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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇOS PARA O DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2008 (QUINTA - FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM ORLANDO
Supervisor de Área CAP BM EDIVALDO
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM SAMARA

2º Turno: CAP BM GÓES
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM MÔNICA
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM FURTADO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 – ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO
De acordo  com  o  que  preceitua  o  art.  14 da Lei  Estadual  nº  5.731,  de 

15DEZ1992 (Lei de Organização Básica do CBMPA), passa a responder pelo Comando Geral 
do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no período de 10 a 11 de dezembro 2008, o CEL 
QOBM LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA  COSTA, acumulativamente com as funções que já 
exerce.

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – RESUMO DE PORTARIA

PORTARIA Nº. 816 DE 05/12/2008. 
Nome: CEL BM PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA, 02 (duas) diárias 

Origem: Belém - PA Destino: São Luis - MA. Período: 09 a 11 de dezembro de 2008. Objetivo: 
Medalha “ Alferes Moraes Santos”.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt. Geral do CBMPA
(Transc. do DOE n°31314 de 10/12/2008)

2 – OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO  N°  470/2008–MINISTÉRIO  DO  MEIO  AMBIENTE  /  INSTITUTO 

BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 

Assunto:  Agradecimento  pela  participação  no  Workshop  –  Estrutura  e 
Organização Brasileira para Prevenção, Controle de Queimadas e Combates aos Incêndios 
Florestais.

Senhor Coronel 
Cumprimentando-se cordialmente, vimos por intermédio do presente oficio, 

externar  nossos  mais  sinceros  agradecimento  pela  atuação cordial  de vossa  senhoria  em 
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fornecer  apoio  valioso  e  incondicional  para  a  realização  do  Workshop  –  Estrutura  e 
Organização Brasileira  para Prevenção,  Controle  de Queimadas e  Combate aos  Incêndios 
Florestais, ocorrido neste exercício, no período de 29 de setembro a 10 de outubro em parceria 
com o Serviço Florestal Americano (US – Forest service).

Com efeito, o grande sucesso do evento decorreu da participação irretocável 
de todos os representantes das instituições convidadas. Ressaltamos a palestra do Sr. Jose 
Augusto Farias Almeida, de vossa instituição, ministrada na primeira semana de trabalhos é 
com uma atuação fundamental na oficina para debate do sistema nacional de prevenção e 
combate aos incêndios florestais, ocorrida na segunda semana do evento.

Por  ultimo,  gostaríamos de salientar  a importância  da continuidade desta 
parceria que, com certeza, ha. de render frutos para ambas a partes nos trabalhos que se 
seguirão.

Feitas essas considerações, aproveitamos o ensejo para encaminhar o DVD 
com  as  apresentações  e  resultados  do  Workshop  e  reiterar  nossos  votos  de  estima  e 
consideração por Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

Elmo Monteiro da Silva Junior 
Chefe do Centro Especialização PREVFOGO.

3 - DETERMINAÇÃO 
Determino que a partir desta data fica proibida a utilização da VTR Mitsubishi 

L  200  do  Superior  de  Dia  de  placa  JVF  8035,  em  serviços  que  não  sejam  da  área  de 
operacionalidade do CBMPA. 

Respeitosamente 

Mario da Conceição Moraes Filho – Tcel QOBM 
Comandante Operacional do CBMPA 
(Nota para BG nº 034/2008 - Cop) 

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

PARECER Nº 203 /2008-COJ.
INTERESSADO: 2º SGT BM TOBIAS CORRÊA MOREIRA
ORIGEM: Gab. do Comando.
ASSUNTO: Recurso de reconsideração de ato.
ANEXO: Recurso do interessado e seus anexos. 

EMENTA: RECONSIDERAÇÃO DE ATO DA DECISÃO DO CONSELHO DE 
DISCIPLINA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRAZOS DO C.D., DE CERCEAMENTO DE 
DEFESA PELO REQUERIMENTO DE VISTA DOS AUTOS TER SIDO NEGADO, DE QUE O 
INQUÉRITO TÉCNICO FOI REALIZADO POR OFICIAIS QUE NÃO TINHAM HABILITAÇÃO, 
DE QUE O LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS SERIA 
INVERÍDICO, POR TER SIDO EMITIDO COM ATRASO, E DE QUE O LOCAL DO ACIDENTE 
FOI VIOLADO E QUE O VEÍCULO NÃO TERIA SIDO PERICIADO NO LOCAL. DE QUE A 
DENÚNCIA NÃO TERIA SIDO RECEBIDA PELO JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR. EXISTÊNCIA 
DE  TRECHOS  DE  DEPOIMENTOS  TESTEMUNHAIS  FAVORÁVEIS  AO  ACUSADO.  A 
OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS NÃO PODE SER INFLEXÍVEL. NÃO SE PODE SACRIFICAR 
A DEFESA OU O ALCANCE DA VERDADE MERAMENTE PARA ATENDER UM PRAZO. HÁ 
SITUAÇÕES  EXCEPCIONAIS  EM  QUE,  MEDIANTE  MOTIVAÇÃO,  O  PRÓPRIO 
PRESIDENTE  PODE  DILATAR  PRAZOS.  AUTOS  DISPONIBILIZADOS  E 
COMPROVADAMENTE  ENTREGUES  AO  ACUSADO.  INQUÉRITO  TÉCNICO  É 
PROCEDIMENTO  INVESTIGATIVO  ESPECIALIZADO,  SEM  CARÁTER  PUNITIVO,  PARA 
APURAR  RESPONSABILIDADES  POR  DANOS  EM  VIATURAS,  NÃO  SE  TRATA  DE 
PERÍCIA. PARECER TÉCNICO Nº 07/2007, SE REFERE SOBRE O BOLETIM DE ACIDENTE 
DE  TRÂNSITO,  OCORRÊNCIA  Nº  0083,  DATADA  DE  15.01.2005,  LEVANTAMENTO 
REALIZADO NO MESMO DIA DO ACIDENTE. O ATRASO NA EMISSÃO DO PARECER NÃO 
INVALIDA  LAUDO.  JURISPRUDÊNCIAS  NESTE  SENTIDO.  ESFERAS  PENAL,  CIVIL  E 
ADMINISTRATIVA  SÃO  INDEPENDENTES  ENTRE  SI.  A  REPERCUSSÃO  NAS  DEMAIS 
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ESFERAS  DA  COISA  JULGADA  NA  ESFERA  PENAL,  SÓ  OCORRE  NOS  CASOS  DE 
INEXISTÊNCIA  DO  FATO  OU  DE  NEGATIVA  DE  AUTORIA,  NÃO  FOI  O  CASO 
(INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS).  TRECHOS  DE  DEPOIMENTOS  ISOLADOS  QUE  NÃO 
REFLETEM A ÍNTEGRA DOS DEPOIMENTOS. QUANTO AOS QUE DECLARARAM QUE 
NÃO  PODERIAM  LHE  IMPUTAR  RESPONSABILIDADE,  O  FATO  AINDA  ESTAVA  EM 
APURAÇÃO, PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PARECER DESFAVORÁVEL.

I – DA CONSULTA
O Comandante Geral do CBMPA encaminhou, para análise e parecer desta 

Comissão de Justiça, o recurso do 2º SGT BM TOBIAS CORRÊA MOREIRA, datado de 26 
de setembro de 2008, o qual foi  recebido neste CBMPA em 29 de setembro de 2008, em 
que o mesmo solicita  reconsideração de ato da decisão do Conselho de Disciplina da 
referida autoridade, publicada no BG nº 163, de 05.09.2008.

II - DOS FATOS
O acusado encontrava-se desde Maio de 2006 respondendo a Conselho de 

Disciplina, que teve como objetivo apurar a capacidade de permanência do mesmo nas fileiras 
da  Corporação,  em  razão  do  Militar  ter  em  tese  cometido  transgressão  da  Disciplina  de 
Natureza “Grave”, por ter saído sem autorização da Unidade em que estava lotado dirigindo a 
VTR APM-02 e no conseqüente tombamento da mesma, sob a alegação de estar dirigindo de 
forma negligente, fato este ocorrido em 15 de janeiro de 2005, sendo que por tais fatos o 
acusado foi autuado em flagrante delito, tendo, posteriormente, sua prisão sido relaxada pela 
justiça militar estadual.

A Decisão do Conselho de Disciplina foi publicada no BG nº 163, de 05 de 
setembro de 2008, em que o Exmo. Sr. Comandante Geral do CBMPA decidiu  pela reforma 
administrativa  disciplinar  do  acusado,  na  graduação  atual  em  que  se  encontra  e  com  os 
proventos proporcionais  ao seu tempo de serviço,  tendo em vista  a falta de condições do 
acusado para o desempenho de suas funções no serviço ativo, com base no art. 113 e 126, III, 
c/c o art. 44, §1º, II do Código de Ética e Disciplina da PMPA.

O Acusado, através de seu Advogado, Dr. Rodrigo Teixeira Sales, ingressou 
com  requerimento  de  vista  dos  autos  na  Corporação  em  19.09.2008,  às  09h30.  Em 
27.09.2008,  estava  sendo  confeccionado  o  Ofício  por  esta  Comissão  de  Justiça, 
disponibilizando ao Acusado ou ao seu Advogado os autos do Conselho de Disciplina, sendo 
que o Acusado não quis esperar e retirou-se,  fato este testemunhado pela Voluntária Civil 
TAIANI, pertencente a esta COJ. Posteriormente, como o Acusado não apareceu mais para 
receber  os  autos,  remetemos  o  Ofício  nº  231/2008,  de  29.09.2008,  diretamente  ao  seu 
Advogado, Dr. Rodrigo Teixeira Sales, o qual foi recebido em 03.10.2008, e entregue ao SGT 
TOBIAS, o qual fez cópia dos autos, fato este testemunhado pelo CB G. COSTA, pertencente a 
esta COJ.

No recurso em análise, recebido nesta Corporação em 29 de setembro de 
2008,  em  síntese,  a  defesa  alega  nulidade  do  processo,  com  base  nas  seguintes 
argumentações:

1. De que teria havido violação aos prazos de conclusão do Conselho de 
Disciplina e, portanto, violação ao princípio da legalidade.

2.  De  que  houve  cerceamento  de  defesa,  por  seu  cliente  ter  seu 
requerimento de vista dos autos, em tese, sido negado.

3.  De  que  o  Inquérito  Técnico  foi  realizado  por  Oficiais  que  não 
apresentaram suas especializações técnicas, ou seja, não tinham habilitação para realizar tal 
encargo, além de ter sido concluído fora do prazo.

4. De que o Laudo Pericial emitido pelo Centro de Perícias Científicas seria 
inverídico,  por  ter  sido emitido somente  em 19 de março  de 2007, sendo que o  acidente 
ocorreu em 15 de janeiro de 2005, além de que o local do acidente foi violado e que o veículo 
não teria sido periciado no local.

Além destas, argumenta que a denúncia não teria sido recebida pelo douto 
Juiz de Direito Titular da Justiça Militar Estadual, por entender que não existem nos autos 
provas suficientes que possam apontar o acusado como responsável pelo acidente. 

A defesa também transcreve trechos de depoimentos das testemunhas, a 
maioria relacionada ao fato de que o acusado teria saído na VTR APM-02 do 1º GBS para 
aquecer a VTR com autorização do Oficial de Dia e Comandante do Socorro ou de que a 
responsabilidade  de  Comunicar  ao  CIOP  seria  deste.  Outros  trechos  de  depoimentos  de 
testemunhas que declararam que não poderiam imputar a responsabilidade ao Acusado.
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III – DO DIREITO
III.1  –  QUANTO  A VIOLAÇÃO  AOS  PRAZOS  DE  CONCLUSÃO  DO 

CONSELHO DE DISCIPLINA.
III.1.1 - DA LEI
A respeito do prazo em Conselho de Disciplina, a lei nº 6.833, de 13 de 

fevereiro de 2006, que Instituiu o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, 
dispõe o seguinte:

Prazo para conclusão
Art. 123. O  prazo de 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.

Todavia, nenhum dispositivo deve ser analisado isoladamente. No que tange 
o recurso administrativo disciplinar, o Código de Ética e Disciplina da PMPA, rege o seguinte:

Pressupostos
Art.  142.  O  recurso,  para  ser  conhecido,  deve  conter  os  seguintes 

pressupostos:
I - legitimidade para recorrer;
II - interesse (prejuízo);
III - tempestividade;
IV - adequabilidade;
[...]
Reconsideração de ato
Art.  144.  A  reconsideração  de  ato  é  o  recurso  interposto  mediante 

requerimento, por meio do qual o policial militar que se julgue prejudicado solicita à autoridade 
que proferiu a decisão disciplinar que reexamine sua decisão e reconsidere seu ato.

[...]
Prazo para interposição
§ 2º O pedido de reconsideração de ato deve ser  apresentado no prazo 

máximo  de  cinco  dias,  a  contar  da  data  em  que  o  policial  militar  tome  conhecimento 
oficialmente, por meio de publicação em boletim ou no Diário   O  ficial, da decisão que deseje ver   
reconsiderada. 

O recurso do Acusado, poderia ser  indeferido de plano, pois  entrou com 
recurso fora do prazo legal. A Decisão do Conselho de Disciplina foi publicada no BG nº 163, 
de 05 de setembro de 2008, O recurso foi recebido nesta Corporação em 29 de setembro 
de 2008, portanto muito além do além do prazo legal. Todavia nos prestaremos a analisar o 
mérito da questão.

III.1.2 – DA DOUTRINA
O  renomado  doutrinador  na  área  do  Direito  Administrativo  Disciplinar, 

Professor Léo da Silva Alves, em sua obra “Processo Disciplinar Passo a Passo”, 2ª Edição, p. 
60, preleciona o seguinte a respeito dos prazos em processo administrativo disciplinar:

A  observância  dos  prazos,  entretanto,  não  pode  ser  inflexível.  O 
Processo Administrativo caracteriza-se pelo formalismo moderado.  Não se pode, por 
conseqüência, sacrificar a defesa ou o alcance da verdade meramente para atender um 
prazo.

Sustentamos  que  há  situações  excepcionais em  que,  mediante 
motivação,  o próprio presidente pode dilatar prazos. Os prazos que o estatuto federal  
considera improrrogáveis não atingem, necessariamente, a parte referente ao processo 
disciplinar.

III.1.3 – DA JUSRISPRUDËNCIA
A  respeito  do  excesso  de  prazo  em  processo  administrativo  disciplinar, 

encontramos as seguintes jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.EXCESSO DE PRAZO NA 
CONCLUSÃO  DO  PROCESSO.  AUSÊNCIA  DE  IRREGULARIDADE.  EXAME  DE 
INSANIDADE MENTAL. COMPOSIÇÃO DA JUNTA MÉDICA NOS MOLDES DO ART. 160 
DA LEI Nº8.1162/90. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA 
DO  MANDAMUS.  AUSÊNCIA  DO  ASSISTENTE  TÉCNICO  INDICADO  PELA  DEFESA.  
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
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I-  Se  a  punição  imposta  ao  impetrante  foi  baseada  em  prévio 
procedimento  administrativo  disciplinar,  no  qual  se  oportunizou  ao  acusado  a  
possibilidade de acompanhar todos os atos processuais, bem como apresentar defesa  
escrita, não há que se falar em nulidade do ato demissionário por ofensa aos princípios  
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

II-  O  excesso  de  prazo  verificado  na  conclusão  do  processo 
administrativo não constitui irregularidade capaz de prejudicar a decisão. (Precedentes).

[...]
(STJ,  MS – 8276, UF: DF, Órgão Julgador: 3ª SEÇÃO, Data da decisão: 

13/11/2002, DJ DATA: 09/12/2002, Relator(a) FÉLIX FICHER).
ADMINISTRATIVO.  PROCESSO  DISCIPLINAR.  PENA  DE  DEMISSÃO. 

NULIDADES  DE  ORDEM  FORMAL  AFASTADAS.  DESPROPORCIONALIDADE  DA 
SANÇÃO. OCORRÊNCIA. PRESCEDENTE ESPECÍFICO.

1.  A  autoridade  administrativa,  ciente  da  prática  de  qualquer 
irregularidade no serviço público, deve de ofício, por mandamento legal, determinar a  
apuração dos fatos imediatamente, assegurada ao acusado a ampla defesa. Inteligência 
do Art. 143 da Lei n. 8112/90.

2.  A  sindicância,  que  visa  apurar  a  ocorrência  de  infrações 
administrativas,  sem estar dirigida,  desde logo, à aplicação de sanção, prescinde da  
obsrvância  dos  princípios  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,  por  se  tratar  de  
procedimento  inquisitorial,  prévio  à  acusação  e  anterior  ao  processo  administrativo 
disciplinar, ainda sem a presença obrigatória de acusados.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em afirmar que o  
excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não conduz a  
nulidade deste

[...].
(STJ, MS – 10828, Processo: 200501182740 UF: DF, Órgão Julgador: 3ª  

SEÇÃO, Data da decisão: 28/06/2006, DJ DATA: 02/10/2006 PÁGINA:  220,   Relator(a)  
PAULO GALLOTTI).

Portanto, entendemos que o excesso ao prazo foi superveniente, em que 
buscou-se estabelecer a verdade e que não houve prejuízo para a parte.

III.2 – QUANTO AO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA, POR TER 
SEU REQUERIMENTO DE VISTA DOS AUTOS, EM TESE, SIDO NEGADO.

A Decisão do Conselho de Disciplina foi publicada no BG nº 163, de 05 de 
setembro de 2008 e o Acusado ingressou com pedido de vista em 19.09.2008, às 09h30. Em 
27.09.2008,  estava  sendo  confeccionado  o  Ofício  por  esta  Comissão  de  Justiça, 
disponibilizando ao Acusado ou ao seu Advogado os autos do Conselho de Disciplina, sendo 
que o Acusado não quis esperar e retirou-se,  fato este testemunhado pela Voluntária Civil 
TAIANI, pertencente a esta COJ. Posteriormente, como o Acusado não apareceu mais para 
receber  os  autos,  remetemos  o  Ofício  nº  231/2008,  de  29.09.2008,  diretamente  ao  seu 
Advogado, Dr. Rodrigo Teixeira Sales, o qual foi recebido em 03.10.2008, e entregue ao SGT 
TOBIAS, o qual fez cópia dos autos, fato este testemunhado pelo CB G. COSTA, pertencente a 
esta COJ. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, haja vista que não foi 
apresentado nenhum documento com despacho neste sentido, ao contrário existe documento 
comprovando  justamente  o  contrário,  que  os  autos  foram  disponibilizados  e  foram 
comprovadamente entregues ao acusado.  Além do mais,  cabe relembrar  que os autos do 
Conselho de Disciplina já haviam sido disponibilizados ao Defensor do Acusado para vista para 
que o mesmo pudesse formular suas razões finais de defesa.

III.3 – QUANTO AO INQUÉRITO TÉCNICO TER SIDO REALIZADO POR 
OFICIAIS  QUE  NÃO  APRESENTARAM  SUAS  ESPECIALIZAÇÕES  TÉCNICAS,  NÃO 
HABILITADOS PARA TAL ENCARGO, E TER SIDO CONCLUÍDO FORA DO PRAZO.

O  Inquérito  Técnico  é  um  procedimento  investigativo  especializado,  sem 
caráter  punitivo,  que  tem o  condão de  apurar  responsabilidades  por  danos  causados  em 
materiais  pertencentes  à  Fazenda  Estadual  que  fazem  parte  do  patrimônio  do  CBMPA, 
especialmente viaturas. Não se trata de perícia, como quer tratar o Defensor do Acusado, para 
esta  sim,  são  requeridas  as  exigências  alegadas,  muito  embora  o  Inquérito  Técnico 
fundamente-se também na perícia emitida por órgão competente, dentre outros elementos de 
prova do conjunto probatório para sustentar as conclusões de seu Parecer.
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Quanto  ao  atraso,  vale  a  mesma  argumentação  feita  para  o  atraso  do 
Conselho de Disciplina.

III.4  -   QUANTO  AO  LAUDO  PERICIAL  EMITIDO  PELO  CENTRO  DE 
PERÍCIAS CIENTÍFICAS DE QUE SERIA INVERÍDICO, POR TER SIDO EMITIDO SOMENTE 
EM 19 DE MARÇO DE 2007, SENDO QUE O ACIDENTE OCORREU EM 15 DE JANEIRO DE 
2005, E QUE O LOCAL DO ACIDENTE TERIA SIDO VIOLADO E QUE O VEÍCULO NÃO 
TERIA SIDO PERICIADO NO LOCAL.

De  fato,  o  laudo  pericial  foi  emitido  pelo  centro  de  perícias  científicas 
somente em 19 de março de 2007, e o acidente ocorreu de fato em 15 de janeiro de 2005, 
todavia o laudo a que se refere a defesa, o parecer técnico nº 07/2007, incia especificando  que 
este se refere  sobre o Boletim de Acidente de Trânsito, Ocorrência nº 0083,  datada de 
15.01.2005, e no referido BOAT, consta que o acidente ocorreu às 10h00, deste dia e que 
levantamento do acidente no local foi iniciado às 10h30 e concluído às 11h00 do mesmo dia. 
Portanto, pouco importa que o referido parecer tenha sido concluído mais de dois anos depois 
do acidente, o que realmente interessa é que este se refere ao BOAT, cujo levantamento foi 
realizado no mesmo dia do acidente. O atraso na emissão do parecer é conseqüência da 
grande demanda de perícias a que é submetido aquele órgão competente,  problema este 
enfrentado por todos os centros de perícia científica do país. Para ilustrar este entendimento, 
transcrevemos abaixo uma jurisprudência a respeito do assunto:

Íntegra do
Acórdão

Acompanhamento
Processual

Resultado sem
Formatação Imprimir/Salvar 

Processo
AgRg no Ag 69733 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
1995/0015441-2

Relator(a)
Ministro HÉLIO MOSIMANN (1093)

Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA

Data do Julgamento
07/06/1995

Data da Publicação/Fonte
DJ 07/08/1995 p. 23035

Ementa
AGRAVO REGIMENTAL. PRODUÇÃO DE PROVA. PERICIA. EXCESSO DE PRAZO NO
OFERECIMENTO DE PARECER DO ASSISTENTE TECNICO. MOTIVO JUSTIFICADO.
INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO A NORMAS PROCESSUAIS. RECURSO ESPECIAL
INTERCEPTADO NA ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO.
JUSTIFICADO E ACEITO PELO JUIZ O ATRASO NA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
DE UM DOS ASSISTENTES TÉCNICOS, NÃO HA PORQUE DETERMINAR O
DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS, NÃO HAVENDO OFENSA A DISPOSITIVOS DE 
LEI
FEDERAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.

Acórdão
POR VOTAÇÃO UNANIME, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Resumo Estruturado
DESCABIMENTO, DESENTRANHAMENTO, AUTOS, LAUDO TÉCNICO, ASSISTENTE,
OCORRÊNCIA, JUSTA CAUSA, JUSTIFICAÇÃO, DEMORA, APRESENTAÇÃO, PROVA,
CARACTERIZAÇÃO, JUIZ, AMPLIAÇÃO, PRAZO.

Referência Legislativa
LEG:FED LEI:005869 ANO:1973
*****  CPC-73    CODIGO DE PROCESSO CIVIL
ART:00183 PAR:00001 PAR:00002 ART:00432 ART:00433
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Nº DO ACORDÃO: 70758
Nº DO PROCESSO: 200730095327
RAMO: PENAL
RECURSO/AÇÃO: HABEAS CORPUS
ÓRGÃO JULGADOR: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
COMARCA: MARITUBA
PUBLICAÇÃO: Data:28/03/2008 Cad.1 Pág.5
RELATOR: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ART.121, 

§2º, I E IV E ART. 146, §1º - CONSTRANGIMENTO ILEGAL FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO 
DA  DECISÃO  PELA  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  QUE   CORROBOREM  PARA  A 
MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO - EXCESSO DE PRAZO PARA O

ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA.
1. Eventual atraso na entrega do laudo pericial não possui o condão de 

proporcionar conclusão de inexistência do crime, quando evidenciada por outras provas 
acostadas aos autos.

2. A autoria resta devidamente comprovada, com a prisão em flagrante do 
paciente portando a arma do crime, bem como pela confissão perante a autoridade policial.

3.  Alegações  de  inocência  demandam  exame  aprofundado  do  conjunto 
fático-probatório, peculiar ao processo de conhecimento,e inviável em sede de habeas corpus.

4. Não há que se falar em excesso de prazo, vez que à luz do principio da 
razoabilidade, a ação penal, objeto do presente writ, tramita regularmente, estando na fase de 
oitiva de testemunhas.

5.  Condições pessoais  favoráveis  não são garantidoras da revogação do 
decreto constritivo.

6.  Ordem  DENEGADA  nos  termos  da  fundamentação  do  voto. 
UNANIMIDADE.

III.5 – QUANTO A ARGUMENTAÇÃO DE QUE A DENÚNCIA NÃO TERIA 
SIDO RECEBIDA PELO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL.

Em relação  a  denúncia  não ter  sido recebida pelo douto  Juiz de Direito 
Titular da Justiça Militar Estadual, por entender que não existem nos autos provas suficientes 
que  possam  apontar  o  acusado  como  responsável  pelo  acidente,  lembramos  que  está 
pacificado na doutrina e  na jurisprudência  que as esferas  penal,  civil  e  administrativa  são 
independentes entre si e que a repercussão nas demais esferas, da coisa julgada na esfera 
penal, só ocorre nos casos de inexistência do fato ou de negativa de autoria. Citamos a seguir, 
algumas jurisprudências que sustentam este entendimento.

“RMS – Administrativo – Funcionário Público – Demissão – Jurisdições 
penal e Administrativa – As jurisdições intercomunicam-se, prevalece a jurisdição penal;  
esta projeta sempre a verdade real. não se admitem presunções , como na jurisdição 
civil.  negado  o  fato,  ou  a  autoria,  repercute  de  modo  absoluto  em  todas  as  areas 
jurídicas. absolvição  por outro fundamento não afeta o resíduo administrativo. pode, 
pois,  ocorrer  a  demissão  do  funcionário  publico.”  

“Administrativo. Mandado de Segurança. Ex-servidor Público Estadual. 
Anulação  do  Ato  de  Demissão.  Juízo  Administrativo.  Vinculação.  Instância  Criminal.  
Negativa  da  Autoria.  Teoria  dos  Motivos  Determinantes.  
-  A  repercussão  da  absolvição  criminal  na  instância  administrativa  somente  ocorre 
quando a sentença proferida no Juízo criminal nega a existência do fato ou afasta a sua 
autoria...” 

O Código de Processo Penal Militar, em seu Art. 439, prevê o seguinte:

Art. 439 O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os 
motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:

a)  estar  provada a inexistência do fato,  ou não haver prova da  sua 
existência;

b) não constituir o fato infração penal;
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c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal;
d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade 

ou imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar);
e) não existir prova suficiente para a condenação;
f) estar extinta a punibilidade.

Não existirem nos autos provas suficientes que possam apontar o acusado 
como  responsável  pelo  acidente,  não  se  enquadrada  nas  situações  de  repercussão  da 
absolvição na esfera penal sobre a administrativa, pois não significa que o fato não existiu ou 
que o acusado não foi o autor, pois a materialidade do fato e autoria podem ser apuradas e 
comprovadas  na  esfera  administrativa,  como  foi,  mesmo  não tendo sido  comprovadas na 
esfera  penal,  pois  as  provas  apenas  não  foram  consideradas  suficientes,  e,  face  a 
independência  das  esferas,  as  apurações  são  independentes,  podendo  levar  a  outros 
desdobramentos, como ocorreu neste caso.

III.6  –  QUANTO  AOS  TRECHOS  DE  DEPOIMENTOS  DAS 
TESTEMUNHAS, RELACIONADOS AO FATO DE QUE O ACUSADO TERIA SAÍDO NA VTR 
PARA AQUECÊ-LA COM AUTORIZAÇÃO DO OFICIAL DE DIA E OUTROS TRECHOS DE 
DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE DECLARARAM QUE NÃO PODERIAM IMPUTAR 
A RESPONSABILIDADE AO ACUSADO.

No tocante a este ponto concordamos com o defensor do acusado, de fato 
ficou comprovado nos autos de que o mesmo saiu da Unidade para aquecer a viatura com 
autorização do Oficial de Dia e Comandante do Socorro, tanto que o mesmo foi absolvido de tal 
acusação na Decisão dada ao Conselho de Disciplina pelo Comandante Geral do CBMPA, mas 
isto não lhe autorizava a tombar a viatura, que nem em ocorrência estava, nem lhe isenta de 
responsabilidade por  este  ato.  Quanto  aos  trechos  de  depoimentos  citados,  que  em  tese 
seriam  favoráveis  ao  acusado,  ressaltamos  que  são  trechos  isolados  que  não  refletem a 
íntegra  dos  depoimentos,  e,  quanto  aos  que  declararam  que  não  poderiam  lhe  imputar 
responsabilidade, não poderia ser diferente, uma vez que o fato ainda estava em apuração, é o 
princípio de presunção de inocência.

IV – DA CONCLUSÃO
O recurso do Acusado, poderia ser  indeferido de plano, pois  entrou com 

recurso  fora  do  prazo  legal,  o  Código  de  Ética  e  Disciplina  estabelece  que  o pedido  de 
reconsideração de ato deve ser apresentado no prazo máximo de cinco dias, a contar da data 
em que o policial militar tome conhecimento oficialmente, por meio de publicação em boletim 
ou no Diário    O  ficial, da decisão que deseje ver reconsiderada.  .  A  Decisão do Conselho de 
Disciplina foi publicada no BG nº 163, de 05 de setembro de 2008, O recurso foi recebido 
nesta Corporação em 29 de setembro de 2008, portanto muito além do além do prazo legal. 
Todavia nos prestamos a analisar o mérito da questão.

Quanto a alegação da Defesa de que teria havido violação aos prazos de 
conclusão  do  Conselho  de  Disciplina  e,  portanto,  violação  ao  princípio  da  legalidade, 
encontramos fundamentos na doutrina, nos ensinamentos do renomado doutrinador na área do 
Direito  Administrativo  Disciplinar,  professor  Léo  da  Silva  Alves,  que  A  observância  dos 
prazos  não pode ser inflexível.  ....  Não se pode sacrificar a  defesa ou  o alcance da 
verdade  meramente  para  atender  um  prazo.  Há  situações  excepcionais em  que, 
mediante  motivação,  o  próprio  presidente  pode  dilatar  prazos. Também  citamos 
fundamentos jurisprudenciais no mesmo sentido.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa,  por ter  seu requerimento de 
vista dos autos, em tese, sido negado, os autos foram disponibilizados ao acusado através do 
Ofício nº 231/2008-COJ, de 29.09.2008, entregue diretamente ao seu Advogado, Dr. Rodrigo 
Teixeira Sales, o qual foi recebido em 03.10.2008, e entregue ao SGT TOBIAS, o qual fez 
cópia dos autos. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Quanto  ao  inquérito  técnico  ter  sido  realizado  por  oficiais  que  não 
apresentaram  suas  especializações  técnicas,  não  habilitados  para  tal  encargo,  e  ter  sido 
concluído  fora  do  prazo,  argumentamos  que  o  Inquérito  Técnico  é  um  procedimento 
investigativo  especializado,  sem  caráter  punitivo,  que  tem  o  condão  de  apurar 
responsabilidades por danos causados em materiais pertencentes à Fazenda Estadual que 
fazem parte do patrimônio do CBMPA, especialmente viaturas. Não se trata de perícia, como 
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quer tratar o Defensor do Acusado, para esta sim, são requeridas as exigências alegadas. 
Quanto ao atraso, vale a mesma argumentação feita para o atraso do Conselho de Disciplina.

Quanto ao laudo pericial emitido pelo centro de perícias científicas de que 
seria inverídico, por ter sido emitido somente em 19 de março de 2007, sendo que o acidente 
ocorreu em 15 de janeiro de 2005, e que o local do acidente teria sido violado e que o veículo 
não teria sido periciado no local, ratificamos em parte, pois o laudo a que se refere a defesa, o 
parecer  técnico  nº  07/2007, inicia  especificando  que este  se refere  sobre o  Boletim de 
Acidente  de  Trânsito,  Ocorrência  nº  0083,  datada  de  15.01.2005,  e  no  referido  BOAT, 
consta que o acidente ocorreu às 10h00, deste dia e que levantamento do acidente no local foi 
iniciado às 10h30 e concluído às 11h00 do mesmo dia. Portanto, o que realmente interessa é 
que este se refere ao BOAT, cujo levantamento foi realizado no mesmo dia do acidente, e o 
atraso na emissão do parecer não o invalida.  Também citamos jurisprudências neste sentido.

Em relação  à  denúncia  não ter  sido recebida pelo douto  Juiz de Direito 
Titular  da  Justiça  Militar  Estadual,  por  entender  que  não  existem  nos  autos  provas 
suficientes que possam apontar o acusado como responsável pelo acidente, lembramos que 
está pacificado na doutrina e na jurisprudência que as esferas penal, civil e administrativa são 
independentes entre si e que a repercussão nas demais esferas, da coisa julgada na esfera 
penal, só ocorre nos casos de inexistência do fato ou de negativa de autoria, o que não foi o 
caso  (insuficiência  de  provas).  Citamos  algumas  jurisprudências  que  sustentam  este 
entendimento.

Quanto aos trechos de depoimentos das testemunhas, relacionados ao fato 
de que o acusado teria saído na VTR para aquecê-la com autorização do oficial de dia e outros 
trechos  de  depoimentos  de  testemunhas  que  declararam  que  não  poderiam  imputar  a 
responsabilidade  ao  acusado.  No  tocante  a  este  ponto  concordamos  com  o  defensor  do 
acusado, de fato ficou comprovado nos autos de que o mesmo saiu da Unidade para aquecer a 
viatura com autorização do Oficial de Dia e Comandante do Socorro, tanto que o mesmo foi 
absolvido de tal acusação na Decisão dada ao Conselho de Disciplina pelo Comandante Geral 
do CBMPA. Quanto aos trechos de depoimentos citados, que em tese seriam favoráveis ao 
acusado, ressaltamos que são trechos isolados que não refletem a íntegra dos depoimentos, e, 
quanto aos que declararam que não poderiam lhe imputar responsabilidade, não poderia ser 
diferente, uma vez que o fato ainda estava em apuração (princípio de presunção de inocência).

Face à analise apresentada, somos de parecer desfavorável ao pedido de 
reconsideração de ato interposto pelo acusado, 2º SGT BM TOBIAS CORRÊA MOREIRA.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 24 de novembro de 2008.

CLÁUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI - MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA.

DESPACHO DO CMT GERAL:
1 – Homologo o presente Parecer
2 – Publique-se em BG.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
COMANDANTE GERAL DO CBMPA

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA - CEL QOBM 
Comandante Geral do CBMPA, em exercício

Confere com o Original:
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MANOEL SILVA DE FREITAS – TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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