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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
 

BELÉM-PARÁ 26 DE DEZEMBRO DE 2006. 

BOLETIM GERAL Nº 225 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida e xecução, publico o 
seguinte: 

 

1ª PARTE: SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇOS PARA O DIA 27DEZ2006 (QUARTA-FEIRA)  

Oficial Superior de Serviço A CARGO DO COP 
Supervisor de Área A CARGO DO COP  
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: A CARGO DO COP 

2º Turno: A CARGO DO COP 
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO SGBMCS  
Encarregado de Inquérito Técnico TEN QOBM CESAR 
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

CAP QOBM FURTADO 
TEN QOBM WILLIAN 
 

 
2ª PARTE – INSTRUÇÃO 

SEM ALTERAÇÃO 
 

 
3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 

SEM ALTERAÇÃO 
 
 

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA 

PARECER nº 134/2006-COJ.  
OBJETO : Ofício nº 118/06 – COP, de 04DEZ2006. 
INTERESSADO: Maj QOBM Zanelli Antônio Melo Nascimento. 
ASSUNTO: Solicitação de Sobrestamento dos Autos de 

Conselho de Disciplina instaurado através da Portaria nº 290/2006, de 
10MAI2006, que foi publicada no BG nº 106, de 07JUN2006. 

 
ANEXO: Ofício nº 118/06 – COP, de 04DEZ2006, do Maj 

QOBM Zanelli Antônio Melo Nascimento.  
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I – DA CONSULTA. 
O Maj QOBM Zanelli Antônio Melo Nascimento, Presidente do 

Conselho de Disciplina instaurado através da Portaria nº 290/06 – Gab. Cmt 
Geral, de 10MAI2006, publicada no BG nº 106, de 07JUN2006, que foi 
encaminhada ao Presidente do processo na data de 07JUN2006. O 
presidente do referido Conselho solicita ao Exmº. Sr. Cel QOBM – Cmt Geral 
Sobrestamento do Processo, em virtude de sanear pendências, sendo 
encaminhado à COJ para análise e parecer. 

 
II – DOS FATOS. 
 
O Maj QOBM Zanelli Antônio Melo Nascimento, Presidente do 

Conselho de Disciplina instaurado através da Portaria nº 290/06 – Gab. Cmt 
Geral, de 10MAI2006, solicitou ao Exmº. Sr. Cel QOBM – Cmt Geral 
Sobrestamento do referido Processo, em virtude de sanear pendências, 
sendo encaminhado à COJ para análise e parecer. O presidente menciona 
alguns fatos que convém citar: 

1. Que os trabalhos foram abertos no dia 28JUN2006, na sala 
da Telemática no Quartel do Comando Geral, sendo que as instruções 
processuais (audiências) ocorreram entre os meses de junho a novembro. 

2. Que durante este período foram realizadas diligências, no 
sentido de buscar mais informações e materialidade concernente os 
documentos constantes do processo. 

3. Que foi requisitado ao Centro de Perícia Científica, o parecer 
técnico sobre laudos que já constavam no processo. 

4. Que foram inquiridas 27 (vinte e sete) pessoas, sendo que o 
presidente do processo, ainda, irá realizar uma acareação e um teste na 
plataforma (velocidade). 

5. Que o presidente do Conselho está aguardando para 
conclusão dos autos, os seguintes atos: 

5.1. O retorno das férias dos Oficiais: Cap BM Melendez 
(Relator), Cap BM Adalmilena (Escrivã) e Vivian (Oficial de Dia ao 1º GBS 
no dia do sinistro com a plataforma), as quais encontram-se de férias e que 
deverão participar da acareação. 

5.2. Retorno do documento do Centro de Perícia Científica. 
5.3. Homologação do Inquérito Técnico, que até a presente data 

não foi homologado. 
Diante do exposto, solicita que os Autos de Conselho de 

Disciplina sejam “Sobrestados”, até que sejam sanadas todas essas 
pendências. 
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III – DO DIREITO. 
Conceituando o instituto do sobrestamento, o eminente Egberto 

Maia Luz assim se expressa: “ O sobrestamento é verdadeira suspensão dos 
atos processuais, significando, nada mais, nada menos, que a verdadeira 
paralisação do processo que, por esse meio, perde sua natural dinâmica, 
passando a situação estática momentânea” . 

 
Sobrestamento, segundo De Plácido e Silva “ é o não 

prosseguimento, a paralisação momentânea do que estava executando, em 
razão de qualquer fato, que a tenha autorizado, ou para que se cumpra 
qualquer medida necessária à continuação ou ao prosseguimento do que se 
sobrestou” . 

Portanto, verifica-se que o sobrestamento é mera paralisação 
do processo administrativo disciplinar, nunca solução de mérito, onde só 
ocorrerá em caso de absoluta impossibilidade de prosseguimento. 

O sobrestamento do processo administrativo disciplinar merece 
atenção dentro de duas hipóteses:  

� para aguardar decisão na esfera criminal; e 
� para aguardar decisão incidental no próprio processo 

administrativo.  
No último caso, temos, por exemplo, situações como perícia por 

insanidade mental, incidente de falsidade em documento, diligência a ser 
desenvolvida em outro Estado, espera de informação relevante ou de 
pronunciamento jurídico. Aqui, o presidente da comissão provoca e a 
autoridade instauradora que determina a paralisação temporária do feito. 

O sobrestamento encontra, em primeiro momento, amparo 
referencial no Código de Processo Civil. O art. 180 enuncia que “suspende-
se também o curso do prazo (...) ocorrendo qualquer  das hipóteses do 
art. 265, I e III (...)” . 

O art. 265, além das situações relacionadas nos incisos I e III, 
prevê a suspensão do processo por motivo de força maior (inciso V) e nos 
demais casos, que este Código regula (inciso VI). Entre os demais casos 
regulados pelo Código, temos a previsão do art. 394 (incidente de falsidade). 

O Código de Processo Penal, por sua vez, oferece, no art. 93, a 
possibilidade do sobrestamento da ação penal para aguardar decisão da 
área cível. No art. 413, o CPP apresenta outra hipótese de suspensão do 
processo. 

 
Visando cumprir despacho do Sr. Comandante, o qual requer a 

manifestação quanto aos seguintes pontos: prazo máximo, convocação de 
militares de férias e imperiosidade do documento do IML. 

Quanto aos prazos, primeiramente do Conselho de Disciplina, a 
Lei nº 6.833, de 13FEV2006, em seu artigo 123, prevê: “ O prazo de 
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conclusão do conselho de disciplina é de trinta dias , a contar da publicação 
do ato administrativo de instauração, podendo ser prorrogado por vinte 
dias , pela autoridade instauradora” . Portanto, o prazo iniciou na data de 
07JUN2006, conforme BG nº 106/2006 e se encerrou no dia 06JUL2006 e 
poderia ser prorrogado até o dia 26JUL2006, quando os autos deveriam ser 
encaminhados à autoridade instauradora a fim de ser homologado. Quanto 
aos prazos para a conclusão da perícia, o artigo 325, menciona: “ A 
autoridade policial militar ou a judiciária, tendo em atenção a natureza do 
exame, marcará prazo razoável, que poderá ser prorrogado, para 
apresentação dos laudos” . Portanto, o CPPM não faz referência ao limite de 
prazo para a realização de laudo pericial. 

Quanto o retorno das férias dos Oficiais: Cap BM Melendez 
(Relator), 1º Ten BM Adalmilena (Escrivã) e Vivian (Oficial de Dia ao 1º GBS 
no dia do sinistro com a plataforma), as quais encontram-se de férias e que 
deverão participar da acareação. O Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 
5.251/85), em seu artigo 66, prevê: “ Férias são afastamentos totais do 
serviço anual e obrigatoriamente concedidos aos Policiais Militares para 
descanso, a partir do último mês do ano a que se referem, e durante todo o 
ano seguinte” . Sendo que o § 2º dispõe: “ A concessão de férias não é 
prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, por 
punição anterior decorrente de transgressão disciplinar, pelo estado de 
guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviços, bem como, não anula 
o direito àquelas licenças” . O § 3º reza: “ Somente em caso de interesse da 
Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do 
serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição 
decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa 
a hospital, os Policiais Militares terão interrompido ou deixam de gozar, na 
época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrando-se, 
então o fato em seus assentamentos” . Portanto, caso a continuidade do 
Processo Administrativo (Conselho de Disciplina) seja considerado um ato 
de extrema necessidade de serviço, poderá ser interrompido as férias, 
visando dar continuidade ao mesmo. 

Quanto a imperiosidade do documento do IML, o seu artigo 323 
do CPPM prevê que no caso de obscuridade ou contradição, a autoridade 
policial militar ou judiciária mandará completar ou esclarecer o laudo. Poderá 
igualmente, sempre que entender necessário, ouvir os peritos, para qualquer 
esclarecimento. Portanto, a medida é coerente, pois visa esclarecimentos 
indispensáveis de ordem técnica. 

 
IV - DO PARECER.  
Diante do exposto, verifica-se assim, que o bombeiro militar 

tem, inegavelmente, um dever  para com o Estado e Corporação, devendo 
cumprir as missões que lhe forem confiadas, dentre as quais a de trabalhar 
nos dias, horários e locais previamente estabelecidos, além da possibilidade  
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constante, de ser colocado em situação de prontidão (estado de alerta de 
uma Unidade Militar), sempre e pelo tempo que for necessário quando 
ocorrer uma anormalidade na ordem pública que a sua Corporação é 
encarregada de preservar (CF/88, art. 144). Contudo, não é este o caso, até 
por que, mesmo que seja interrompida as férias dos oficiais supra 
mencionados, de nada adiantaria, pois, encontra-se pendente o documento 
requisitado junto ao Centro de Perícia Científica, referente aos laudos que 
constam no processo, cujo os esclarecimentos são indispensáveis para a 
conclusão dos autos. Portanto, sugiro que os autos sejam “Sobrestados”, até 
que sejam sanadas todas as pendências do processo administrativo ora em 
andamento. 

 
Esse é o parecer. S.M.J. 
Belém-PA, 13 de dezembro de 2006. 
 
SAULO LODI PEDREIRA – CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça 
 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ 
1 – Concordo com o Parecer. 
Em: 14 de dezembro de 2006. 
 
CLÁUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM  
                   Presidente da Comissão de Justiça 
 
DESPACHO DO COMANDANTE GERAL 
1- Homologo o Presente Parecer 
2- Publique-se em BG. 
 
ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 
 

2 – INSTAURAÇÃO DE PADS 
PORTARIA  Nº 657, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. 
Anexo : *Ofício nº 400/2006-CMDº DO 3º GBM. 
  *Cópia Autêntica nº 036/2006-Livro do 3º GBM. 
 *Mapa de Ronda e Mapa de Ent. E Saída de VTR do 3º 

GBM. 
O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso 

de suas atribuições legais e tendo tomado conhecimento dos documentos 
em anexo em que o 1º SGT BM FERNANDO, condutor da VTR AT-02, no 
dia 25OUT2006 por volta das 20h15, conduziu a VTR juntamente com a 
guarnição de Serviço, até ao centro de Ananindeua para extinguir um 
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princípio de Incêndio e fez uma curva irregular próxima a Polícia Rodoviária 
Federal, quase caindo no canteiro central, colocando a guarnição e a VTR 
em risco. 

 
RESOLVE: 
Art. 1º  - Determinar Instauração de PADS (Processo 

Administrativo Disciplinar Simplificado) para apurar todas as circunstâncias 
dos fatos; 

Art. 2º  - Nomear como presidente do PADS, o 2º TEN QOBM 
Carlos Alberto Ferreira de Castro. 

Art. 3º  - Estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a 
conclusão dos trabalhos, em conformidade com as normas para elaboração 
vigente na corporação. 

Art. 4º  - Publique-se em BG, registre-se e cumpra-se. 
 
FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA –  CEL QOBM 
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA 
 
PORTARIA  Nº661, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. 
Anexo : *Ofício nº423/2006 - SGBMCS. 
  *Termo de Declaração da Srª Altamira Izabel da 

Silva Couto. 
 
O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso 

de suas atribuições legais e tendo tomado conhecimento do Termo de 
Declaração prestado pela Srª ALTAMIRA IZABEL DA SILVA COUTO que, 
“em tese”, efetuou uma venda com cheques pré-datados em seu 
estabelecimento comercial, de materiais de construção ao CB BM EFRAIM, 
sendo que o mesmo não honrou o compromisso, e posteriormente não 
cumprindo as várias tentativas de acordo.  

 
RESOLVE: 
Art. 1º - Determinar instauração de PADS para apurar todas as 

circunstâncias dos fatos; 
Art.  2º  - Nomear como presidente do PADS, o 2º TEN QOBM 

Jorge Luiz Ribeiro Moraes. 
Art. 3º - Estabelecer o prazo legal para a conclusão dos 

trabalhos, em conformidade com as normas para elaboração vigente. 
 
Art. 4º  - Publique-se em BG, registre-se e cumpra-se. 
 
 
FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA – CEL QOBM 
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA 
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PORTARIA  Nº 680, DE 13 DE DEZEMBRO 2006. 
Anexo: oficio de nº 195 / BM- 2  
Termo declaração Elaine Rafaela Melo Correa 
cópia B.O nº 00004/2006. 012430-6/ CUCN. 
 
O chefe do EMG e Subtenente Geral do CBMPA, no uso de 

suas atribuições legais e tendo tomado conhecimento. do teor do documento 
em anexo, em que a Srª Elaine Rafaela Melo Correa declara que conduzia o 
veiculo marca FIAT/Pálio Fire ano 2003/2004, cor prata, placa HBM 4780 
chassi 9BD17146742379379 que esta em nome de Doralice da Silva Correa, 
e quando se encontrava na Arterial 18 SN 24 Cidade Nova, no dia 
21NOV2006 quando o referido veiculo foi atingido pelo ônibus de placa JTB 
3148 pertence ao CBMPA, conduzido pelo SGT BM Alexandre Carlos 
Monteiro Costa, no momento em que o ônibus realizava o retorno atingiu o 
veiculo particular supracitado 

 
RESOLVE: 
Art. 1º  - Determinar Instauração de PADS para apurar todas as 

circunstâncias dos fatos; 
Art. 2º - Nomear o 2º TEN QOBM Arlenson  Lemos Carvalho da 

Silva como encarregado; 
Art 3º  - Estabelecer o prazo legal para a conclusão dos 

trabalhos, em conformidade com as normas para elaboração vigente; 
Art. 4º  - Publique-se em BG, registre-se e cumpra-se. 
 
FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA – CEL QOBM 
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA 
 
PORTARIA  Nº 693, DE14 DE DEZEMBRO DE 2006. 
Anexo: Cópia autenticada n° 097/2006/Ciop/COP 
 
O chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso 

de suas atribuições legais e tenho tomado conhecimento do teor do 
documento em anexo em que o comandante do 2° GBM in forma que o CB 
BM Denílson Batista Rodrigues Ferreira “em tese” desacatou a juíza 
Eleitoral da comarca de Castanhal, ato contínuo o militar foi encaminhado 
para delegacia, onde foi disponibilizado TCO.  

 
RESOLVE: 
Art. 1º  - Determinar a Instauração de PADS (Processo 

Administrativo Disciplinar Simples) para apurar todas as circunstâncias dos 
fatos; 
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Art. 2º  - Nomear o CAP QOBM  RG 15263 FREDERICO 

AUGUSTO CORREA PAMPLONA , como encarregado do PADS, 
delegando-lhe para esse fim, as atribuições que me competem; 

Art. 3º  - Estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a 
conclusão dos trabalhos, em conformidade com as normas para elaboração 
de sindicância vigente na corporação. 

 
Art. 4º  - Publique-se em BG, registre-se e cumpra-se. 
 
 
FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA – TEN CEL QOBM 
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA  
 
 
 
 
 
 
 
ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMP A 

 
 
 
 
Confere com o Original: 

 
 
 
 
 
FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA – CEL QOBM 

Ajudante Geral do CBMPA 


