da CF/1988, no que se refere ao Contraditório e a Ampla Defesa e o Devido Processo 
Legal.  Portanto  não  há  motivos  para  declaração  de  nenhuma  nulidade  processual,  pois,  mesmo  que 
ocorressem possíveis nulidades relativas, teríamos que diagnosticar prejuízos para a defesa.

Analisando  o  quesito,  referente  a  produção  de  provas  periciais,  ressaltamos  no 
processo  penal,  que  as  provas  nominadas  estão  elencadas  entre  os  artigos  155  e  250  do  Código  de 
Processo Penal,  tratamento similar a do Código de Processo Penal Militar,  aplicado de forma subsidiária  
conforme art. 175 da Lei 6833/2006, já as provas inominadas não possuem o seu procedimento explicitado 
em Lei. E o Código de Processo Civil enumera como meios de prova o depoimento pessoal (Art. 342 a 347), 
a exibição de documentos ou coisa (Art. 355 a 363), a prova documental (Art. 364 a 399), a confissão (Art. 
348 a 354), a prova testemunhal (Art. 400 a 419), a inspeção judicial (Art. 440 a 443) e a prova pericial (Art. 
420 a 439).

Assim,  basta  o  convencimento  da  autoridade  julgadora  de  que  as  provas  são 
suficientes  para  formalização  do  convencimento  e  deliberação  de  tomada  de  decisão.  Pois,  segundo 
Calamandrei,  a autoridade deve se posicionar de acordo com as seguintes vertentes: indícios dos fatos, 
verossimilhança e verdade, para na sequência decidir com certeza.

E de acordo com os autos existem provas suficientes para concluir pela culpabilidade 
do recorrente, tipificadas como transgressão prevista na lei 6.833/2006, pois de acordo com as folhas 04 a 15  
dos autos do Conselho de Disciplina consta a denúncia formulada pelo 2º Promotor de Justiça Militar, que 
serviram como subsídios preliminares do Processo Administrativo,  onde confrontando com as diligências 
contidas nos referidos autos não restam nenhuma dúvida sobre a culpabilidade do acusado. 

QUANTO AO PEDIDO DO RECURSO E DA DECISÃO
O recorrente solicita a absolvição ou abrandamento da punição.
Entretanto, não podemos concordar com o pedido da defesa, conforme já mencionado 

anteriormente.
Portanto, deverá ser mantida a decisão contida na solução do Conselho de Disciplina, 

publicada no BG nº 239, de 26DEZ2013, a qual deverá ser cumprida no quartel de origem do militar. 
Determino também ao Subcomandante-Geral do CBMPA, que requisite do comandante 

do militar a comprovação do cumprimento da sanção disciplinar.
Publicar  em Boletim Geral  a  presente  decisão  recursal.  A Ajudância  Geral  para  as 

providências.
Belém-PA, 28 de janeiro de 2014.

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante-Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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