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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 29 DE SETEMBRO DE 2010 (QUARTA-FEIRA)

Superior de Dia TCEL BM DONATO
Supervisor de Área CAP BM ODIVAN

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM MÔNICA
2º Turno: CAP BM SILVA JUNIOR

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM MARTINS
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM JORGE MAX
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM PINHEIRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA

PARECER Nº 044/2010 - COJ.
INTERESSADO(S): EX-ALUNOS DO CFSD BM/1995/ABAETETUBA
ORIGEM: SEAD
ASSUNTO:  REFERENTE  AOS  CONCURSADOS  QUE  FORAM APROVADOS  NO 

CFSD BM/1995
ANEXO: PROCESSO Nº 2009/0000304884, DE 18/08/2009

EMENTA:   CONCURSADOS  QUE  FORAM  APROVADOS  NO  CFSD  BM/1995, 
MATRICULADOS NO REFERIDO CURSO E DESLIGADOS DEPOIS DE DOIS MESES DE PERMANÊNCIA 
COMO ALUNOS SOLDADOS,   POR ORDEM DO ENTÃO GOVERNADOR DO ESTADO.  CERTIDÃO 
EMITIDA PELA COMARCA DE ABAETETUBA NA QUAL A DIRETORA DE SECRETARIA DA 1ª VARA DE 
ABAETETUBA CERTIFICANDO QUE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 1998 OCORREU O INCÊNDIO 
NAQUELE FÓRUM ONDE TERIAM SIDO DESTRUÍDOS QUASE TODOS OS PROCESSOS EM TRÂMITE 
NAQUELA SECRETARIA, ASSIM COMO OS LIVROS DE REGISTROS DE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS 
E  AUTUADOS,  NÃO  EXISTINDO  AUTOS  SUPLEMENTARES,  MOTIVO  PELO  QUAL,  DEIXOU  DE 
PRESTAR  QUALQUER  INFORMAÇÃO  SOBRE  O  ANDAMENTO  PROCESSUAL  DO  MANDADO  DE 
SEGURANÇA  QUE,  SEGUNDO  O  DEFENSOR  PÚBLICO  NA  ÉPOCA,   FOI  INTERPOSTO  PELOS 
INTERESSADOS. DOCUMENTO NÃO COMPROVA A EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA 
DE  RECURSO  ADMINISTRATIVO.  OCORRÊNCIA  DE  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL  NAS  ESFERAS 
JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. PROIBIÇAO CONSTITUCIONAL E EM LEI ESPECÍFICA.  INVESTIDURA 
EM CARGO OU EMPREGO PÚBLICO DEPENDE DE APROVAÇÃO PRÉVIA EM CONCURSO PÚBLICO 
DE PROVAS OU DE PROVAS E TÍTULOS IMPOSSIBILIDADE DE REINCLUSÃO.

I – DA CONSULTA
O  Exmo.  Sr.  Comandante  Geral  do  CBMPA  enviou  a  esta  Comissão  de  Justiça  o 

processo nº 2009/0000304884, de 18/08/2009, encaminhado pela Secretaria de Estado de Administração, 
relativo  aos  concursados  que  foram aprovados  no  concurso  para  ingresso  no  Curso  de  Formação  de 
Soldados Bombeiro Militar de 1995-CFSD BM/1995, matriculados no referido curso e desligados meses 
depois.
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II - DOS FATOS
Os  interessados  prestaram  concurso  público  e  foram  aprovados  no  concurso  para 

ingresso no Curso de Formação de Soldados Bombeiro Militar de 1995-CFSD BM/1995, naquele ano foram 
matriculados no referido curso e desligados depois de dois meses de permanência como Alunos Soldados, 
por  ordem do então Governador do Estado Almir  Gabriel.  Os interessados apresentaram uma certidão 
emitida pela Comarca de Abaetetuba na qual a Diretora de Secretaria da 1ª Vara de Abaetetuba certifica 
que no dia 19 de novembro de 1998 ocorreu o incêndio naquele Fórum onde teriam sido destruídos quase 
todos  os  processos  em  trâmite  naquela  Secretaria,  assim  como  os  livros  de  registros  de  processos 
distribuídos  e  autuados,  não  existindo  autos  suplementares,  motivo  pelo  qual,  TEXTUAIS:  “deixo  de 
prestar qualquer informação sobre o andamento processual do MANDADO DE SEGURANÇA que, 
segundo o Defensor Público na época, Dr. JOÃO BOSCO DE FIGUEIREDO CARDOSO, foi interposto 
pelos  Srs.  JOELSON  ARAÚJO  DOS  PASSOS,  NIVALDO  DE  SOUZA  RODRIGUES,  NILSON  DOS 
SANTOS FONSECA e OUTROS e registrado sob o nº 462/1995, na data de 09/05/1995”.   

III – DO DIREITO
III. 1- Da lei
Primeiramente convém mencionar o que a Constituição Federal dispõe a respeito dos 

princípios  que  regem a Administração  Pública,  bem como quanto  a  investidura  em cargo  ou  emprego 
público:  

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

[...]
II  -  a  investidura  em cargo  ou  emprego  público  depende  de  aprovação  prévia  em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou  
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de  
livre nomeação e exoneração;

A Lei nº 5.251, de 31 de julho de 1985, Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar 
do Estado do Pará, dispõe o seguinte:

Art. 12 - A inclusão nos Quadros da Polícia Militar obedecerá ao voluntariado, de acordo  
com este Estatuto e Regulamentos da Corporação, respeitadas as prescrições da Lei do Serviço Militar e  
seu Regulamento.

Parágrafo - Único: É vedada a reinclusão, salvo quando para dar cumprimento à decisão  
judicial e nos casos de deserção, extravio e desaparecimento.

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

§ 1° - 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 de quadro de acesso;
b)  -  Nas  questões  disciplinares,  como  dispuser  o  regulamento  Disciplinar  da Polícia  

Militar;
I- - Em 120 (cento e vinte) dias corridos nos de  mais casos.  

III.2. Da Doutrina
Quanto à questão da prescrição, que pela Lei como vimos haveria ocorrido neste caso 

concreto, recorremos aos ensinamentos do ilustre mestre Hely Lopes Meirelles, o qual preleciona o seguinte 
a respeito do assunto, em sua citada obra Direito Administrativo Brasileiro, p.649 e 650:

A prescrição administrativa opera a preclusão da oportunidade de atuação do Poder  
Público sobre matéria sujeita à sua apreciação. Não se confunde com a prescrição civil, nem estende seus 
efeitos às ações judiciais, pois é restrita à atividade interna da Administração, acarretando a perda do direito 
de anular ato ou contrato administrativo, e se efetiva no prazo que a norma legal estabelecer. Mas, mesmo 
na  falta  de  lei  fixadora  do  prazo  prescricional,  não  pode  o  servidor  público  ou  o  particular  ficar  
perpetuamente sujeito a sanção administrativa por ato ou fato praticado a muito tempo. A esse propósito, o 
STF  já  decidiu  que  “a  regra  é  a  prescritibilidade”.Entendemos  que  quando  a  lei  não  fixa  o  prazo  da 
prescrição administrativa, esta deve ocorrer em cinco anos...
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A Lei 9.784/99 consagrou,  na esfera federal, o prazo de cinco anos, ao dispor que “o 
direito da Administração de Anular  os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis  para os  
destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má fé”.

O  instituto  da  prescrição  administrativa  encontra  justificativa  na  necessidade  de 
estabilização das relações entre  o administrado e a Administração e entre esta  e seus servidores,  em 
obediência ao princípio da segurança jurídica.

Há,  portanto,  duas  espécies  de  prescrição  administrativa:  uma  que  ocasiona  o 
perecimento do direito do Direito administrado ou do servidor, que poderia pleiteá-la administrativamente; 
outra  que extingue  o  poder  de punir  da administração.  Aquela  pode  ser  suspensa,  interrompida  e  até 
relevada pela administração; esta, constituindo uma garantia do servidor ou administrado de que não será 
mais punido, pela ocorrência da prescrição, é fatal e irrefreável na sua fluência e nos seus efeitos extintivos 
da punição.

Já dizia o insigne CAIO MÁRIO: “O tempo domina o homem, na vida biológica, na vida 
privada, na vida social e nas relações civis”.

O  fator  tempo  tem  grande  influência  nas  relações  jurídicas  afloradas  no  seio  da 
sociedade,  pois  não se  admite  a  eterna  incerteza  nas  relações  intersubjetivas  a  que  o  direito  confere 
juridicidade. A prescrição visa justamente a conferir  estabilidade a tais situações, pois imprime solidez e 
firmeza ao liame jurídico constituído entre os integrantes desta relação. Notável é o magistério de ANÍBAL 
BRUNO acerca do assunto:

“O tempo que passa, contínuo, vai alterando os fatos e com estes as relações jurídicas  
que neles se apóiam. E o direito, com o seu senso realista, não pode deixar de atender a essa natural  
transmutação de coisas (...) Além disso, o fato cometido foi-se perdendo no passado, apagando-se os seus 
sinais físicos e as suas circunstâncias na memória dos homens; escasseiam-se e tomam-se incertas as  
provas materiais e os testemunhos e assim crescem os riscos de que o juízo que se venha a emitir sobre 
ele se extravie, com grave perigo para a segurança do direito. Umas e outras razões fazem da prescrição  
um fato  de  reconhecimento  jurídico  legítimo  e  necessário.  Em todo  caso,  um fato  que  um motivo  de 
interesse público justifica”. 1

Dando eco a este sentimento, aponta WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA com a 
maestria de sempre:

“O tempo jurídico corta, opera dividindo, secando. Não é fluxo contínuo, não constitui um  
desenrolar-se, um evolver, um transformar-se. Opera por cortes e saltos numa realidade que insta, dura e  
se transforma paulatinamente.

O  tempo  jurídico,  na  fixação  dos  termos  e  dos  prazos,  fatais,  peremptórios,  
improrrogáveis ou prorrogáveis, corta a realidade dura, distinguindo a legalidade de ontem da legalidade de  
hoje, separando a validade do que se fez ontem e a invalidade do que se fez hoje, o útil de hoje e o útil de  
amanhã, a perda e a aquisição. O castigo dos que dormiram até o dia ‘x’ e o prêmio dos que permaneceram 
em ativa vigília até a data ‘y’”.   2   (grifamos)  

a. DA JURISPRUDÊNCIA  
Para  consolidar  este  entendimento  a  respeito  da  prescrição,  citamos  duas 

jurisprudências, uma do Tribunal de Justiça do Estado e outra do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DAS CÂMARAS CIVEIS  ISOLADAS.
1ª CÃMARA CÍVEL ISOLADA.
APELAÇÃO CÍVEL  Nº 2006.3.006144-4.
COMARCA DE ORIGEM:  14ª  VARA CIVEL DA CAPITAL.
APELANTE:  GEANE SILVA SANTOS.
Advogada: Maria Elisa Bessa de Castro.
APELADO : ESTADO DO PARÁ.
Procurador do Estado : Alexandre Augusto Lobato Bello.
Procuradora de Justiça: Tereza Cristina Barata de Lima.
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA HELENA D`ALMEIDA FERREIRA.
Ementa

1  Apud CORDEIRO, Renato Sobrosa. Prescrição Administrativa. RDA 207/105-120.
2  Direito Intertemporal. Editora Forense: Rio de Janeiro, 1988, p. 15.
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Ação ordinária  Desconstituição de ato jurídico  Exclusão das fileiras da Corporação 
Prescrição  Ocorrência  Decreto nº.20.910

1. A  r.  sentença  recorrida  não  merece  reparos,  eis  que  decretou  a  prescrição 
administrativa na forma do que estabelece o Decreto n. 20.910/32.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  acordam  os   Excelentíssimos  Senhores  

Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível Isolada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, à unanimidade de votos, em conhecer, porém, negar provimento ao apelo, para manter a decisão 
recorrida, nos termos do voto da Relatora.  Presidiu este Julgamento a Exma. Sra. Desembargadora Maria  
Helena d'Almeida Ferreira. Participaram do Julgamento os Exceentíssimos Desembargadores Leonardo de 
Noronha  Tavares  e  Marneide  Trindade  Pereira  Merabet,  como  respectivamente,  segundo  e  terceiro  
Julgadores.

Belém,  12 de Janeiro de 2009.
Desembargadora Maria Helena d'Almeida Ferreira
Relatora

RELATÓRIO
Geane Silva dos Santos, identificada às fls. 02, ajuizou ação declaratória de nulidade de 

ato administrativo contra o Estado do Pará,  com fundamento no art.  282 do Código de Processo Civil,  
alegando que ingressou nos quadros da Policia  Militar  do Estado do Pará,  em 01 de agosto de 1992,  
através de concurso público, para admissão ao Curso de Formação de Soldados, conforme comprova com  
documentos anexos. Alega que foi bem classificada, passando a fazer parte do 6º Batalhão da Policia Militar  
do Estado, sendo que em 1997, encontrava-se lotada na Companhia de Policia Feminina, período em que  
seu comportamento evoluíra de bom para ótimo e, foi surpreendida com a noticia de que fora desligada, a 
bem da disciplina, de forma sumária e sem direito à defesa.

Diz,  ainda, que posteriormente tomou conhecimento de que sua exclusão do referido  
curso ficara registrada como se pedido por ela própria. Afirma, mais, que nunca pediu seu desligamento da  
referida corporação militar, bem como, nunca praticou atos definidos como transgressão militar.

Página 1 de 3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Em extensa petição combate o ato administrativo, enaltecendo os princípios que devem 

nortear o mesmo, como da legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, etc. e alegando que o ato 
foi praticado de forma ilegal e arbitrária, pede, seja o mesmo anulado e seu retorno à Corporação Militar.

Recebida a ação, deferida a gratuidade e determinada citação do réu, fls. 19.
Citado,  o  Estado  do  Pará  apresentou  contestação,  fazendo  inicialmente  uma 

retrospectiva dos fatos e da questão debatida e argüindo em preliminar, a inépcia da inicial, da inexistência  
de causa de pedir próxima e no mérito, alegando prescrição e a extinção do processo com julgamento do  
mérito,  na forma do que estabelece o § 1º do Decreto n. 20.910 de 06 de janeiro de 1932, prescrição  
qüinqüenal  por  não  ter  exercido  seu  direito  no  prazo  certo;  da  legalidade  do  ato  administrativo,  da  
impossibilidade  de  julgamento  do  mérito  administrativo  pelo  poder  judiciário,  citando  doutrina  e  
jurisprudência em que firma seu posicionamento.

Juntou documentos.
Em réplica a contestação, manifestou-se a autora refutando os termos da defesa,  e,  

reafirmando os fatos alegados na inicial.
Instado a manifestar-se, o órgão ministerial em parecer do Promotor de Justiça Hamilton 

Nogueira Salame, opinou pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que a matéria é de direito.
As  partes,  através  de  decisão  de  fls.   foram  instadas  a  manifestarem-se  sobre  a  

possibilidade de conciliação;
Prolatada decisão, o magistrado, após um breve relatório acolheu a preliminar argüida  

pelo Estado de prescrição qüinqüenal, a teor do Decreto n. 20.910 de 01/01/32, que estabelece em seu art.  
1º o lapso temporal de cinco anos para sua ocorrência, ilustrando a decisão com doutrina e jurisprudência,  
julgando prescrito o direito da autora e em conseqüência julgou extinta a acão com julgamento do mérito, na  
forma do art. 269, inciso IV do Código de processo Civil.
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Inconformada, a autora vencida interpôs recurso de apelação, rebatendo os termos da  
sentença e pedindo a reforma da decisão.

Recebida  apelação  em  seus  efeitos  devolutivo  e  suspensivo,  apresentadas  contra  
razões pelo apelado pugnando pelo acerto da decisão recorrida e pedindo que seja mantida.

Encaminhados os autos a este Egrégio tribunal de Justiça do Estado, ouvido o órgão 
ministerial.

Parecer da lavra da Procuradora de Justiça Teresa Cristina Barata de Lima, que em 
brilhante e bem estudado parecer, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, que encaminho à revisão.
VOTO
Tratam os autos de ação ordinária para anulação de ato jurídico, sob alegação de que o  

mesmo é ilegal e arbitrário. A autora, pretende anular ato que a excluiu das fileiras da Corporação da Policia  
Militar do Estado, alegando que o ato não foi proferido de acordo com os princípios constitucionais.

A  ação  foi  extinta  com  julgamento  do  mérito,  pela  ocorrência  de  prescrição  
administrativa, prescrição qüinqüenal, conforme o estabelecido pelo art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

Em diferentes sentidos costuma-se falar em prescrição administrativa: ela designa de um 
lado, a perda do prazo para recorrer de decisão administrativa; de outro, significa a perda do prazo para que  
a Administração reveja os próprios atos; finalmente, indica a perda do prazo para que a Administração  
reveja os próprios atos; finalmente, indica a perda do prazo para aplicação de penalidades administrativas.

Quanto  ao  primeiro  aspecto,  encontram-se  em leis  esparsas  normas  estabelecendo 
prazos para que os interessados recorram de decisões administrativas. Os funcionários públicos federais,  
por  exemplo,  tem  o  prazo  de  5  anos  para  pleitear  na  esfera  administrativa  quanto  aos  atos  de  que  
decorreram demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, e 120 dias nos demais casos (art. 110  
da Lei n. 8.112/90).

Na ausência de lei especifica estabelecendo prazo para recorrer, aplica-se, na esfera  
federal, a Lei n. 9.784, de 29-I-99, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração  
Pública Federal. O artigo 59 estabelece que salvo disposição legal especifica, é de dez dias o prazo para  
interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.

Também em caso de ter ocorrido prescrição judicial desaparece o poder de rever o ato  
de oficio porque, nesse caso, a Página 2 de 3PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO  PARÁ,  revisão  constituiria  ofensa  a  
estabilidade das relações jurídicas que o legislador quis proteger com a fixação de prazo prescricional. O  
reconhecimento de um direito, nessas circunstãncias, significaria liberalidade da Administração em face de  
um interesse público do qual ela não pode dispor.

Pela  mesma razão,  no  silêncio  da  lei,  o  prazo  para  que  a  Administração  reveja  os  
próprios atos, com o objetivo de corrigi-los ou invalidá-los, é o mesmo em que dá a prescrição judicial.  
Reconhecemos que a matéria é controvertida, no que diz respeito a esse prazo.  Maria Sylvia Zanella di  
Pietro, in Direito Administrativo, 17ª edição, Atlas, pp 633/634.

Segundo os  ensinamentos  de Diogo  Moreira  Neto,    a  prescrição é  um instituto  do 
principio  da  economia  dos  valores  jurídicos,  bem  como  garantidor  da  paz  social,  impedindo  que  as  
controvérsias  jurídicas  fiquem  permanentemente  em  aberto.  A  prescrição  administrativa,  em  especial,  
estabiliza  as  relações  extroversas  da  Administração  com  os  administrados  e  com  seus  servidores,  
impedindo devassas e revisões retroativas com cunho político subalterno ou por perseguição.

Insurge-se a autora apelante, procurando desconstituir ato administrativo que a excluiu  
das fileiras da Corporação, ato publicado no Boletim Geral n. 017/1997, entretanto, ingressou em juízo em 
2005, tempo superior aos cinco anos, já tendo ocorrido a prescrição.

A  sentença  proferida  e  ora  recorrida,  não  merece  reparos.  Realmente  a  prescrição  
alegada pelo requerido já havia ocorrido.

Acolho o parecer ministerial, para conhecer do apelo, porém, dar pelo seu improvimento,  
eis que correto o

entendimento constante da r. decisão recorrida.
Belém,  12 de janeiro de 2009.
Desembargadora Maria Helena D'Almeida Ferreira
Relator
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Superior Tribunal de Justiça
Processo REsp 732825 / DF
RECURSO  ESPECIAL  2005/0042707-0  Relator(a)  Ministro  NILSON  NAVES  (361) 

Relator(a) p/ Acórdão Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Órgão Julgador T6 - SEXTA 
TURMA Data do Julgamento 16/03/2010 Data da Publicação/Fonte DJe 17/05/2010 Ementa  RECURSO 
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535 E 475 
DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO NOS AUTOS DE AÇÃO 
ORDINÁRIA  EM  QUE  SE  TERIA  RECONHECIDO  O  DIREITO  DOS  AUTORES  À  NOMEAÇÃO.  
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 472 DO CPC.

1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas 
pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes para a resolução da controvérsia. A

negativa de prestação jurisprudencial se configura apenas quando o Tribunal deixa de se 
manifestar sobre ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio.

2. Considerando que, na espécie, a contagem da prescrição tem início a partir da data  
do trânsito em julgado nos autos de ação ordinária em que  supostamente se teria reconhecido o direito à 
nomeação dos autores no cargo de agente de polícia, e que a presente ação foi ajuizada após cinco anos  
daquele trânsito em julgado, é de rigor o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos do disposto  
no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

3.  Ainda  que  assim  não  fosse,  na  espécie  houve  flagrante  violação  pelo  acórdão 
recorrido da regra disposta no artigo 472 do Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença faz coisa  
julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.

4.  Recurso especial  provido,  para julgar  improcedente o pedido formulado na inicial.  
(com voto-vencido)

Acórdão 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam 

os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: "Prosseguindo no julgamento após o voto-
vista do Sr. Ministro Og Fernandes dando provimento ao recurso especial, e os votos dos Srs. Ministros  
Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP) e Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do  
TJ/CE) no mesmo sentido, a Turma, por maioria, deu provimento ao recurso especial nos termos do voto da 
Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura que lavrará o acórdão, vencido o Sr. Ministro Relator que dele  
não conhecia." Votaram com a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura os Srs. Ministros Og Fernandes,  
Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP) e Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do  
TJ/CE). Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nilson Naves.

V – CONCLUSÃO
Face ao exposto, concluímos que  ocorreu a prescrição quinquenal nas esferas judicial e 

administrativa, tendo em vista que no primeiro caso o documento apresentado não comprova a existência do 
processo, salvo reconhecimento em sentido contrário por parte do Poder Judiciário, e, no segundo caso, que 
mais interessa, o pedido administrativo foi interposto com mais de cinco anos depois do desligamento do 
curso (1995), além de que existe proibição constitucional e em lei específica. Portanto, somos de parecer 
pela impossibilidade de reinclusão.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 17 de setembro de 2010.

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

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente parecer.
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral do CBMPA.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA
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3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I - ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 -- ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO
Passa a responder pelo Comano da academia de Bombeiro Militar – ABM, a CAP QOBM 

ALESSANDRA DE FÁTIMA VASCONCELOS PINHEIRO, acumulativamente com as funções que já exerce, 
em virtude do titular encontrar-se participando dos Jogos Acadêmicos das Polícias e Corpos de Bombeiros 
do Brasil, ora em realização no Estado de São paulo.

(Ref. Nota nº 05/2010 – ABM)

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 - COMISSÃO DEJUSTIÇA

PARECER Nº 042/2010-COJ.
INTERESSADOS: JOSÉ UBIRAJARA DOS SANTOS MEDEIROS FILHO.
ASSUNTO: PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO  
ANEXOS: COPIAS: bg n° 55/86, inclusão no CBMPA; bg n° 67/89, licenciamento a 

pedido; bg n° 17/91, reinclusão; bg n° 47/96, reforma; bg n° 154/09, reversão do serviço ativo.

EMENTA:  MILITAR  REFORMADO,  REVERTIDO  AO  SERVIÇO  ATIVO  REQUER 
PROMOÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO PELO PERIODO DE INATIVIDADE. INDEFIRIDO. 

I – DA CONSULTA:
O Subcomando do CBMPA enviou a solicitação do SD BM José Ubirajara dos Santos 

Medeiros Filho, cujo o pleito é a promoção por ressarcimento de preterição .

II – DOS FATOS:
O Requerente ingressou no CBMPA em 31 de março de 1989; licenciado a pedido em 31 

de março de 1989, reincluido em 24 de janeiro de 1991, reformado em 10 de outubro em 1995; e revertido 
em 01 de setembro 2009. Alega que a corporação não ofereceu meios que possibilitassem a reversão do 
seu quadro e solicita que seja promovido por ressarcimento de preterição a graduação de cabo.

III – DO DIREITO:
A Lei 5.250 de 29 de julho de 1985, dispõe os critérios para a promoção de Praças da 

Polícia Militar do Estado do Pará.
No art. 4° dispõe sobre as modalidades de promoções. Vejamos:
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”.
§ 1º – Eventualmente, a praça poderá ser promovida por ato de bravura e “post-mortem”;
§ 2º – As promoções por ato de bravura independerão da existência de vagas, podendo, 

ainda, serem efetuada “post-mortem”;
§  3º  –  Existindo  justa  causa,  poderá  haver  promoção  em  ressarcimento  de 

preterição;
A Lei 5.251 de 31 de julho de 1985, o Estatuto dos Políciais-Militares da Policia Militar do 

Estado do Pará, dispõe no art. 65 que:  Não haverá promoção de Policial-Militar por ocasião de sua 
transferência para a reserva remunerada ou reforma.

IV – DO PARECER:
Diante do exposto, com base na lei 5.251/85, em seu art.65, dispõe que :  Não haverá 

promoção de Policial-Militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma. 

 Boletim Geral nº 169 de 28SET2010 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 7



Portanto não se vislumbra ao requerente a promoção por ressarcimento de preterição.
Este é o parecer. S.M.J.
Quartel em Belém-PA, 02 de julho de 2010.

KLEBSON LOAIR LÁZARO MANSOS BENTES – CAP QOBM 
Membro da comissão de justiça do CBMPA.

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o parecer.

CLAUDIO SANTÔNIO D SIOVA CAVALCANTI – MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente parecer.
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral do CBMPA.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA

2 - CONVÊNIO
Número de Publicação: 160452
Convênio: 1/2010
Objeto:  Este  convênio  tem por  objeto  a cooperação técnico e  científica  que entre  si 

celebram a Universidade Federal do Pará e Corpo de Bombeiros Militar do Pará objetivando implementar o 
Centro de Prevenção e Combate aos Incêndios do Estado do Pará,  com transferência de tecnologia e 
capacitação de recursos humanos.

Valor Total: 844.470,00
Assinatura: 13/09/2010
Vigência: 13/09/2010 a 12/09/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso    Origem do Recurso
06181118425890000           339039                     0101000000                Estadual
Partes: 
Beneficiário ente Público: Universidade Federal do Pará
Concedente: Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Ordenador: Paulo Gerson Novaes de Almeida
(Transc. Do DIÁRIO OFICIAL Nº. 31760 de 27/09/2010)

3 - ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 296, DE 09 DE SETEMBRO DE 2010.
CONSIDERANDO a necessidade de instruir no âmbito do Corpo de Bombeiro Militar do 

Pará - CBMPA uma avaliação de bens móveis inservíveis, a serem retirados do patrimônio do CBMPA, na 
forma do disposto no Artigo 1º, 2º e parágrafo único do Decreto Estadual nº 337/2007, sendo encarregado 
de emitir Parecer Técnico a cerca de sua natureza, tempo de duração, tempo de uso e condições atuais em 
que  se  encontram estes  bens,  conforme preceitua  as  orientações  constante  no Manual  de  Gestão  do 
Patrimônio Mobiliário do Estado do Pará;

CONSIDERANDO o que preceitua o dispositivo no Artigo 17, Inciso II, da lei federal nº 
8.666/93; lei estadual nº 6.555 de 03 de julho de 2003 – publicada no Diário Oficial, edição nº 029979 de 
04/07/2003, o Decreto Estadual nº 337/2007; publicada no Diário Oficial nº 030983 de 10 agosto de 207 e a 
Portaria Estadual nº 462/2004 publicada no Diário Oficial nº 030313;
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O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 
Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por ordenamento jurídico vigente, 

RESOLVE:
Art. 1º -  Criar a Comissão Temporária de Avaliação de Bens Móveis Inservíveis desta 

Corporação,  provenientes  da  Escola  de  Formação  de  Oficiais  Bombeiros,  que  serão  objetos  de  baixa 
patrimonial do acervo mobiliário do CBMPA, devendo ser observadas as disposições contidas no Artigo 2º § 
1º e 2º do Decreto nº 1.296 de 18 de outubro de 2004.

Art. 2º - Designar os militares abaixo relacionados para comporem a referida Comissão:
a) PRESIDENTE:  1º TEN QOBM  MOISÉS TAVARES MORAES (Chefe do Setor de 

Patrimônio/DAL/CBM-PA), MF 562436-1. 
b)  1º MEMBRO: 1º SGT BM EDWILSON DAMASCENO TEIXEIRA (Chefe da Divisão 

Administrativa/DAL/CBM-PA), MF 5608848-1.
c)  2º MEMBRO: 3º SGT BM PEDRO GUILHERME NASCIMENTO GOMES (Auxiliar 

Administrativo do Setor de Patrimônio/DAL/CBM-PA), MF 5064074-1.
Art. 3º - Esta Comissão temporária funcionará pelo período de 4 (quatro) meses, sendo 

desfeita ex-officio.
Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor a contar de sua data de publicação, revogada as 

disposições em contrário.
Art. 5º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do CBMPA

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - ATO DO SUBCOMANDO GERAL

PORTARIA Nº 164, DE 24 DE SETEMBRO DE 2010.
ANEXO:
• Uma via da Homologação de Solução de PADS, instaurado por meio da Portaria nº 

002/2009 – 2º GBS/GSE de 11JUL2009.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais 
e tendo tomado conhecimento do documento em anexo, e com intuito de  apurar a conduta da SD BM 
NAUCILENE ASSIS DE AVIZ, pertencente ao 2º GBS/GSE por ter no dia 07 de julho de 2009 ausentado-se 
do serviço sem autorização de seu superior hierárquico.

RESOLVE
Art.  1º -  Determinar  a  abertura  de  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado 

(PADS)  para  apurar  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis  transgressões  disciplinares 
disponibilizadas no art. 37 incisos LV e LXI da Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006 – Código de Ética e 
Disciplina da PMPA, ora em vigor no CBMPA, podendo o militar ser sancionado de acordo com o art. 106, 
parágrafo único da referida Lei.

Art. 2º - Nomear o 1º SGT BM RICARD JONES LOBATO MOURA, pertencente ao 2º 
GBS/GSE, como Presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através do ofício n° 
1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art. 4º  – O Presidente deverá, caso necessário, solicitar uma via do PADS instaurado 
pela  Portaria  nº  002/2009  – 2º  GBS/GSE,  de 11JUL2009,  ao Chefe da BM/2,  local  onde se  encontra 
arquivado, para auxiliar na elucidação dos fatos;

Art. 5º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 
em conformidade com a legislação vigente;

Art. 6º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.
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LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA 

PORTARIA Nº 161, DE 24 DE SETEMBRO DE 2010.
ANEXO:
• Uma via da Homologação de  Solução do IPM, instaurado por meio da Portaria nº 

001/2010 – 9º SGBM/l de 23ABR2010.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais 
e tendo tomado conhecimento dos documentos em anexo, e com intuito de apurar a conduta do 3º SGT BM 
LUCIVALDO LIMA MOREIRA FONTES  RG 1875764 por ter no dia 30 de março de 2010 abandonado o 
serviço de condutor e operador das viaturas operacionais do quartel do 9º SGBM/I para o qual encontrava-
se devidamente encalado.

RESOLVE
Art.  1º -  Determinar  a  abertura  de  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado 

(PADS)  para  apurar  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis  transgressões  disciplinares 
disponibilizadas no art. 37 incisos LV e LXI da Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006 – Código de Ética e 
Disciplina da PMPA, ora em vigor no CBMPA, podendo o militar ser sancionado de acordo com o art. 106, 
parágrafo único da referida Lei.

Art. 2º - Nomear o SUBTEN BM EMÍLIO SEBASTIÃO BRABO DA SILVA, pertencente 
ao 9º SGBM/I, como Presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através do ofício n° 
1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art. 4º – O Presidente deverá, caso necessário, solicitar uma via do IPM instaurado pela 
Portaria nº 001/2010 – 9º SGBM/I, de 23ABR2010, ao Chefe da BM/2, local onde se encontra arquivado, 
para auxiliar na elucidação dos fatos;

Art. 5º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 
em conformidade com a legislação vigente;

Art. 6º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA 

PORTARIA Nº 162, DE 24 DE SETEMBRO DE 2010.
ANEXO:
• Uma via da Avocação de Solução de Sindicância, instaurado por meio da Portaria nº 

001/2009 – 2º GBS/GSE de 28ABR2009.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais 
e tendo tomado conhecimento do documento em anexo, e com intuito de apurar a conduta do SUBTEN BM 
RONALDO RUBIM PAIVA DA SILVEIRA FRADE, pertencente ao 2º GBS/GSE por ter deixado de cumprir 
determinação emitida pelo Comando do 2º GBS/GSE para que as viaturas resgates fossem direcionadas a 
Unidade para conferência dos materiais junto ao militar de plantão no quartel, bem como teria transportado 
no interior do veículo pessoas alheias ao serviço.

RESOLVE
Art.  1º -  Determinar  a  abertura  de  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado 

(PADS)  para  apurar  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis  transgressões  disciplinares 
disponibilizadas no art. 37 incisos XVII, XX e CXI da Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006 – Código de 
Ética e Disciplina da PMPA, ora em vigor no CBMPA, podendo o militar ser sancionado de acordo com o art. 
106, parágrafo único da referida Lei.

Art. 2º - Nomear o 2º TEN QOBM NATANAEL BASTOS FERREIRA, pertencente ao 2º 
GBS/GSE, como Presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;
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Art. 3º - O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através do ofício n° 
1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art.  4º  –  O  Presidente  deverá,  caso  necessário,  solicitar  uma  via  da  sindicância 
instaurado pela Portaria nº 001/2009 – 2º GBS/GSE, de 28ABR2009, ao Chefe da BM/2, local onde se 
encontra arquivado, para auxiliar na elucidação dos fatos;

Art. 5º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 
em conformidade com a legislação vigente;

Art. 6º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA 

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA

Confere com o Original:

MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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