
ESTADO DO PARA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDANCIA GU 

BELÉM-PARA, o7 DE NOVEMBRO DE 2001. 

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o segu 

Ia PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS: 
Serviços para o dia 08NOV2001 (QUINTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 
Supervisor de Área 
Coordenador de Operaçõespao CIOp 
Fiscal de Dia ao QCG 
Encarregado de Inquérito Técnico 
Oficial Odontólogo de Dia 
Oficial Médico de Dia 
Peritos de Incêndios e Explosões 

2a  PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3' PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I — ASSUNTOS GERAIS 

ALTERAÇÃO DE PRAÇA 
1— TRANSFERÊNCIAS 

De acordo com o que preceitua o art. 11, da Portaria de Movimentação de 
Pessoal tf 578. Transfiro: 

POR NECESSIDADE DO SERVIÇO 
DO 4° SGEM/1 SALINOPOLIS PARA O 7° SGBM/I 
3° SOT BM MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA SARMANHO 

DO 7° SGBMJI PARA O 4° SCBM/I - SALINÓPOLIS 
3° SOT BM GILBERTO SILVA DA COSTA 
(Ref. Nota n° 72/2001- DP) 

2— FURTO DE UNIFORME PARTICIPAÇÃO 
Participou à Diretoria de Pessoal do CBMPA, o SD BM JORGE LUIZ ALVES...." 

CRUZ, do 10  GI3S, que no dia 13/10/2001, por volta das 06:30h, teve sua residéncia arrombada, 
sendo furtado unia farda de prontidão completa e outra de passeio (3° C). Conforme Boletim de 
Ocorréncia Policial n°2001.003643, apresentado nesta DP. 

(Ref. Nota n° 72/2001- DP) 
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MAJ QOBM PIQUET 
CAP QOBM ANDRADE 
CAP QOBM SARMANHO 
CAP QOCBM ASSIS 
A CARGO DA DAL 
A CARGO DA POLIBOM 
A CARGO DA POLLBOlvi 
CAP QOBM CANTUÁRIA 
TEN QOABM HILDEMAR 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar  

3- AVERBAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS 
De acordo com que preceitua o art 133 da Lei Estadual n° 5251, de 31 de julho 

de 1985, averbo nos assentamentos do 2° SGT BM JOSÉ MARIA FERREIRA DE BRITO, do 2° 
SBM, às férias não gozadas do ano de 1999. ' 

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1- REQUERIMENTOS DESPACHADOS: 

AJUDA DE CUSTO 
De acordo como que preceituam os arts. 38,39. 40 da Lei Estadual n° 4.491, de 

28 nov 73, solicitado pelos pleiteantes: 
MAJ BM LUIZ CLAUDIO SARMANHO DA COSTA, do OCO. 

`2° SGT BM MAURICIO NAZARIO DE MORAES, do 5° SOEM/1 
1 /4 3° SGT BM SILVIO FERREIRA DUARTE, do 6° SGBM/I 

SD BM MÁRCIO NASCIMENTO DA COSTA, do 1° SGIF 
SD BM ALCIR LIMA OLIVEIRA, do 2° GBM 
DESPACHO: 
1. Deferido; 
2. A DP sacar o valor correspondente em favor dos pleiteantes; 
3. Publique-se e arquive-se. 

QUINQUENIO: 
De acordo com õ que preceitua o art. 20 da Lei Estadual n° 4.491, de 

28/11/1973 solicitado pelos pleiteantes: 
-2° SGT BM MARIO LOPES DE MACEDO, do 3° GBM 
/3° SGT BM ARLISSON LUIS ALMEIDA SOUSA, do 7° SGBM/I 

SGT BM VAGNER ALVES DA SILVA, do 3° GBM 
3° SGT BM JOSÉ GUILHERME DAS NEVES BARROS, do 4° SGBM/I 
CB BM WILSON DE RIBAMAR DOS SANTOS, do 3° GBM 
CB BM WILSON NONATO CORREA, do SBM/INFRAERO 
CB BM AMARO VILHENA DE ARAÚJO, do QCG 
CB BM JULIMAR OLIVEIRA MERA, do 1° SGIF 
CB BM OZENIL BRANDÃO DA SILVA, do 1° GBS 
SD BM JOSÉ VICENTE PAMPLONA BARBOSA, da SBM/INFRAERO 
SD BM JOÃO BATISTA GOMES FARIAS, do 3° GBM 
SD BM HELIO GOMES DE OLIVEIRA, do 4° SGBM/I 
DESPACHO: 
1. Deferido; 
2. A DP sacar o valor correspondente em favor dos pleiteantes; 
3. Publique-se e arquive-se. 

LICENÇA ESPECIAL: 
De acordo com o que preceitua o art. 71 da Lei Estadual n° 5.251 de 31/07/85, 

solicitado pelos pleiteantes: 
■̂3° SGT BM VAGNER ALVES DA SILVA, do 3° GBM 
-3° SGT BM WILSON CARVALHO BRITO, do OCO 
3° SGT BM ARLISSON LUIS ALMEIDA SOUSA, do 7° SGBM/I 
CB BM JULIMAR OLIVEIRA MURA, do 1° SGIF 
CB BM JOSÉ DE RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS, do 3° GBM 
CB EM WILSON NONATO CORREA, do SBM/INFRAERO 
SD BM JOSLLEQNARDO DE SOUSA FERREIRA, do QCG. 

-513-13-M ODORICO~ QUADROS, do 4° SGBM/I 
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SD BM HÉLIO GOMES DE OLIVEIRA, do 4° SGBM/I 
SD BM MARCIO LUIZ ARAUJOBOZUIQ,CSMV/MOP 
SD BM ARLYSON LUIZ SOUSA, do 1° SGBM/I 
SD EM JOSÉ VICENTE PAMPLONA BARBOSA, do SBM/INFRAERO 
SD BM CARLOS MAX DA SILVA, do 2° GBM 
SD BM JOÃO BATISTA GOMES FARIAS, do 3° GBM 
DESPACHO: 
1. Deferido; 
2. A DP providencie a respeito; 
3. Registre-se, publique-se e cumpra-se, 

AUXILIO FARDAMENTO 
De acordo com o que preceitua art. 80 da Lei Estadual n° 4.491 de 28 nov 73, 

solicitado pelos pleiteantes: 
••■ 2° SGT EM MARIO LOPES DE MACEDO, do 3° GBM 
"2° SGT BM JONIVALDO RUFINO DA SILVA, do 2° GBM 
2° SGT EM FERNANDO DO SOCORRO DO CARVALHO, do 3° GBM 
3° SGT BM AZANIAS BARBOSA VIEIRA, do QCG 
3° SGT EM ESER DE AZEVEDO SOUSA, do 2° GBM 
DESPACHO: 
1. Deferido; 
2. A DP providencie a respeito; 
3. Registre-se, publique-se e cumpra-se, 

2 — DETERMINAÇÃO 
Considerando a obrigatoriedade, segundo o Comitê de Gestão, de 

economizarmos 35% (trinta e cinco por cento) de energia elétrica, em vista de não sofrermos 
com o "APAGÃO". Determino que a partir desta data, passe a vigorar temporariamente no 
Quartel do Comando Geral, como uma das medidas adotadas para economizar energia elétrica, 
as escalas de serviço de Fiscal de Dia e Guarda (recepção), no horário de expediente de 07:00h 
às 18:00h, e nos dias de sábados, domingos e feriados, a fiscalização da área externa deste QCG, 
ficará sob responsabilidade da Guarda do 7° SGBM/I, 

4" PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1) OFICIO TRANSCRIÇÃO: 

A) OFICIO N" 292/01 

Senhor Comandante, 
Comunico a V.S', que por este Juízo da 17° Vara Cível da Comarca da Capital , 

tramitou Ação de Separação Litigiosa convertida em Divorcio (Proc. 1997-101244), em que são 
partes JOÃO CARLOS GOMES MAGNO e JECIMAR RESENDE MAGNO, consoante acordo 
firmado entre as partes e homologado por esse Juízo, solicito a V.S°, DETERMINAR a que de 
direito efetuar na folha de pagamento do militar JOÃO CARLOS GOMES MAGNO acima 
referido em prol de sua filha menor JULIANE CRISTINA RESENDE MAGNO, o desconto da 
quantia referente a 20% sobre o soldo e vantagens, excluídos os descontos obrigatórios, a serem 
descontados em folha de pagamento e entregue a representante legal do menor a sra. JECIMAR 
RESENDE MAGNO. 

Atenciosamente, 

Dra ELISABETE LIMA MENDES 
Juiza de Direito da 17° Vara Civel Comarca Capital 
DESPACHO: 
1. A DP providencie a respeito; 
2. Registre-se, publique-se e cumpra-se, 
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B) OFICIO N° 255/01 

Senhor Comandante, 
Comunico a V. Sa, que por este Juízo da 17° Vara Cível da Comarca da Capital , 

tramitou Ação de Separação Litigiosa convertida em Divorcio (Proc. 2001101003), movido por 
JESSICA EMILY DO CARMO VIEIRA, representada por sua mãe RENATA ELISANGELA 
DO CARMO, contra AZANIAS BARBOSA VIEIRA. 

Consoante acordo firmado entre as partes e homologado por esse Juízo, solicito 
a V.Sa, DETERMINAR a que de direito efetuar na folha de pagamento do militar acima referido, 
o desconto da quantia referente a 15% sobre o soldo e vantagens, excluídos os descontos 
obrigatórios, além da inclusão da menor no plano de saúde do mesmo. A quantia deve ser 
entregue a representante legal do menor. 

Atenciosamente, 

Dra ELISABETE LIMA MENDES 
Juíza de Direito da 17° Vara Cível Comarca Capital 
DESPACHO: 
1. A DP providencie a respeito; 
2. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

C) OFICIO N° 402/01 
REF PROC: 059/2000132579 
REQUERENTE: DAVID, FELIPE E KAMILA MATIAS DE SOUSA, 

menores representados/assistidos por sua genitora Sueli Matias Gonçalves 
REQUERIDO: WALDENIR RIBEIRO SOUSA 

Senhor Comandante, 
Determino a V.S°, que a partir do corrente mês seja descontado em folha de 

pagamento do militar, acima referido, o desconto da quantia referente a 30% sobre o vencimento 
e vantagens, excluídos os descontos obrigatórios, a titulo de pensão alimentícia definitiva em 
favor de seus filhos. 

A referida pensão deverá ser descontada em folha de pagamento e depositada 
na conta poupança n° 118432-8, agencia 1314, na Caixa Econômica Federal, em nome da Sra. 
SUELI MATIAS GONÇALVES. 

Atenciosamente, 

Dra RUTH DO COUTO GURJÃO 
Juíza de Direito da 22° Vara Cível 
DESPACHO: 
1. A DP providencie a respeito; 
2. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

D) OFICIO N° 576/01 
REF PROC: 2000501908-7 
REQUERENTE: GABRIEL VICTOR PINHO SILVA, menor 

representado/assistido por sua genitora ALDEMARINA DO SOCORRO REIS PINHO 
REQUERIDO: JAKSON ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA 

Senhor Comandante, 
Comunico a V.S°, que no dia 01 de agosto/2001, através de sentença 

homologatória, foi determinado que os alimentos arbitrados provisoriamente no percentual de 
20%, do vencimento bruto do militar, acima nominado, foram transformados em definitivos, 
mantendo-se as mesmas condições de pagamento. 
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Atenciosamente, 

Dr RAIMUNDO DAS CHAGAS FILHO 
Juíza de Direito da 2' Vara Cível Comarca de Ananindeua 
DESPACHO: 
1. A DP providencie a respeito; 
2. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
(Ref. Nata n° 72/2001- DP) 

OF. N° 1771/2001 — DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
Senhor comandante, 

Honrada em cumprimentar V. Ex°., venho através deste, informar que a Exm°. 
Se. Dr'. Juíza de Direito da 3° Vara Cível da Comarca de Santarém, Pará, Dia. Edite da Costa 
Pantja, prolatou sentença que denegou a segurança do Mandado de Segurança n° 2001501294, 
cujos impetrantes são Admilson Alves de Sousa e Isaias Libório Soares e o Impetrado V. Ex°., 
conforme cópia em anexo. Portanto, estes sargentos desse Corpo de Bombeiros não possuem 
direito à promoção para segundo (2°) Sargento 

Sem mais para o momento, e no aguardo de qualquer nova manifestação de V. Ex°., 
subscrevemos, 

Atenciosamente. 

VERA LÚCIA BECHARA PARDAUIL 
Coordenadora da Procuradoria Judicial da PGE/PA 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 
COMARCA DE SANTARÉM — 3' VARA CÍVEL 
PROCESSO N° 2001501294-9 
Autos Cíveis de MANDADO DE SEGURANÇA 
Impetrantes: ADMILSON ALVES DE SOUSA e ISAIAS LIBÓRIO SOARES. 
Impetrado: Cel QOBM JOSÉ CUPERTINO CORRÊA. 
Cart. do 3° Oficio 

Vistos, etc. 

ADMILSON ALVES DE SOUSA e ISAIAS LIBÓRIO SOARES, identificados na 
exordial, através de Procurador legalmente habilitado, impetraram o presente MANDADO DE 
SEGURANÇA, em face do Exm°. Sr. Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Pará Cel QOBM JOSÉ CUPERTINO CORRÊA, também identificado na peça 
inaugural, tido como autoridade coatora, com vistas a proteger alegado direito liquido e certo sob 
os argumentos seguintes: 

Que os impetrantes encontram-se atualmente na condição de militares, na graduação 
de Terceiro Sargento do Corpo de Bombeiros Militar. 

Que na data de 29.01,2001, os impetrantes tomaram conhecimento das Últimas 
promoções para 2° Sargento e, apesar de os mesmos estarem incluídos no limite de vagas e 
preencherem a todos os requisitos exigidos para a promoção, seus nomes não constavam na 
Portaria no 026, de 11.01.2001, que efetivava tais promoções, o que ensejou o presente "writ" com 
o fito de promover os impetrantes da patente de terceiro para segundo sargento. 

Juntaram aos autos documentação de fls. 17/213. 
Em despacho interlocutório de fls. 215, a MM Juíza indeferiu o requerimento de 

liminar, por não se acharem presentes de forma indubitável "finnus boni juris" e o "periculum in 
mora". Assim como requisitou informações da autoridade tida como coatom. 
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Em manifestação de fls. 220/235, a suplicada aduz em síntese: 
Que a via do Mandado de Segurança não é adequada para o presente pleito, tendo em 

vista a necessidade de dilação probatória, e o que seria impossível em sede de mandamus. 
Aduz, ainda, a autoridade impetrada, que já tramitou na Comarca de Belém outro 

"writ", o qual possui as mesmas partes e o mesmo objeto deste agora ajuizado, sendo que aquele 
foi extinto sem julgamento do mérito pela mesma razão supracitada, qual será, impossibilidade de 
dilação probatória em Mandado de Segurança. 

No mérito, argui que inexiste , direito líquido e certo dos suplicantes à promoção 
pleiteada, pois não há vaga de ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiros, além do que, a 
promoção é apenas uma expectativa de direito, e não um direito liquido e certo, dependendo da 
existência de vagas. 

Que pelo critério de merecimento, até quem estivesse atrás dos impetrantes poderia 
ser promovido na frente destes. 

Juntou a suplicada documentação de tis. 236/248. 
Em seu parecer, a nobre representante do Ministério Público opinou pela denegação 

da segurança pleiteada, por não terem os impetrantes comprovado sua inclusão no quadro de 
acesso, a existência de vagas para sua ascensão a segundo sargento, bem como a inexistência de 
vagas para sua ascensão a segundo sargento, bem como a inexistência de qualquer outro sargento 
possível de ser promovido antes dos impetrantes, Para tanto, necessariamente deveria haver 
produção de provas, o que é impossível pela via documental. 

É O RELATÓRIO. PASSO À DECISÃO 
As preliminares arguidas nas informações entrelaçam-se com o mérito e como tal 

serão analisadas. 
Os impetrantes trouxeram para os autos vasta documentação comprobatória da 

realização seletiva, bem como legislação atinente para a promoção de terceiro para segundo 
sargento, deixando de provar, no entanto, a existência de vaga para a pretendida ascensão. 

Como se depreende da dicção dos arts. 7° e 10, da Lei n° 5.250, de 29.07.1985, as 
promoções estão condicionadas à existência de vagas abertas, e, para segundo sargento — que é o 
caso dos impetrantes — são previstas duas por antiguidade e uma por merecimento (2 do art. 10). 

Ao prestar as informações afirmou a autoridade coatora a inexistência dessas vagas, 
informações estas que: 

"a exemplo do ato administrativo, desfrutam de presunção de certeza e 
legitimidade, cuja consequência prática é a inversão do ônus probatório ao atingido" 
(Antonio Raphael Silva Salvador e Osni de Sousa in Mandado de Segurança — Doutrina e 
Jurisprudência, pág. 22). 

A ausência de prova em contrário produzida pelos impetrantes caracteriza a 
inexistência de direito líquido e certo reclamado pelo Mandado de Segurança, considerando que é 
um processo de rito especial, de prova documental pré-constituída, que não comporta dilação 
probatória (art. 540175). O direito líquido e certo do impetrante deve vir demonstrado de pleno, 
perfeitamente reconhecível, sob pena de não configuradas a liquidez e a certeza exigidas para a 
concessão. A ocorrência da dúvida, da necessidade de comprovação através de prova a ser 
produzida, já não autoriza a concessão da segurança. 

O Mandado de Segurança reclama pressupostos específicos, entre os quais temos o 
direito subjetivo liquido e certo, cuja tutela é pleiteada do órgão jurisdicional. 

Assim, É que o direito subjetivo deve ser líquido e certo entendendo-se como tal 
direito que efetivamente existe, que se mostra, à evidência, diante de fato determinado, 
demonstrando por prova pré-constituída. 

"Em Mandado de Segurança, o direito há de ser liquido e certo, tendo por base 
fatos inquestionáveis e comprovados" (TFR, em Agravo no Mandado de Segurança e' 31.320, 
DJ, de 28.04.64, p. 1076). 
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"O direito líquido e certo que o Mandado de Segurança protege` deve 

provado de plano, apresentando-se com todas as características de evidência concreta; -portanto, 
desde que sua concessão exija o exame de provas, já não mais se apresenta ele com a certeza e 
liquidez que autorizam o WR1T” (TJPR, em RE 228/206)". 

"Em repetidos julgados, os tribunais brasileiros manifestam-se não só a 
respeito da eficiência do emprego do mandado de segurança para a proteção de direito líquido e 
certo que possa a ser provado de plano, documentalmente, na inicial, apresentando-se, pois com 
todas as notas de evidência concreta, tendo por suporte fático situações — atos e fatos —
inquestionavelmente provadas, como também ao contrário, sobre a inoperancia da utilização do 
"writ", quando se trata de matéria de aprofundada indagação, que só possa ser feita mediante 
exame de prova complementar, inadmitida, assim, a dilatação probatória. Assim: "O 
reconhecimento da liquidez e certeza do direito depende de fatores subjetivos do Juiz e não 
admite recursos extraordinário" (STF, em RDA 48/342). 

Carlos Maximiliano sustenta que: 
"Direito liquido e certo é o que nenhum jurista de mediana cultura 

contestaria de boa fé e desinteressadamente" (Comentários à Constituição Brasileira, 5' ed. 
1954, v. III, p. 147). 

"Enfim, a doutrina brasileira, é concorde em que o direito líquido e certo é 
o direito subjetivo, decorrente de fato inequívoco, suscentivel de ser cabalmente provado 
com documentos junto à inicial, sem necessidade de provas complementares de qualquer 
espécie, pouco importando a complexidade das questões jurídicas envolvidas na hipótese" 
(Arnaldo Wald, do Mandado de Segurança na Prática Judiciária, 3' ed. 1968, p. 121-122). 

Carvalho de Mendonça (J.X) esclarece que: 
"O vocábulo liquido vem do latim liguei, significando "o que é manifesto, 

claro, certo, evidente": liquido est constaras et manifestam et teriam (Tratado de direito 
comercial brasileiro, v. VII, p. 155). "A liquidez do direito decorre da liquidez dos fatos de 
que se origina, porque a norma é sempre certa, ainda que possa variar a sua interpretação" 
(Carlos Medeiros Silva, "Parecer", em RF 209/53). 

Quando o Juiz se defronta com a inexistência de condições da ação resurníveis 
à ausência de direito líquido e certo, o que tem a fazer, ao julgar o Mandado de Segurança, é 
denegar a ordem e não extinguir antecipadamente o processo, pois, segundo Sérgio Ferraz (1986: 
136-137). 

É indiscutível que o direito líquido e certo é uma condição da ação do 
Mandado de Segurança. Mas, é uma condição da ação criada em patamar constitucional, 
específica, própria, que tem que ver exatamente com a peculiaridade, com a especialidade do 
Mandado de Segurança que extravasa da pura e simples possibilidade da construção dos 
requisitos mínimos do pronunciamento jurisdicional Diz o Texto Constitucional: Dar-se-á 
Mandado de Segurança para proteger direito liquido e certo. Então, direito liquido e certo é, ao 
mesmo tempo, condição de ação de Mandado de Segurança, mas, é também sua finalidade. A 
sentença que negue ou que afirme o direito liquido e certo realizada o fim da própria ação, ela é 
uma sentença meritória, é uma sentença que necessariamente exaure o campo de indagação, de 
invocação, o campo de estudo do Mandado de Segurança. Não é uma condição de ação ortodoxa, 
não é uma condição da ação que se afine ao perfil dessa condições como traçado no Código de 
Processo Civil. 

É uma condição de ação especial, mas, porque é especial, tem um tratamento 
especial e, por isso, não configurada, ela tem que realmente levar ao resultado especial que a lei 
especial prevê, que é a denegação do Mandado de Segurança e não extinção. E denegada que 
seja a segurança, não há que se falar, como a lógica impõe, aliás, na possibilidade de ressuscitar 
esse Mandado e Segurança, porque não preenchida uma condição de ação especial, 
excepcionalmente, peculiar, própria e típica que, tal qual Jano, tem duas faces: de um lado a 
condição de ação; do outro lado é a própria meta do mandado jurisdicional que se busca atingir". 
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Assim, por entender que o direito liquido e certo reclamado pelos impetrantes 

não está presente nestes autos, constituído o seu reconhecimento a finalidade do mandamos, 
JULGO IMPROCEDENTE o pedido para DENEGAR A SEGURANÇA IMPETRADA. 

Concedo a gratuidade processual requerida, e, via de consequência, deixo de 
condená-los em despesas e custas processuais. 

Santarem/PA,, 05 de setembro de 2001. 

DR*. EDITE DA COSTA PANTOJA 
Juiza de Direito 

c/ -- 	
C-0/1117-- 

EDSON SARMANHO PAULINO - Cd QOBM 
Respondendo pelo Comando Geral do CBMPA 

Boletim Geral N° 197, de 07NOV2001/QCG 	 Pág. 1556 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

