
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ 14 DE ABRIL DE 2008.
BOLETIM GERAL Nº 070

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 15 DE ABRIL DE 2008 (TERÇA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM GOUVEIA
Supervisor de Área CAP BM VÁLBER
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM BAETA

2º Turno: CAP BM NETO
Fiscal de Dia ao QCG SUBTEN BM ALEXANDRE
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM VIVIAN
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM FARIAS

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I - ASSUNTOS GERAIS

A) ALTERAÇÃO DE OFICIAL
1 – FÉRIAS – TRANSFERÊNCIA

Fica transferido o período de férias regulamentar, referente ao ano de 2007, 
do 1ºTEN QOBM HUGO CARDOSO FERREIRA , do 1º GBM, do mês de MAR2008 para o mês 
de AGO2008.

Fica transferido o período de férias regulamentar, referente ao ano de 2007, 
do 1ºTEN QOBM JOAO BATISTA FREITAS, do 3º GBM, do mês de FEV2008 para o mês de 
MAI2008.

(Ref. Nota nº 23/2008 – DP)

B) ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – FÉRIAS – CONCESSÃO 

Fica concedido o período de férias regulamentar, referente ao ano de 2007, 
no mês de ABR2008 aos Sargentos abaixo relacionados, pertencente a Banda de Música – CG, 
em virtude dos mesmos não terem usufruído tal direito por estarem cursando o CAS/2007.

1º SGT BM HAROLDO PINHEIRO DE ARAUJO
1º SGT BM REGINALDO NATIVIDADE TOLOSA 
1º SGT BM SALOMÃO DA SILVA BARROS 
1º SGT BM PEDRO JORGE GAMA E GAMA
1º SGT BM URIEL LIMA DE AZEVEDO 
1º SGT BM ALUISIO BRITO CHAVES  
1º SGT BM VALTER  SANTOS DE MOURA 
1º SGT BM MOISES FREITAS GONÇALVES
1º SGT BM MAURO WLITON MACHADO PACÍFICO
1º SGT BM RIVALDO FREITAS CHAVES MONTEIRO

Fica concedido o período de férias regulamentar, referente ao ano de 2006, 
no mês de ABR2008 ao SD BM MAURO ROBSON MORAES MONTEIRO, do QCG, a contar 
do dia 08ABR2008.
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(Ref. Nota nº 23/2008 – DP)

2 – FÉRIAS – ANTECIPAÇÃO 
Fica antecipado o período de férias regulamentar, referente ao ano de 2007, 

do SD BM  RACKSON DANIEL DOS REIS, do QCG, do mês de AGO2008 para o mês de 
ABR2008. 

(Ref. Nota nº 23/2008 – DP)

3 – FÉRIAS – TRANSFERÊNCIA
Fica transferido o período de férias regulamentar, referente ao ano de 2008, 

do 3º SGT BM MANOEL NAZARENO PEREIRA NUNES, do 12º SGBM/I, do mês de JUL2008 
para o mês de OUT2008.

Fica transferido o período de férias regulamentar, referente ao ano de 2008, 
do CB BM PAULO SÉRGIO COSTA LIMA, do 4º SGBM/I, do mês de ABR2008 para o mês de 
DEZ2008

Fica transferido o período de férias regulamentar, referente ao ano de 2008, 
do SD BM SÉRGIO JOSÉ LACERDA FAÇANHA, do QCG, do mês de FEV2008 para o mês de 
DEZ2008.

(Ref. Nota nº 23/2008 – DP)

4 – INCLUSÃO DE DEPENDENTE
Fica incluída como dependente do SD BM  ORLANDO DO NASCIMENTO 

TAVARES FILHO, do QCG, LIANE CRISTINA CHAGAS RODRIGUES TAVARES (esposa), por 
viver  sob  o  mesmo  teto  e  dependência  econômica  do  militar,  conforme  o  art.  226,  da 
Constituição Federal/88.

Fica incluída como dependente do SD BM JOSE ARIMATEIA DE MELO, do 
QCG,  TAYNÁ  SUELY  DOS  SANTOS  DE  MELO  (filha),  por  viver  sob  o  mesmo  teto  e 
dependência econômica do militar, conforme o art. 226, da Constituição Federal/88.

(Ref. Nota nº 23/2008 – DP)

5 - ROUBO DE DOCUMENTO
O 3º SGT BM PAULO ROBERTO DA SILVA COSTA, do 1º GBS, participou 

a Diretoria  de Pessoal que foi  roubado o seguinte documento:  (registrado na Seccional da 
Pedreira, em 21MAR2008, conforme BOP nº. 00011/2008.002827-3).

CARTEIRA DE IDENTIDADE

O CB BM ROSIVALDO SILVA  PAMPLONA,  do  2º  SGBM/I,  participou  a 
Diretoria  de  Pessoal  que  foi  roubado  o  seguinte  documento:  (registrado  na  Delegacia 
Virtual-277, em 27MAR2008, conforme BOP nº 277/2008.041744-0).

CARTEIRA DE IDENTIDADE
(Ref. Nota nº 23/2008 – DP)

6 - FURTO DE DOCUMENTO
O SGT BM EDIVALDO DA SILVA DIAS, do 3º SGBM/I, participou a Diretoria 

de Pessoal que foi furtado o seguinte documento: (Registrado na Delegacia de Abaetetuba 123, 
em 26MAR2008, conforme BOP nº 00123/2008.001377-1).

CARTEIRA DE IDENTIDADE
(Ref. Nota nº 23/2008 – DP)

7 – EXTRAVIO DE DOCUMENTO
A Aluna CFSD BM ADRIANA LIMA DUARTE, do CFAE, participou a Diretoria 

de Pessoal que foi extraviado o seguinte documento: (registrado na Delegacia Virtual-277, em 
17MAR2008, conforme BOP nº 277/2008. 038085-4).

CARTEIRA DE IDENTIDADE
(Ref. Nota nº 23/2008 – DP)

8 – LICENÇA DE SAÚDE – CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi: 
A contar do dia 28MAR2008.
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Ao 1º SGT BM ORIVALDO FERREIRA COSTA, do QCG, 05 (quinze) dias de 
dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 02ABR2008.

(Ref. Nota nº 23/2008 – DP)

9 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 132, DE 19 DE MARÇO DE 2008.
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;

Considerando o que preceituam os art. 70, § 1º, letra “a” e 71, § 1º, da Lei 
Estadual nº 5.251 de 31JUL85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA).

RESOLVE:
Art.  1º  – Interromper a contar do dia 19/03/2008, o período de 06 (seis) 

meses de Licença Especial, concedido ao SUBTEN BM ANTONIO  ALBERANIN DE SOUZA 
ALENCAR, do 2º GBS/GSE, conforme publicado por meio da Portaria nº 063, de 12FEV2008,

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada 
às disposições em contrário, ao Comandante do militar para conhecimento.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt. Geral do CBMPA
(Ref. Nota nº 23/2008 – DP)

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1- OFÍCIOS RECEBIDOS

OFICIO Nº 0159/2008-VEPMA
Senhor(a) Comandante, 
Encaminhamos a V. Exª., conforme convênio firmado com essa Instituição, o 

prestador(a) Sr(a), JANDER DA SILVA PONTE, a fim de dar cumprimento a sua medida  de 
Prestação de Serviço à Comunidade, na função de  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS OU 
AGENTE DE PORTARIA, por um período de 06 (seis) meses.

A prestação dos serviços deverá ser  de  168 (  cento e sessenta e oito ) 
horas, trabalhadas às quartas e quintas-feiras ( 07 horas semanais ), em horário não prejudicial 
a sua jornada normal de trabalho não sendo permitido a(o) prestador(a) de serviço cumprir sua 
medida ou pena em tempo inferior ou superior ao supracitado.

Solicitamos  ainda  de  V.  Exª,  que  remeta  a  este  Juízo  o  controle  da 
freqüência a avaliação de desempenho do(a) referido(a) prestador(a) de serviço.

Solicito ainda, que o prestador seja lotado em uma unidade mais próxima a 
sua residência, localizada na Trav. 07 de Setembro, 312, Bairro Campina.

Atenciosamente,

Leda dos Santos Gonçalves
Diretora de Secretaria da Vara Execuções em Penas e Medidas Alternativas

DESPACHO DO CMT GERAL:
1. A DP para providenciar a respeito;
2. Registre-se, publique-se e cumpra-se

OFICIO Nº 0108/2008 – JIS BM
Senhor Comandante
Honrado em cumprimentá-lo, aproveitamos para informar a V. Exª que o SD 

BM ADRIANO CARDOSO PANTOJA, pertence ao 4º GBM, foi inspecionado na JIS/Santarém 
(8º Batalhão de Infantaria de Construção ) em 24.01.2008, quando o militar foi AFASTADO DO 
TRABALHO em razão de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Isto posto, solicitamos que o SD BM ADRIANO CARDOSO PANTOJA, seja 
apresentado por meio de oficio nesta Diretoria de Saúde, no dia 12/03/2008, às 08h, para fins 
de inspeção no sentido de regularizar seu AFASTAMENTO DO TRABALHO.

No aguardo de podermos contar com vossa compreensão, renovamos votos 
de estima e consideração.
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Respeitosamente,

ROBERTO Antonio Figueira de MAGALHAES – TEN CEL QOSBM/MED.
DIRETOR DE SAUDE DO CBMPA

DESPACHO DO CMT GERAL:
1. A DP para providenciar a respeito;
2. Registre-se, publique-se e cumpra-se

OFICIO Nº 001/2008 – IEQ 3º REGIÃO -  BELÉM(PA),  13 de março de 
2008

DD. Cel Comandante do Corpo de Bombeiro Militar do Pará – CBM/PA
Cumprimentando-o com especial atenção, apresentamos nossos protestos 

de consideração e apreço.  Nossa Igreja por meio de seus departamentos evangélicos vem 
realizando uma série de eventos a fim de promover a difusão da palavra de Deus entre os 
pastores de nossa Igreja.

Assim  sendo, estaremos realizando no período de 28/03 a  10/04/2008 a 
CONVENÇÃO NACIONAL DE PASTORES, no Balneário de Camboriú – Santa Catarina, e para 
tanto, vimos solicitar que esta Corporação autorize a liberação dos Subtenentes BM VITOR 
FERREIRA ALVES e GILVANDRO CARDOSO CORREA, pois os mesmos são Ministros do 
Evangelho desta Instituição.

Certos de vossa atenção ao exposto, reafirmamos-lhe nossa elevada estima 
e gratidão.

Atenciosamente;

Revdº. Everaldo Moreira
Superintendente da 3ª Região Eclesiástica de Belém

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Indeferido a solicitação pois haverá ônus para o Estado com o período de 

afastamento das atividades laboriais de aproximadamente 14 dias.
2. Registre-se, publique-se e cumpra-se

OFICIO Nº.048/2008 - CAT
Em resposta  ao  oficia  nº.048/2008 –  CAT  solicitando  a  transferência  de 

férias do mês de MAI2008 para JUN2008, do SD BM ANDERSON CLAYTON ALVES BRAGA.

DESPACHO DA DP:
1. Indeferido;Por falta de amparo legal.
2. Registre-se, publique-se e cumpra-se
(Ref. Nota nº 23/2008 – DP)

2 – COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 041/2008-COJ.
INTERESSADO:  -  1º  SGT  BM  ARNALDO  SÉRGIO  CARDOSO  DO 

NASCIMENTO.
ORIGEM: SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA.
ASSUNTO: PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
ANEXO: PROTOCOLO DO SUBCOMANDO DO CBMPA Nº 625.
REQUERIMENTO DO INTERESSADO E ANEXOS

EMENTA:  PROMOÇÃO  EM  RESSARCIMENTO  DE  PRETERIÇÃO. 
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 5° ITEM.5 E ART. 21, DA LEI Nº5.250, DE 
29JUL1985. MILITAR CONSIDERADO INAPTO À ÉPOCA DE SUA PROMOÇÃO POR TER 
FALTADO  A  INSPEÇÃO  DE  SAÚDE  NÃO  ATENDENDO  A  CONVOCAÇÃO  PARA 
REALIZAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS E CONSEQUENTEMENTE AO TAF. INTELIGÊNCIA 
DOS ART. 4o. § 3o DA LPP. DEFERIMENTO SE CONVALIDADOS PELO Sr. CMT GERAL, A 
INSPEÇÃO DE SAÚDE E TAF APRESENTADOS NOS AUTOS.
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I – DA CONSULTA
O  Subcomandante  Geral  do  CBMPA  encaminhou  a  esta  Comissão  de 

Justiça – COJ a Parte s/nº do 1º SGT BM ARNALDO SÉRGIO CARDOSO DO NASCIMENTO, 
de 13 FEVEREIRO 2008, para análise e parecer da Comissão de Justiça, objetivando subsidiar 
solução quanto ao pedido de promoção em ressarcimento de preterição do requerente.

II - DOS FATOS
Julgando-se  prejudicado  em  seu  direito  de  ascender  em  sua  carreira,  o 

militar, 1º SGT BM ARNALDO SÉRGIO CARDOSO DO NASCIMENTO, pertencente ao efetivo 
da 6º SGBM/l, requer junto ao Comando da Corporação, sua promoção à graduação de 2º 
SGT BM, em ressarcimento de preterição, a contar de 25 de setembro de 2003. Nessa data, 
segundo narra o requerente deixou de ser promovido por ter faltado à Inspeção de Saúde, e 
conseqüentemente,  não  ter  realizado  o  Teste  de  Aptidão  Física  (TAF),  condições 
indispensáveis à sua promoção segundo o decreto de Regulamentação da Lei nº 5.250/85.

Vindo o requerente a ser promovido à graduação de 2º SGT BM, no quadro 
de praças condutores somente em 21ABR2004, conforme BG nº076 de 26ABR2004.

O  impetrante  solicita  que  a  Inspeção  de  Saúde  realizada  pela  JIS  do 
CBMPA, em seção temporária de nº. 065 de 07 a 09 de agosto de 2002, publicada no BG nº 
153/2002 de 22 AGO2002 e o TAF (Teste de Avaliação Física), realizado no Quartel do 3º 
SBM/I,  referente  a  promoção  de  abril  de  2003,  sejam  convalidados  para  promoção  por 
ressarcimento de preterição retroativa a 25SET2003. 

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
1-  PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA.  PRAZO PARA O INTERRESSADO 

RECORRER DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO REVER 
SEUS ATOS.

Conforme disposto no art.21 da Lei nº 5.250, norma que trata da promoção 
de praças na Corporação, tem-se que:

“Art. 21 - A incapacidade física temporária, verificada em Inspeção de 
Saúde, não impede o ingresso do graduado em quadro de acesso”.

PARÁGRAFO  ÚNICO:  “No  caso  de  incapacidade  física  definitiva ou  de 
incapacidade física temporária por  prazo superior de 02(dois) anos, a praça será reformada 
conforme dispuser o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará”.

Esse mesmo mandamento legal encontra-se reproduzido “Ipsis Litteris” no 
art. 34, do DECRETO nº 4.242, que regulamenta a Lei de Promoção de Praças.

Nota-se  que  para  que  seja  configurada  uma  das  duas  possibilidades 
previstas acima, é imprescindível que o militar compareça à inspeção de saúde, caso contrário 
o  mesmo  será  considerado  não  avaliado  e  recebera  a  denominação   “FALTOU”,  fato 
subsidiariamente disponibilizado no art. 43 do Regulamento da Junta de Inspeção de Saúde do 
Corpo  de Bombeiros  Militar  do Pará  –  REJIS,  publicado no Aditamento ao BG nº172,  de 
23SET1999, nos seguintes termos:

Art.  43 -  O treinamento de aptidão física (TAF) não poderá ser realizado  
antes da JIS, exceto naqueles militares que estão incluídos no artigo 40 deste manual.

Parágrafo  Único  –  Caso  o  BM seja  considerado  Inapto,  só  poderá  ser 
submetido ao TAF quando cessado seu impedimento e for considerado Apto pela JIS-BM.

Deve-se  esclarecer,  entretanto,  que,  se  o  militar  tivesse  comparecido  à 
inspeção de saúde e fosse considerado inapto temporariamente, o requerente poderia constar 
do QA (Quadro de Acesso), mesmo que faltasse ou fosse impedido pelo aplicador de efetuar o 
TAF, conforme lhe assegura a Lei, e conseqüentemente, disputar a promoção com seus pares 
em igualdade de condições, num prazo de máximo de até 02 (dois) anos, sem realizar o TAF. 

Se assim não ocorreu, à promoção em ressarcimento de preterição, não é 
de direito do pleiteante, pois não houve erro da administração, não se impondo neste caso, a 
aplicação do § 3º, art.  4o.  da LPP c/c com art.  64 do ESTATUTO POLICIAL MILITAR DO 
PARÁ, que assim determina, exceto se houver justa causa:

LEI Nº 5.250, 29JUN1985 LPP (Lei de Promoção de Praças).
DOS CRITÉRIOS DE PROMOÇÕES
Art.  4º  -  As  promoções,  dentro  das  vagas  existentes  em cada  Quadro  

(QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar  justo  valor  à  capacidade profissional  e  às  
habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;
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2) Merecimento;
3) Por ato de bravura, e
4) “Post-Mortem”.
§ 3º - Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de 

preterição.
LEI Nº 5.251, 13JUN1985 (ESTATUTO POLICIAL MILITAR)
Art.  64  -  As  promoções  serão  efetuadas  pelo  critério  de  antigüidade 

e merecimento, ou ainda, por bravura e "Post-Mortem''.
§ 1º - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento 

de preterição, independentemente de vagas.
§  2º  -  A  promoção  de  Policial  Militar  feita  em  ressarcimento  de  

preterição     será efetuada segundo os critérios de antigüidade ou merecimento, recebendo     ele o   
número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido     promovido, na época   
devida, pelo princípio em que ora é feita sua promoção.

Desta feita, e importante registrar a existência do Decreto Federal nº 20.910 
de 06JAN1932, regula a prescrição qüinqüenal, conforme a seguinte disposição:

Art 1º - As dividas passivas da união, dos Estados e dos municípios, bem 
assim todo e qualquer Direito ou Ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja  
qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos constados da data do ato ou fato do qual 
se originarem.

 Art 6º - O direito a reclamação administrativa, que não tiver prazo fixado em 
disposição de lei para ser formulada, prescreve em um ano a contar da data do ato ou fato do  
qual a mesma se originar.

Art 10 - O disposto nos artigos anteriores não altera as prescrições de menor  
prazo, constantes, das lei e regulamentos, as quais  ficam subordinados as mesmos regras.

Por efeito vinculativo, a Lei nº 5.251 de 31JUN1985, dispõe sobre o Estatuto 
dos Policiais Militares da Policia Militar do Pará, vigente para o CBMPA, menciona que:

Art. 53 - O Policial Militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer 
ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico, poderá recorrer ou interpor pedido de 
reconsideração,  queixa  ou representação,  segundo  a  regulamentação  especifica  da 
Corporação.

§ 1º - O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá:
a) Em 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da     comunicação   

oficial, quanto a ato de composição do Quadro de Acesso;
b)  Nas  questões  disciplinares,  como  dispuser  o  Regulamento  Disciplinar  

da Polícia Militar;
c) Em 120 (cento e vinte) dias corridos nos demais casos.
§ 2º - O pedido de reconsideração, a queixa e a representação não podem 

ser feitos coletivamente.
Preliminarmente,  teceremos  algumas  considerações  acerca  do  prazo  da 

prescrição administrativa, que se caracteriza como questão prejudicial à matéria pertinente ao 
preenchimento ou não dos requisitos para o ingresso no quadro de acesso para promoção do 
militar requerente.

Com efeito, a prescrição administrativa pode designar, de um lado, a perda 
do prazo para recorrer de decisão administrativa, e, de outro lado, a perda do prazo para que a 
administração reveja seus próprios atos.

No primeiro caso,  encontram-se leis esparsas estabelecendo prazos para 
que  o  interessado  recorra  de  decisões  administrativas,  conforme  artigos  110  da  Lei  nº 
8.112/1990 e artigo nº 59 da Lei nº 9784/1999.

Lei nº 8.112/1990
Art. 110. O direito de requerer prescreve:
I  -  em 5 (cinco)  anos,  quanto  aos atos  de demissão  e  de cassação  de 

aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes 
das relações de trabalho;

II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo 
for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação  
do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado.

Lei nº 9784/1999
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Art.  59.  Salvo  disposição  legal  específica,  é  de  dez  dias  o  prazo  para 
interposição de recurso administrativo,  contado a partir  da ciência ou divulgação oficial  da  
decisão recorrida.

§ 1o Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá  
ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão  
competente.

§ 2o O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por 
igual período, ante justificativa explícita.

O artigo 53 da Lei nº 5251/1985 estabelece prazos para que os interessados 
recorram das decisões administrativas, não impedindo, porém, que a Administração reveja o 
ato, desde que não tenha se operado a preclusão administrativa.

O parecer nº 117/2006- PGE, menciona que a questão atinente ao prazo de 
invalidação dos atos Administrativos, pela administração, já foi tratada pala Procuradoria Geral 
do Estado, por meio do parecer nº 127/2002 (Processo nº 200200003278), sendo sedimentado 
que a Administração Pública tem o prazo de cinco anos para invalidar os atos nulos.

Foi  asseverado  que  a  Administração  Pública  pode  anular  os  atos 
administrativos eivados de nulidades, conforme entendimento sedimentado na Súmula 473 do 
STF que dispõe: “a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios 
que a tornem ilegais,  porque deles não se  originam direito,  ou revogá-los,  por  motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os 
casos, a apreciação judicial.”

No entanto, o poder-dever da Administração invalidar o ato administrativo 
nulo não e absoluto, porquanto encontra limites que o tolhem, resguardando, assim, com tal 
justificação, diversos princípios jurídicos de fundamental observância.

A necessidade de limites à competência invalidatória é indispensável, sob 
pena  de  ver  infringindo  princípios  basilares  do  Estado  de  Direito.  Sob  essa  necessidade, 
evidencie-se a opinião abaixo transcrita:

“Mesmo diante do poder-dever de invalidar, a desconstituição de todos os  
efeitos do ato viciado, em algumas situações envolve alguns aspectos a serem considerados,  
como por exemplo, prejuízos causados a terceiros de boa-fé.

Por  outro  lado,  a  questão  temporal também  se  coloca,  fazendo-se 
necessário perquirir se a administração pode a qualquer tempo invalidar seus atos, uma vez 
que  em  se  tratando  de  atos  de  direito  privado  a  lei   civil   estabelece  prazos  
prescricionais.”(SILVA, Clarissa Sampaio. Op. Cit. Pág 83)

A  maioria  dos  doutrinadores  administrativistas  adotam  a  prescrição 
quinquenária , cite-se dentre eles DI PIETRO: 

“Ficamos com a posição dos que, como Hely Lopes Meirelles,  entendem 
que,  no silencio  da Lei,  a  prescrição  administrativa  ocorre  em cinco anos,  nos termos  do 
Decreto n. 20.910/32. quando se trata de Direito oponível à Administração, não se aplicam os 
prazos do direito comum, mas esse prazo especifico aplicável à Fazenda Pública; apenas em 
se tratando de direitos de natureza real é que prevalecem os prazos previstos no Código Civil, 
conforme entendimento da jurisprudência”.

Com efeito, a tese de prescrição quinquenária encontra respaldo no artigo 1º 
do Decreto – Lei nº 20.910/32, que dispõe: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação, contra a fazenda federal, estadual ou 
municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 
do qual se originam.” 

Desta  sorte,  tendo  em  vista  as  indicações  legais  e  doutrinarias  acima 
mencionados,  e,  ainda,  o  posicionamento já  sedimentado,  tem-se  que a  administração  no 
prazo de cinco anos pode rever seus próprios atos. Assim considerando in casu que não houve 
o  transcurso  de  lapso  temporal  superior  a  cinco  anos,  é  escorreito  asseverar  que  o 
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros pode rever de oficio independente do requerimento 
do interessado, o ato de deferimento do pedido de promoção por ressarcimento realizado pelo 
militar em epígrafe. 

Ultrapassada a questão prescricional, passa-se à análise do preenchimento 
ou não dos requisitos para o ingresso no Quadro de Acesso para promoção.

No  período  da  promoção  em  25  de  setembro  de  2003,  o  militar  não 
preencheu os requisitos necessários  para ingresso no Quadro de Acesso para promoção, 
INSPEÇÃO DE SAÚDE e TAF.

Registre-se, no entanto, que o requerente informa que apresentou Inspeção 
de Saúde, BG Nº 153 de 22 de agosto de 2003,  realizado pela JIS do CBMPA, e Teste de 
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Aptidão Física realizada no Quartel do 3º GBM, referente a promoção de abril de 2003 , tendo 
menos de seis meses da data marcada para realização do TAF da referida promoção (de 05 a 
08 de agosto), conforme BG nº132 de 29 de julho de 2003, nada obsta que o Sr Comandante 
Geral do Corpo de Bombeiros entenda, com fundamento no principio da finalidade dos atos 
administrativos, que a ausência da Inspeção de Saúde e o Teste de Aptidão Física, sejam 
convalidados pelos documentos apresentados pelo militar. Referida hipótese em que, desde 
que  preenchidos  os  demais  requisitos  legais  e  regulares,  seria  devida  a  promoção  em 
ressarcimento. 

Validade da Inspeção de Saúde e Teste de Aptidão Física
Segundo  o  art.  51  do  Decreto  nº  4.244  de  28JAN1986  (RLPO)  que 

regulamentou a Lei nº 5.249 de 29JUL1985(LPO), o período de validade de inspeção de saúde 
é: [...] Art. 51  o oficial PM/BM  incluído nos limites  fixados pela CPO/PM será inspecionado de 
Saúde, e, caso julgado  apto,  a ata correspondente terá validade de um  ano[...].

 No BGR nº 04 de 22JAN2002, foi transcrito o parecer nº 015/2002-COJ 
homologado pelo Exmº Sr. Cel QOBM Comandante Geral à época, que validou por 06 (seis) 
meses  o  Teste  de  Aptidão  Física  (TAF)  realizado  pelo  Cap  QOBM  Andrade.  É  esse 
entendimento que tem sido seguido, por analogia, até que seja normatizado/regulamentado na 
Corporação, sendo, portanto, de 06 (seis) meses o prazo de validade para o Teste de Aptidão.

DECRETO No 88.777, DE 30 DE SETEMBRO DE 1983
Aprova  o  regulamento  para as  policias  militares  e  Corpos  de Bombeiros 

Militares (R-200).
Art . 1º - Este Regulamento estabelece princípios e normas para a aplicação  

do Decreto-lei nº 667, de 02 de julho de 1969, modificado pelo Decreto-lei nº 1.406, de 24 de 
junho de 1975, e pelo Decreto-lei nº 2.010, de 12 de janeiro de 1983.[..] 

Art . 14 - O acesso na escala hierárquica, tanto de oficiais como de praças,  
será gradual e sucessivo, por promoção, de acordo com a legislação peculiar de cada Unidade  
da Federação, exigidos dentre outros, os seguintes requisitos básicos:

1) para todos os postos e graduações, exceto 3º Sgt e Cabo PM: 
-Tempo de serviço arregimentado, tempo mínimo de permanência no posto 

ou  graduação,  condições  de  merecimento  e  antigüidade,  conforme  dispuser  a  legislação  
peculiar; 

[...] 
4)  para  promoção  a  1º  Sargento  PM:  Curso  de  Aperfeiçoamento  de 

Sargento PM; 
[...]  

IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto e ainda subsidiando-se no manifesto em caso análogo 

exarado  por  meio  do  Parecer  nº  117/2006  da  PGE,  após  sugestão  da  Procuradora,  Drª  
“Tatiana Donza Cancela” com fundamento no princípio da finalidade dos atos administrativos,  
para que o vício fosse sanado e assim a ausência da Inspeção de Saúde e o Teste de Aptidão 
Física, se convalidado pelo Sr. Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará,  
pelos  documentos  apresentados  pelo  militar,  desde  que preenchidos  os  demais  requisitos 
legais e regulamentares, seria devida a promoção em ressarcimento de preterição. E, no caso  
do requerente,  usando o mesmo entendimento,  caso convalidado o resultado de inspeção  
(“APTO” - BG nº 134, 31 de julho de 2003) e o TAF (Teste de Avaliação Física), realizado no 
Quartel do 3º GBM,  referente a promoção de abril de 2003, com base na discricionariedade  
investida  ao  administrador,  desde  que  preenchidos  os  demais  requisitos  legais  e 
regulamentares, seria possível a promoção em ressarcimento de preterição do interessado.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 07 de abril de 2008.

KLEBSON LOAIR LÁZARO MANSOS BENTES – CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
I – Concordo com o presente Parecer

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM 
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Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
I – Homologo o presente Parecer;
II – Publique-se em BG.
III  – Convalido a Inspeção de Saúde e o TAF apresentado nos autos do 

parecer.
IV – A CPP deverá providenciar as portarias de promoção por ressarcimento.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de defesa civil e Cmte Geral do CBMPA

PARECER Nº 050/2008-COJ.
INTERESSADO: - 1º SGT BM SAMUEL BEGOT RISUENHO.
ORIGEM: SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA.
ASSUNTO: PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
ANEXO: PROTOCOLO DO SUBCOMANDO DO CBMPA Nº 435.
REQUERIMENTO DO INTERESSADO E ANEXOS

EMENTA:  PROMOÇÃO  EM  RESSARCIMENTO  DE  PRETERIÇÃO. 
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 5° ITEM.5 E ART. 21, DA LEI Nº5.250, DE 
29JUL1985. MILITAR CONSIDERADO INAPTO À ÉPOCA DE SUA PROMOÇÃO POR TER 
FALTADO  A  INSPEÇÃO  DE  SAÚDE  NÃO  ATENDENDO  A  CONVOCAÇÃO  PARA 
REALIZAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS E CONSEQUENTEMENTE AO TAF. INTELIGÊNCIA 
DOS ART. 4o. § 3o DA LPP. DEFERIMENTO SE CONVALIDADOS PELO SR. CMT GERAL, A 
INSPEÇÃO DE SAÚDE E TAF APRESENTADOS NOS AUTOS.

I – DA CONSULTA
O  Subcomandante  Geral  do  CBMPA  encaminhou  a  esta  Comissão  de 

Justiça – COJ a Parte s/nº do 1º SGT BM SAMUEL BEGOT RISUENHO, de 25 MARÇO 2008, 
para análise e parecer da Comissão de Justiça, objetivando subsidiar solução quanto ao pedido 
de promoção em ressarcimento de preterição do requerente.

II - DOS FATOS
Julgando-se  prejudicado  em  seu  direito  de  ascender  em  sua  carreira,  o 

militar, 1º SGT BM SAMUEL BEGOT RISUENHO, pertencente ao efetivo da 6º SGBM/l, requer 
junto  ao  Comando  da  Corporação,  sua  promoção  à  graduação  de  2º  SGT  BM,  em 
ressarcimento de preterição, a contar de 25 de setembro de 2003. Nessa data, segundo narra 
o  requerente  deixou  de  ser  promovido  por  ter  faltado  à  Inspeção  de  Saúde,  e 
conseqüentemente,  não  ter  realizado  o  Teste  de  Aptidão  Física  (TAF),  condições 
indispensáveis à sua promoção segundo o decreto de Regulamentação da Lei nº 5.250/85.

Vindo o requerente a ser promovido à graduação de 2º SGT BM, no quadro 
de praças condutores somente em 21ABR2004, conforme BG nº076 de 26ABR2004.

O  impetrante  solicita  que  a  Inspeção  de  Saúde  realizada  pela  JIS  do 
CBMPA, em seção temporária de nº. 065 de 07 a 09 de agosto de 2002, publicada no BG nº 
153/2002 de 22 AGO2002 e o TAF (Teste de Avaliação Física), realizado no Quartel do 3º 
SBM/I,  referente  a  promoção  de  abril  de  2003,  sejam  convalidados  para  promoção  por 
ressarcimento de preterição retroativa a 25SET2003. 

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
1-  PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA.  PRAZO PARA O INTERRESSADO 

RECORRER DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO REVER 
SEUS ATOS.

Conforme disposto no art.21 da Lei nº 5.250, norma que trata da promoção 
de praças na Corporação, tem-se que:

“Art. 21 - A incapacidade física temporária, verificada em Inspeção de 
Saúde, não impede o ingresso do graduado em quadro de acesso”.

PARÁGRAFO  ÚNICO:  “No  caso  de  incapacidade  física  definitiva ou  de 
incapacidade física temporária por  prazo superior de 02(dois) anos, a praça será reformada 
conforme dispuser o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará”.
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Esse mesmo mandamento legal encontra-se reproduzido “Ipsis Litteris” no 
art. 34, do DECRETO nº 4.242, que regulamenta a Lei de Promoção de Praças.

Nota-se  que  para  que  seja  configurada  uma  das  duas  possibilidades 
previstas acima, é imprescindível que o militar compareça à inspeção de saúde, caso contrário 
o  mesmo  será  considerado  não  avaliado  e  receberá  a  denominação   “FALTOU”,  fato 
subsidiariamente disponibilizado no art. 43 do Regulamento da Junta de Inspeção de Saúde do 
Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará  –  REJIS,  publicado  no  Aditamento  ao  BG nº172,  de 
23SET1999, nos seguintes termos:

Art.  43 -  O treinamento de aptidão física (TAF) não poderá ser realizado  
antes da JIS, exceto naqueles militares que estão incluídos no artigo 40 deste manual.

Parágrafo  Único  –  Caso  o  BM seja  considerado  Inapto,  só  poderá  ser 
submetido ao TAF quando cessado seu impedimento e for considerado Apto pela JIS-BM.

Deve-se  esclarecer,  entretanto,  que,  se  o  militar  tivesse  comparecido  à 
inspeção de saúde e fosse considerado inapto temporariamente, o requerente poderia constar 
do QA (Quadro de Acesso), mesmo que faltasse ou fosse impedido pelo aplicador de efetuar o 
TAF, conforme lhe assegura a Lei, e conseqüentemente, disputar a promoção com seus pares 
em igualdade de condições, num prazo de máximo de até 02 (dois) anos, sem realizar o TAF. 

Se assim não ocorreu, à promoção em ressarcimento de preterição, não é 
de direito do pleiteante, pois não houve erro da administração, não se impondo neste caso, a 
aplicação do § 3º, art. 4o. da LPP c/c com art. 64 do ESTATUTO POLICIAL MILITAR DO PARÁ, 
que assim determina, exceto se houver justa causa:

LEI Nº 5.250, 29JUN1985 LPP (Lei de Promoção de Praças).
DOS CRITÉRIOS DE PROMOÇÕES
Art.  4º  -  As  promoções,  dentro  das  vagas  existentes  em cada  Quadro  

(QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar  justo  valor  à  capacidade profissional  e  às  
habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;
2) Merecimento;
3) Por ato de bravura, e
4) “Post-Mortem”.
§ 3º - Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de 

preterição.
LEI Nº 5.251, 13JUN1985 (ESTATUTO POLICIAL MILITAR)
Art.  64  -  As  promoções  serão  efetuadas  pelo  critério  de  antigüidade 

e merecimento, ou ainda, por bravura e "Post-Mortem''.
§ 1º - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento 

de preterição, independentemente de vagas.
§  2º  -  A  promoção  de  Policial  Militar  feita  em  ressarcimento  de  

preterição     será efetuada segundo os critérios de antigüidade ou merecimento, recebendo     ele o   
número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido     promovido, na época   
devida, pelo princípio em que ora é feita sua promoção.

Desta feita, e importante registrar a existência do Decreto Federal nº 20.910 
de 06JAN1932, regula a prescrição qüinqüenal, conforme a seguinte disposição:

Art 1º - As dívidas passivas da união, dos Estados e dos municípios, bem 
assim todo e qualquer Direito ou Ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja 
qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos constados da data do ato ou fato do qual se  
originarem.

 Art 6º - O direito a reclamação administrativa, que não tiver prazo fixado em 
disposição de lei para ser formulada, prescreve em um ano a contar da data do ato ou fato do  
qual a mesma se originar.

Art 10 - O disposto nos artigos anteriores não altera as prescrições de menor  
prazo, constantes, das lei e regulamentos, as quais  ficam subordinados as mesmos regras.

Por efeito vinculativo, a Lei nº 5.251 de 31JUN1985, dispõe sobre o Estatuto 
dos Policiais Militares da Policia Militar do Pará, vigente para o CBMPA, menciona que:

Art. 53 - O Policial Militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer 
ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico, poderá recorrer ou interpor pedido de 
reconsideração,  queixa  ou representação,  segundo  a  regulamentação  especifica  da 
Corporação.

§ 1º - O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá:
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a) Em 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da     comunicação   
oficial, quanto a ato de composição do Quadro de Acesso;

b)  Nas  questões  disciplinares,  como  dispuser  o  Regulamento  Disciplinar  
da Polícia Militar;

c) Em 120 (cento e vinte) dias corridos nos demais casos.
§ 2º - O pedido de reconsideração, a queixa e a representação não podem 

ser feitos coletivamente.

Preliminarmente,  teceremos  algumas  considerações  acerca  do  prazo  da 
prescrição administrativa, que se caracteriza como questão prejudicial à matéria pertinente ao 
preenchimento ou não dos requisitos para o ingresso no quadro de acesso para promoção do 
militar requerente.

Com efeito, a prescrição administrativa pode designar, de um lado, a perda 
do prazo para recorrer de decisão administrativa, e, de outro lado, a perda do prazo para que a 
administração reveja seus próprios atos.

No primeiro caso,  encontram-se leis esparsas estabelecendo prazos para 
que  o  interessado  recorra  de  decisões  administrativas,  conforme  artigos  110  da  Lei  nº 
8.112/1990 e artigo nº 59 da Lei nº 9784/1999.

Lei nº 8.112/1990
Art. 110. O direito de requerer prescreve:
I  -  em 5 (cinco)  anos,  quanto  aos atos  de demissão  e  de cassação  de 

aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes 
das relações de trabalho;

II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo 
for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do  
ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado.

Lei nº 9784/1999
Art.  59.  Salvo  disposição  legal  específica,  é  de  dez  dias  o  prazo  para 

interposição  de recurso  administrativo,  contado a  partir  da ciência  ou divulgação oficial  da 
decisão recorrida.

§ 1o Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá  
ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão  
competente.

§ 2o O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por 
igual período, ante justificativa explícita.

O artigo 53 da Lei nº 5251/1985 estabelece prazos para que os interessados 
recorram das decisões administrativas, não impedindo, porém, que a Administração reveja o 
ato, desde que não tenha se operado a preclusão administrativa.

O parecer nº 117/2006- PGE, menciona que a questão atinente ao prazo de 
invalidação dos atos Administrativos, pela administração, já foi tratada pala Procuradoria Geral 
do Estado, por meio do parecer nº 127/2002 (Processo nº 200200003278), sendo sedimentado 
que a Administração Pública tem o prazo de cinco anos para invalidar os atos nulos.

Foi  asseverado  que  a  Administração  Pública  pode  anular  os  atos 
administrativos eivados de nulidades, conforme entendimento sedimentado na Súmula 473 do 
STF que dispõe: “a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios 
que a  tornem ilegais,  porque deles não se  originam direito,  ou revogá-los,  por  motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os 
casos, a apreciação judicial.”

No entanto, o poder-dever da Administração invalidar o ato administrativo 
nulo não e absoluto, porquanto encontra limites que o tolhem, resguardando, assim, com tal 
justificação, diversos princípios jurídicos de fundamental observância.

A necessidade de limites à competência invalidatória é indispensável, sob 
pena  de  ver  infringindo  princípios  basilares  do  Estado  de  Direito.  Sob  essa  necessidade, 
evidencie-se a opinião abaixo transcrita:

“Mesmo diante do poder-dever de invalidar, a desconstituição de todos os  
efeitos do ato viciado, em algumas situações envolve alguns aspectos a serem considerados,  
como por exemplo, prejuízos causados a terceiros de boa-fé.

Por  outro  lado,  a  questão  temporal também  se  coloca,  fazendo-se 
necessário perquirir se a administração pode a qualquer tempo invalidar seus atos, uma vez 
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que  em  se  tratando  de  atos  de  direito  privado  a  lei   civil   estabelece  prazos  
prescricionais.”(SILVA, Clarissa Sampaio. Op. Cit. Pág 83)

A  maioria  dos  doutrinadores  administrativistas  adotam  a  prescrição 
quinquenária , cite-se dentre eles DI PIETRO: 

“Ficamos com a posição dos que, como Hely Lopes Meirelles,  entendem 
que,  no silencio  da Lei,  a  prescrição  administrativa  ocorre  em cinco anos,  nos  termos  do 
Decreto n. 20.910/32. quando se trata de Direito oponível à Administração, não se aplicam os 
prazos do direito comum, mas esse prazo especifico aplicável à Fazenda Publica; apenas em 
se tratando de direitos de natureza real é que prevalecem os prazos previstos no Código Civil, 
conforme entendimento da jurisprudência”.

Com efeito, a tese de prescrição quinquenária encontra respaldo no artigo1º 
do Decreto – Lei nº 20.910/32, que dispõe: “As dividas passivas da União, dos Estados e dos 
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação, contra a fazenda federal, estadual ou 
municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 
do qual se originam.” 

Desta  sorte,  tendo  em  vista  as  indicações  legais  e  doutrinarias  acima 
mencionados, e, ainda, o posicionamento já sedimentado, tem-se que a administração no prazo 
de cinco anos pode rever seus próprios atos. Assim considerando  in casu  que não houve o 
transcurso de lapso temporal superior a cinco anos, é escorreito asseverar que o Comandante 
Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  pode  rever  de  oficio  independente  do  requerimento  do 
interessado, o ato de deferimento do pedido de promoção por ressarcimento realizado pelo 
militar em epígrafe. 

Ultrapassada a questão prescricional, passa-se à análise do preenchimento 
ou não dos requisitos para o ingresso no Quadro de Acesso para promoção.

No  período  da  promoção  em  25  de  setembro  de  2003,  o  militar  não 
preencheu os requisitos necessários  para ingresso no Quadro de Acesso para promoção, 
INSPEÇÃO DE SAÚDE e TAF.

Registre-se, no entanto, que o requerente informa que apresentou Inspeção 
de Saúde, BG Nº 153 de 22 de agosto de 2003,  realizado pela JIS do CBMPA, e Teste de 
Aptidão Física realizada no Quartel do 3º GBM, referente a promoção de abril de 2003 , tendo 
menos de seis meses da data marcada para realização do TAF da referida promoção (de 05 a 
08 de agosto), conforme BG nº132 de 29 de julho de 2003, nada obsta que o Sr Comandante 
Geral do Corpo de Bombeiros entenda, com fundamento no principio da finalidade dos atos 
administrativos,  que a ausência da Inspeção de Saúde e o Teste de Aptidão Física, sejam 
convalidados pelos documentos apresentados pelo militar. Referida hipótese em que, desde 
que  preenchidos  os  demais  requisitos  legais  e  regulares,  seria  devida  a  promoção  em 
ressarcimento. 

Validade da Inspeção de Saúde e Teste de Aptidão Física
Segundo  o  art.  51  do  Decreto  nº  4.244  de  28JAN1986  (RLPO)  que 

regulamentou a Lei nº 5.249 de 29JUL1985(LPO), o período de validade de inspeção de saúde 
é: [...] Art. 51  o oficial PM/BM  incluído nos limites  fixados pela CPO/PM será inspecionado de 
Saúde, e, caso julgado  apto,  a ata correspondente terá validade de um  ano[...].

 No BGR nº 04 de 22JAN2002, foi transcrito o parecer nº 015/2002-COJ 
homologado pelo Exmº Sr. Cel QOBM Comandante Geral à época, que validou por 06 (seis) 
meses  o  Teste  de  Aptidão  Física  (TAF)  realizado  pelo  Cap  QOBM  Andrade.  É  esse 
entendimento que tem sido seguido, por analogia, até que seja normatizado/regulamentado na 
Corporação, sendo, portanto, de 06 (seis) meses o prazo de validade para o Teste de Aptidão.

DECRETO No 88.777, DE 30 DE SETEMBRO DE 1983
Aprova  o  regulamento  para as  policias  militares  e  Corpos  de Bombeiros 

Militares (R-200).
Art . 1º - Este Regulamento estabelece princípios e normas para a aplicação  

do Decreto-lei nº 667, de 02 de julho de 1969, modificado pelo Decreto-lei nº 1.406, de 24 de  
junho de 1975, e pelo Decreto-lei nº 2.010, de 12 de janeiro de 1983.[..] 

Art . 14 - O acesso na escala hierárquica, tanto de oficiais como de praças,  
será gradual e sucessivo, por promoção, de acordo com a legislação peculiar de cada Unidade  
da Federação, exigidos dentre outros, os seguintes requisitos básicos:

1) para todos os postos e graduações, exceto 3º Sgt e Cabo PM: 
-Tempo de serviço arregimentado, tempo mínimo de permanência no posto 

ou  graduação,  condições  de  merecimento  e  antigüidade,  conforme  dispuser  a  legislação 
peculiar; 
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[...] 
4)  para  promoção  a  1º  Sargento  PM:  Curso  de  Aperfeiçoamento  de 

Sargento PM; 
[...]  
 
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto e ainda subsidiando-se no manifesto em caso análogo 

exarado  por  meoio  do  Parecer  nº  117/2006  da  PGE,  após  sugestão  da  Procuradora,  Drª 
“Tatiana Donza Cancela” com fundamento no princípio da finalidade dos atos administrativos, 
para que o vício fosse sanado e assim a ausência da Inspeção de Saúde e o Teste de Aptidão 
Física, se convalidado pelo Sr.  Comandante Geral  do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, 
pelos  documentos  apresentados  pelo  militar,  desde  que  preenchidos  os  demais  requisitos 
legais e regulamentares, seria devida a promoção em ressarcimento de preterição. E, no caso 
do requerente,  usando o mesmo entendimento,  caso  convalidado o  resultado de inspeção 
(“APTO” - BG nº 134, 31 de julho de 2003) e o TAF (Teste de Avaliação Física), realizado no 
Quartel do 3º GBM, referente a promoção de abril de 2003, com base na discricionariedade 
investida  ao  administrador,  desde  que  preenchidos  os  demais  requisitos  legais  e 
regulamentares, seria possível a promoção em ressarcimento de preterição do interessado.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 07 de abril de 2008.

KLEBSON LOAIR LÁZARO MANSOS BENTES – CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
I – Concordo com o presente Parecer

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
I – Homologo o presente Parecer;
II – Publique-se em BG.
III  – Convalido a Inspeção de Saúde e o TAF apresentado nos autos do 

parecer.
IV – A CPP deverá providenciar as portarias de promoção por ressarcimento.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de defesa civil e Cmte Geral do CBMPA

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – OFÍCIOS RECEBIDOS
OFICIO Nº 446/2008 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Senhor Comandante;

Solicito as necessárias providencias no sentido de fazer apresentar neste 
Juízo o Oficial do Corpo de Bombeiro deste Estado:  JOHANN MARK DOUGLAS SALES DA 
SILVA,  no  dia  09  de  abril  de  2008  às  10:30h,  quando,  na  oportunidade,  será  realizada 
audiência de oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, nos autos de processo 
nº  2007.2.048299-8  (latrocínio)  que a  Justiça  Pública  move  contra  ANTONIO EWERTON 
SILVA CONCEIÇÃO.

Atenciosamente,

Dr. ALTEMAR DA SILVA PAES
Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Penal da Capital

DESPACHO DO CMT GERAL:
1. A DP para providenciar a respeito;
2. Registre-se, publique-se e cumpra-se
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OFICIO Nº 0343/2008 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.
Senhor Comandante Geral 
Cumprimentando-o, de ordem do Exmo .Sr. Juiz de Direito respondendo pela 

JME/PA, comunico a V. Exa., que foi designado o  dia 28 de abril de 2008, às 09h30, para 
audiência de deliberação quanto à aplicação de sursis processual ao denunciado AL CFSD BM 
ALEXSANDRO SOARES AMOEDO.

Solicito, pois, ordene V. Exa.,  as apresentações na Justiça Militar,  no  dia 
acima  designado,  às  08h:00,  do  denunciado,  que  deverá  estar  acompanhado  de 
advogado, bem como de contracheque do mês atual.

Atenciosamente 

Antonio José de Matos Resque
Diretor de Secretaria em exercício da JME/PA

DESPACHO DO CMT GERAL:
1. A DP para providenciar a respeito;
2. Registre-se, publique-se e cumpra-se

OFICIO Nº 149/2008 JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.
Senhor Comandante 
Uso do presente, para solicitar que seja apresentado perante este Juizado 

Criminal,  no  próximo  dia  30  de  abril  de  2008  às  16h45min,  o  Bombeiro  Militar  senhor 
ANTONIO MORAES ARAÚJO, a fim de participar de Audiência Preliminar pra Proposta de 
transação Penal, nos autos do TCO Nº 2008.2.002649-8, vez que o mesmo figura como Autor 
do Fato incurso nos artigos 303, § único da lei 9503-97.

Cordialmente,

Dra. EUCILA MAUÉS CORREA
Juíza Especial do Juizado da Cidade Nova VIII

DESPACHO DO CMT GERAL:
1. A DP para providenciar a respeito;
2. Registre-se, publique-se e cumpra-se

OFICIO Nº 370/2008 – JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.
Senhor Comandante Geral 
Cumprimentando-o, de ordem do Exmo Sr. Dr. Juiz de Direito Militar Titular, 

informo  a  V.Exa,  que  foi  declarada  extinta  punibilidade  dos  policiais  militares  abaixo 
relacionados, os quais cumpriam as condições de suspensão processual, a fim de que seja 
dada ciência aos mesmos:

SGT BM HAMILTON DOS SANTOS MAIA – Processo nº 2005-2000179-0
SGT  BM  REINALDO  MARGALHO  CARVALHO  –  Processo  nº 

2005/2000232-6 
SGT BM MOISES LOPES – Processo nº 2003/2000133-8
SD BM LUIS FERNANDO SARAIVA BRAGA - Processo nº 2003/2000082-7
Atenciosamente.

Antonio José de Matos Resque
Diretor de Segurança em exercício da JME/PA

DESPACHO DO CMT GERAL:
1. A DP para providenciar a respeito;
2. Registre-se, publique-se e cumpra-se

OFICIO Nº 0211/2008 – JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.
Senhor Diretor
Cumprimentando-o,  remeto  a  V.Sª,  a  Carta  de  Guia  de  Sentença  e 

Fotocópia autênticas da denúncia (fls. 02/04), da sentença (fls. 154/158), da certidão de trânsito 
em julgado (fl.  159)  e da ata de audiência (fls.164/165),  do Processo nº  2003.2.000127-1, 
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referente  ao  apenado  1º  SGT  BM  RONALDO  DO  ESPIRITO  SANTO,  requisitado  que 
apresente o mesmo a Santa Casa de Misericórdia do Pará.

Atenciosamente.

Dr. Elder Lisboa Ferreira da Costa
Juiz de Direito respondendo JME/PA

DESPACHO DO CMT GERAL:
1. A DP para providenciar a respeito;
2. Registre-se, publique-se e cumpra-se

JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.
CARTA DE GUIA DE SENTENÇA
O Doutor Elder Lisboa Ferreira da Costa, Juiz de Direito
respondendo pela Justiça Militar do Estado do Pará, etc...
Faz saber ao IImo. Sr. Direito da Santa Casa da Misericórdia do Pará, que o 

apenado  1º SGT BM RONALDO DO ESPIRITO SANTO, brasileiro, paraense, filho de Carolina 
do Espírito Santo, foi julgado no dia 14 de março de 2007, sendo que o Conselho Permanente 
de Justiça deste foro especial, resolveu pela expressão unânime de seus membros, em julgar 
procedente ação penal, com a condenação do réu, nos autos do Processo nº 2003.2.000127-1, 
pela prática de crimes previstos nos artigos 180 e 259, parágrafo único. Todos do Código Penal 
Militar, a pena de um ano e seis meses de detenção, convertida em prisão, sendo substituída 
pelas condições previstas nos artigos 626 do CPPM, quais sejam: 1- Proibição de freqüentar 
bares,  boates,  casas de jogos e prostituição;  2– Proibição de ausentar-se de Estado,  sem 
autorização do Juiz; 3– Apresentar-se neste Juízo, mensalmente, até o dia 10, portando suas 
relações de alteração atualizadas; 4 - Não mudar de endereço sem comunicar previamente a 
este juízo; 5- Zelar pela melhoria de seu conceito funcional; 6- Prestação de serviço em favor 
da comunidade ( artigo 608, § 2º, inciso II do CPPM ), consistindo em prestá-lo à Fundação 
Santa  Casa  de  Misericórdia  do  Pará,  pelo  período  de  02  (  dois  )anos,  sendo  o  período 
compreendido de 08( oito ) horas de serviço, em trinta e quatro (34) dias, em seu período de 
folga. 

Faz saber que a sentença transitou livremente em julgado, conforme certidão 
anexa,  bem como deve ser  informado a este foro especial  o início e o término da pena e 
qualquer incidente ocorrido durante o cumprimento da mesma.

Acompanhada como parte integrante desta, cópia autenticada do inteiro teor 
da denúncia (fls. 02/04), da sentença (fls. 154/158), da certidão de trânsito em julgado (fls. 159), 
e da ata de audiência (fls. 164/165), para que produza seus efeitos legais. CUMPRA-SE, na 
forma da lei. Dada e passada nesta cidade aos 08 ( oito) dias do me de fevereiro do ano de 
2008 (  dois  mil  e  oito  ).  Eu,  Maria  de Nazaré  Daibes  Tavares,  Diretoria  de Secretaria  da 
JME/PA.

Dr. Elder Lisboa Ferreira da Costa
Juiz de Direito respondendo pela JME/PA

DESPACHO DO CMT GERAL:
1. A DP para providenciar a respeito;
2. Registre-se, publique-se e cumpra-se
(Ref. Nota nº 23/2008 – DP)

2 - MANDADO DE INTIMAÇÃO
O DOUTOR CHARLES MENEZES BARROS, Juiz de Direito, respondendo 

pela 1ª Vara de Fazenda da Capital, na forma da lei, manda a qualquer Oficial de Justiça deste 
Juízo que cumpra o presente mandado.

PROCESSO:          2004.1.081097-0 – INDENIZAÇÃO 
REQUERENTE:     JOSE MARIA PINHEIRO VILHENA 
REQUERIDO:         ESTADO DO PARÁ 
OBJETO:                INTIMAÇÃO do Ilmo. Sr. CEL. QOPM – COMANDANTE 

GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, com endereço na Av. 
Júlio César, 3000, Val-de-Cans, CEP-66013-010, nesta cidade, para que, viabilize a intimação 
do Cabo MAX ROBERTO DA CRUZ SILVA, para comparecer à  audiência de Instrução e 
Julgamento como testemunha do Réu,  designada para o dia 17/04/2008 às 10:00h, na sala 
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do Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, localizada nesta cidade, no Fórum Cível de Belém, 
3º andar, Anexo I, praça Felipe Patroni s/nº - Cidade Velha, bem como remeter a este juízo 
copia integral do Procedimento Administrativo do referido Cabo perante o Corpo de Bombeiro.

CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da lei.
Eu, Maria de Fátima Alves de Leão, Diretora de Secretaria da 1º Vara de 

Fazenda da Capital, elaborei e subscrevi.
Belém, 13 fevereiro de 2008.

CHARLES MENEZES BARROS
Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara de Fazenda da Capital

DESPACHO DO CMT GERAL:
1. A DP para providenciar a respeito;
2. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
(Ref. Nota nº 23/2008 – DP)

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de defesa civil e Cmte Geral do CBMPA

Confere com o Original:

MANOEL SILVA DE FREITAS - TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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