
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 21 DE JULHO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 131

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 22 DE JULHO DE 2011 (SEXTA-FEIRA)

Superior de Dia TCEL BM MARCO ANTONIO

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM FLÁVIA
2º Turno: CAP BM ÁTILA

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM A. CARLOS
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM DANILO
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM CASTRO

SERVIÇO PARA O DIA 23 DE JULHO DE 2011 (SÁBADO)
Superior de Dia TCEL BM MARCOS REIS

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM CILÉA 
2º Turno: CAP BM MARQUES 

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM DA SILVA
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM NERUDA
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM SARQUIS

SERVIÇO PARA O DIA 24 DE JULHO DE 2011 (DOMINGO)
Superior de Dia TCEL BM NAHUM

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM VIVIAN
2º Turno: CAP BM JAIRO

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM ALDIRLEI
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM PATRICIA
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FURTADO

SERVIÇO PARA O DIA 25 DE JULHO DE 2011 (SEGUNDA-FEIRA)
Superior de Dia TCEL BM FRANKLIN
Supervisor de Área MAJ BM SILVA JÚNIOR

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM PAULO COSTA
2º Turno: CAP BM MÔNICA

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM DANIELLE
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM SCIENZA
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM WITTING

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO
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3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 – LICENÇA SAÚDE - CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 11JUL2011.
Ao MAJ QOBM CHARLYSTON WYTTING CARDOSO DE SOUSA, do QCG, 07 

(sete) dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 18JUL2011.

A contar do dia 12JUL2011.
Ao 1º TEN QOBM JOÃO BATISTA PINHEIRO, do QCG, 48 horas de dispensa de 

serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 14JUL2011.

B - ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – LICENÇA SAÚDE - CONCESSÃO

Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 30JUN2011.
Ao SUBTEN BM PAULO SÉRGIO DANTAS PINHEIRO, do QCG, 04 (quatro) 

dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 04JUL2011.

A contar do dia 07JUL2011.
Ao SUBTEN BM LUIS OLAVO MOTA DE ARAÚJO, do QCG, 15 (quinze) dias de 

dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 22JUL2011.

A contar do dia 12JUL2011.
Ao SUBTEN BM PAULO SÉRGIO DANTAS PINHEIRO, do QCG, 15 (quinze) 

dias de dispensa de esforço físico e serviço, podendo responder expediente.

Ao SD BM SÉRGIO JOSÉ LACERDA FAÇANHA, do QCG, 60 (sessenta) dias de 
dispensa de esforço físico.

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – RESULTADO DE INSPEÇÃO

Realizada pela JIS deste CBMPA, em sessão temporária de nº 30, datada 
dos dias 14 e 16JUN2011, proferiu o seguinte parecer:

PARA FINS DE PROMOÇÃO
TEN BM KLELSON  DANYEL DE SOUSA SILVA – APTO conforme Ata nº 23, de 

28JUN2011 – 8º BEC-Exército.
(Fonte: Ofício nº 226/2011 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

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

PARECER Nº 048/2011 – COJ
INTERESSADO:  CEL  QOBM  Mário  Avelino  Wanzeler  de  Matos  – 

Subcomandante Geral do CBMPA
ORIGEM: Subcomando Geral do CBMPA
ASSUNTO:  Solicitação de emissão de parecer jurídico pela Comissão de 

Justiça sobre a necessidade de instauração de Processo Administrativo Disciplinar (Conselho 
de Disciplina), em desfavor de MARCELO CARNEIRO LOPES, análise sobre a incidência do 
instituto da prescrição, aliado a observância da Súmula 19 do Supremo Tribunal Federal.
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EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  REINTEGRAÇÃO  EM  CARGO  PÚBLICO  DE  EX-
MILITAR. ABERTURA DE CONSELHO DE DISCIPLINA. INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. 
ART. 174 DA LEI 6.833/2006. SÚMULA 19 STF. 

I – INTRODUÇÃO:
DOS FATOS E DA CONSULTA
O Subcomandante Geral do CBMPA encaminhou a Comissão de Justiça do CBMPA o 

protocolo nº 1045 de 21 de junho de 2011 no qual solicita emissão de parecer jurídico quanto a necessidade 
da instauração de Processo Administrativo Disciplinar (Conselho de Disciplina), em desfavor de MARCELO 
CARNEIRO LOPES, em virtude da incidência do instituto da prescrição, aliado a observância da Súmula 19 
do Supremo Tribunal Federal.

A documentação traz em seu conteúdo que o ex-SD BM MARCELO CARNEIRO LOPES 
foi incluído nas fileiras da Corporação, na data de 25ABR1990 (Boletim Geral nº 003/1990), sendo excluído  
da Corporação no dia 12MAI1995 (Boletim Geral nº 089/1995), em decorrência da solução da sindicância 
publicada no Boletim Geral nº 066 de 05ABR1995, instaurada pela portaria nº 062/95-BM/1 de 04MAR1995.

Consta  na  solução  do  procedimento  a  aplicação  de  duas  punições  disciplinares  ao 
militar: 30 (trinta) dias de prisão e licenciamento a bem da disciplina, contrariando desta forma a Súmula 19 
do Supremo Tribunal Federal que dispõe: “É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no  
mesmo processo em que se fundou a primeira.”

Após ser  excluído  da Corporação,  o  militar  ajuizou ação  na  Justiça em desfavor  do 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará, visando a reintegração em cargo público, objetivando a declaração de  
nulidade do ato administrativo demissionário, bem como a sua reintegração às fileiras da Corporação.

No dia  27ABR2011 foi  publicado  no Diário  de Justiça  o  Acórdão 96.813 do Egrégio 
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Pará,  o  qual  declarou  a  nulidade  do  ato  administrativo  viciado 
determinando a reintegração do autor ao Corpo de Bombeiros Militar,  sendo reexaminada e mantida a 
sentença proferida em 1º grau.

A  impossibilidade  da  abertura  do  Processo  Administrativo  Disciplina  (Conselho  de 
Disciplina) estaria fundamentada na Súmula 19 do Supremo Tribunal Federal, citada anteriormente, e no 
instituto da prescrição, conforme ressalta o art. 174 da Lei nº 6.833 de 13FEV2006 que institui o Código de  
Ética e Disciplina da PMPA e dispõe: “O direito de punir da administração policial-militar prescreve em cinco  
anos, contados da data em que ocorreu o fato.”

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:
DO DIREITO
O Conselho de Disciplina está previsto na Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006 que 

instituiu o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará (CEDPM), e dispõe sobre o comportamento 
ético  e  estabelece  os  procedimentos  para  apuração  da  responsabilidade  administrativo-disciplinar  dos 
integrantes da Polícia Militar, tendo a sua abrangência no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar através da 
publicação da portaria nº 123 de 07 de março de 2006, na qual determina a todos os comandantes do  
CBMPA, que as punições disciplinares da Corporação, a partir  da publicação da Lei Estadual nº 6.833, 
sejam com base nessa norma legal, apuradas e solucionadas, até que sobrevenha legislação específica do 
CBMPA que a revogue.

O art. 174 do aludido código discrimina que “o direito de punir da administração policial-
militar prescreve em cinco anos, contados da data em que ocorreu o fato.” E elenca em seus incisos os 
casos de interrupção da prescrição, ressaltando no §2º do mesmo artigo que ocorrendo uma causa de 
interrupção, o prazo prescricional reinicia.

Art. 174 [...]
Interrupção da prescrição
§ 1º O curso da prescrição interrompe-se:
I - pela instauração de processo administrativo disciplinar;
II - pela decisão recorrível em processo administrativo disciplinar;
III – pela decisão definitiva em processo administrativo disciplinar.
Reinício do prazo prescricional
§ 2º Ocorrendo uma causa de interrupção, o prazo prescricional reinicia.
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A Emenda Constitucional nº 45/2004, passou a garantir aos cidadãos razoável duração 
dos processos judiciais e administrativos, bem como a celeridade na tramitação (ar. 5º, LXXVIII CF). A pró-
pria Lei nº 8.112/90 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autar-
quias e das fundações públicas federais prevê entre a defesa e o julgamento um prazo de 140 dias. 

Nessa mesma linha de intelecção é o posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Fe-
deral.

MS 23299 / SP - SÃO PAULO   
MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE
Julgamento: 06/03/2002
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação DJ 12-04-2002 PP-00055
EMENT VOL-02064-02 PP-00302
EMENTA: I. Cassação de aposentadoria pela prática, na atividade, de falta disciplinar 

punível com demissão (L. 8.112/90, art. 134): constitucionalidade, sendo irrelevante que não a preveja a  
Constituição e improcedente a alegação de ofensa do ato jurídico perfeito.  II.  Presidente da República: 
competência para a demissão de servidor de autarquia federal ou a cassação de sua aposentadoria. III. 
Punição  disciplinar:  prescrição:  a  instauração  do  processo  disciplinar  interrompe  o  fluxo  da 
prescrição, que volta a correr por inteiro se não decidido no prazo legal de 140 dias, a partir do termo 
final desse último. IV. Processo administrativo-disciplinar: congruência entre a indiciação e o fundamento 
da punição aplicada, que se verifica a partir dos fatos imputados e não de sua capitulação legal. 

RMS 23436 / DF - DISTRITO FEDERAL
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Julgamento: 24/08/1999
Órgão Julgador: Segunda Turma
Publicação DJ 15-10-1999 PP-00028
EMENT VOL-01967-01 PP-00035
Ementa:  PRESCRIÇÃO  -  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  -  INTERRUPÇÃO. A 

interrupção prevista no § 3º do artigo 142 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, cessa uma vez  
ultrapassado o período de 140 dias alusivo à conclusão do processo disciplinar e à imposição de 
pena - artigos 152 e 167 da referida Lei - voltando a ter curso, na integralidade, o prazo prescricional . 
Precedente:  Mandado  de  Segurança  nº  22.728-1/PR,  Pleno,  Relator  Ministro  Moreira  Alves,  acórdão 
publicado no Diário da Justiça de 13 de novembro de 1998.

STF,  Mandado  de  Segurança  nº  22.728,  Voto:  (...) em  se  tratando  de  inquérito, 
instaurado este, a prescrição é interrompida, voltando esse prazo a correr novamente por inteiro a 
partir  do  momento  em que  a  decisão  definitiva  não  se  der  no  prazo  máximo de  conclusão  do 
inquérito, que é de  140  dias  (artigos  152,  ´caput´,  combinado com o artigo  169,  §  2º,  ambos da  Lei  
8.112/90).

Pelo ordenamento constitucional atual, a tramitação do processo administrativo discipli-
nar não pode mais possibilitar a interrupção indefinida da prescrição intercorrente, pois defender na atualida-
de a tese da interrupção da prescrição indefinidamente é inconstitucional, em face da garantia pré-existente 
da celeridade processual, quer perante o Poder Judiciário, quer na esfera administrativa.

No caso em comento, o fato objeto de apuração ocorreu no dia 26MAR1995 conforme 
consta na portaria de instauração da sindicância, publicada no Boletim Geral nº 066 de 05ABR1995, a solu-
ção definitiva do procedimento foi publicada no Boletim Geral nº 082 de 03MAI1995, sendo nesta data reini-
ciado o prazo prescricional, hodiernamente perfazendo um total de 16 (dezesseis) anos decorrido.

A propositura da ação ordinária na Justiça pelo ex-militar visando a reintegração em car-
go público, em desfavor do Corpo de Bombeiros Militar, não está positivada como causa de interrupção da  
contagem do prazo prescricional na esfera administrativa.

Reforçando  essa  assertiva,  está  a  regra  geral  da  independência  das  instâncias, 
pacificada  na  doutrina  e  jurisprudência.  A independência  prevalece  de  forma  que,  em decorrência  de 
determinado ato cometido no exercício do cargo, pode-se configurar a responsabilidade administrativa  e 
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não se configurarem as responsabilidades cível e/ou criminal. Ou, por outro lado, configurando-se mais de 
uma  responsabilidade,  as  respectivas  apurações  são  realizadas  de  forma  independente,  na  via 
correspondente e pela autoridade competente para cada caso, sem que, a princípio, uma tenha de aguardar 
a conclusão da outra.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça se manifesta:
STJ,  Mandado  de  Segurança  nº  8.998:  "Ementa:  (...)  III  -  A sanção administrativa é 

aplicada para salvaguardar os interesses exclusivamente funcionais da administração pública, enquanto a 
sanção  criminal  destina-se  à  proteção  da  coletividade. Consoante  entendimento  desta  Corte,  a 
independência  entre  as  instâncias  penal,  civil  e administrativa,  consagrada  na  doutrina  e  na 
jurisprudência, permite à administração impor punição disciplinar ao servidor faltoso à revelia de 
anterior julgamento no âmbito criminal, ou em sede de ação civil, mesmo que a conduta imputada 
configure crime em tese.

Ressalta-se, ainda, que sobre o fato objeto da aludida sindicância o ex-SD BM Marcelo 
Carneiro Lopes recebeu duas punições disciplinares: 30 (trinta) dias de prisão e licenciamento a bem da  
disciplina, contrariando desta forma a Súmula 19 do Supremo Tribunal Federal que dispõe: “É inadmissível  
segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira.”

O conselho de disciplina,  conforme prevê o art.112 do CEDPM, “tem a finalidade de 
julgar  a  capacidade  para  permanecerem  na  ativa  do  aspirante-a-oficial  e  das  demais  praças  com  
estabilidade”, elencando em seu art. 114 do CEDPM as causas motivadoras para abertura do processo:

Art. 114. O conselho de disciplina é instaurado mediante decreto ou portaria, publicados 
em diário oficial ou boletim, respectivamente, quando a praça for acusada oficialmente ou por qualquer meio 
de comunicação social de:

I  -  ter procedido incorretamente no desempenho do cargo,  violando o sentimento do 
dever no exercício de função ou de serviço policial-militar;

II - estando no comportamento mau e praticar novo ato com indícios de transgressão 
disciplinar, devendo neste caso ser analisada toda sua vida profissional;

III - ter praticado ato de natureza grave que afete a honra pessoal, o pundonor policial-
militar  ou o  decoro  da classe,  independentemente de seu comportamento,  não estando de serviço ou  
atuando em razão da função;

IV - indignidade ou incompatibilidade para com o cargo.
Todavia para que a abertura de um processo administrativo disciplinar tenha efeito legal, 

o documento instaurador deve estar tempestivo, pois a prescrição funciona, em qualquer área do direito, 
com o escopo de proporcionar a segurança jurídica, tendo em conta que a regra geral estabelece um limite  
temporal para o exercício de um direito, não como punição pela inércia do seu titular, mas como necessida -
de de se evitar a perpetuidade de litígios.

III – CONCLUSÃO:
DO PARECER
Diante do exposto, esta comissão conclui que para a abertura do conselho de disciplina 

em desfavor do ex-SD BM MARCELO CARNEIRO LOPES (após a sua devida reintegração nas fileiras do 
CBMPA),  o fato objeto de apuração não pode estar restritamente vinculado ao episódio ocorrido no dia 
26MAR1995, pois neste caso incide o instituto da prescrição.

O ato  administrativo  de abertura  do processo  administrativo  disciplinar  (Conselho de 
Disciplina) deve estar disciplinado pelo que prevê o art. 114 do CEDPM, tendo como causa motivadora do 
documento instaurador do referido conselho, fatos ocorridos dentro do lapso temporal prescricional.

É o parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 11 de julho de 2011.

Flávia Siqueira Corrêa – CAP QOBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Ratifico o presente Parecer

JOSÉ RIBAMAR SILVA DE FREITAS – TEN CEL QOBM
Presidente da Comissão de Justiça
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DESPACHO DO COMANDNATE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer;
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudãncia Geral;
3. Ao Subcomandante Geral do CBMPA para conhecimento e providências.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

2 – CONSELHO ESPECIAL – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Concedo ao MAJ QOBM LUIS ALBERTO PAMPLONA DA CUNHA,  20 (vinte) dias de 

prorrogação de prazo para conclusão do Conselho Especial  –  CE,  instaurado por  meio da Portaria  nº 
139/2011 – Cmdº Geral de 07 de Abril de 2011, de acordo com os termos do Art.123, da Lei Estadual nº  
6.833, de 13 de fevereiro de 2006. Referencia: Ofício nº 005/2011 – PADS.

(Fonte: Nota nº 60/2011 – Subcomand Geral)

3 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 315 DE 14 DE JULHO 2011.
ANEXOS:
Despacho do Protocolo do Sub Cmdº Geral nº 1148 de 07JUL2011;
Ofício nº 006/2011 - CE, de 29JUN11-MAJ QOBM LUIS;

O Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e tendo tomado conhecimento dos fatos 
narrados no Ofício 006/2011 – CE datado de 29 de junho de 2011, referente à solicitação de substituição de 
escrivão instaurado por  meio da portaria 139/2011 – Cmdº Geral  de 07 de Abril  de 2011,  tendo como  
presidente o MAJ QOBM LUIS ALBERTO PAMPLONA DA CUNHA.

RESOLVE
Art. 1º – Substituir o 2º TEN QOABM ELENILDO  HENRIQUES DA FONSECA, como 

escrivão do Conselho Especial, instaurado pela portaria 139/2011 - Cmdº Geral de 07 de abril de 2011;
Art. 2º – Nomear o 2º TEN QOBM MARCOS JOSÉ LEÃO DA COSTA, delegando-lhe as 

atribuições que me competem;
Art. 3º – Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

4 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL
PORTARIA Nº 142, DE 13 DE JULHO DE 2011.
ANEXOS: 
Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 1091, de 29 de junho de 2011.
Ofício  nº  292/3ºGBM-PADS  -  Comandante  do  3º  GBM  -  TEN-CEL QOBM  HELIEL 

FRANKLIN MONTEIRO
02 (dois) atestados médicos do SD BM THIAGO BRUNO DA SILVA DE JESUS.
Termo de Declaração prestado pela Dra. MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA NAHÚM, de 18 

de maio de 2011.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais, 
após conhecimento dos documentos encaminhados pelo Comandante do 3º GBM através de ofício nº 292 - 
de 28 de junho de 2011-, bem como o termo de declaração da Srª. MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA NAHÚM, 
o qual versa sobre dois atestados médicos com indícios de falsificação emitidos, em tese, pela Secretaria  
Municipal de Saúde e Meio Ambiente de Ananindeua, datados de 22 e 27 de abril de 2011, Unidade Paar, 
em referência ao SD BM THIAGO BRUNO DA SILVA DE JESUS, pertencente, à época, ao 3º GBM.
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RESOLVE
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância para apurar todas as circunstâncias 

dos fatos;
Art.  2º -  Nomear  o  2º  TEN  QOBM  FRANCISCO  JÂNIO BEZERRA COSTA,  como 

encarregado de sindicância, delegando-lhe às atribuições que me competem;
Art. 3º - O Encarregado 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 - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 

em conformidade com a legislação vigente;
Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

MARIO AVELINO WANZELER DE MATOS – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA 

PORTARIA Nº 143, DE 11 DE JULHO DE 2011.
ANEXOS:
Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 1153, de 07JUN2011;
Ofício nº 273/2011-GAB. CMDº do 2ºGBM, de 05JUN2011 – TCEL QOBM ALMEIDA
Termo  de  Declaração  do  Sr.  JOSÉ  MESSIAS  FERREIRA  DOS  SANTOS,  DE 

01JULHO2011.
BG nº 106 de 09JUN2011, fls 3 e 4.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais,  
e após conhecimento dos documentos em anexo, com o intuito de apurar os fatos encaminhados pelo  
Comandante  do  2º  GBM  -  TCEL QOBM  JOSÉ  AUGUSTO  FARIAS  ALMEIDA - através  do  ofício  nº 
273/2011-GAB. CMDº, de 05 de julho de 201, o qual versa sobre termo de declaração prestado pelo Sr.  
José Messias Ferreira dos Santos em desfavor do CB BM ALCIR LIMA OLIVEIRA, pertencente ao efetivo 
do 9º GBM/Altamira

RESOLVE:
Art. 1º- Determinar a instauração de Sindicância para apurar todas as circunstâncias dos 

fatos
Art. 2º- Nomear o SUBTENENTE BM CLÁUDIO EDGAR RODRIGUES DOS SANTOS, 

como encarregado de sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;
Art. 3º - O encarregado deverá observar as orientações formalizadas por meio do ofício 

n° 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;
Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos,  

em conformidade com a legislação vigente;
Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

MÁRIO AVELINO WANZELER DE MATOS – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

5 - RECONSIDERAÇÃO DE ATO
A) PEDIDO RECONSIDERAÇÃO DE ATO - Belém-Pa, 14 de julho de 2011.
REQUERENTE: ELAINE LOURENÇO DA SILVA OAB/DF 30.670.
ASSUNTO: Requer  reconsideração  do  ato  administrativo  referente  a  Portaria  nº 

121/2010, publicada em Boletim Geral em 06/06/2011, que culminou com a punição do CB BM RAIMUNDO 
JOSÉ SANTOS DA SILVA, com 11 (onze) dias de DETENÇÃO.

I - FATOS
O Processo Administrativo teve o intuito de apurar a conduta do  CB BM RAIMUNDO 

JOSÉ SANTOS DA SILVA, onde no dia 08 de junho de 2010 estaria dirigindo um veículo com adulteração na 
documentação e numeração do chassi,  na cidade de Luziânia/GO, o que culminou com sua prisão em 
flagrante delito na 33º Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, pela prática, dos crimes tipificados nos  
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artigos 180, 304 e 311 do Código Penal Brasileiro.
E  que  após  análises  das  provas  testemunhal  e  documental,  juntado  aos  autos  ,  foi 

punido o referido Militar com  11 (onze) dias de  DETENÇÃO por ter infringido os incisos VII, XV, XVIII e 
XXXIII do art. 18, CXVIII do art. 37, com agravantes do inciso II do art. 36 da Lei nº 6.833 de 13 de Fevereiro  
de 2006 - Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, ora em vigor no CBMPA, publicado em 
Boletim Geral nº 103 em 06 de junho de 2011.

O advogado do recorrente entrou com pedido e Reconsideração de Ato Administrativo 
solicitando  “cancelamento  da  punição  imposta  e  concedendo  a  mobilização  na  Força  Nacional  de 
Segurança Pública visto não encontrar-se em situação que contraria o Acordo de Cooperação Federativa 
firmado entre a União e o Estado do Pará”. 

II - DIREITO
Reconhece a tempestividade do presente recurso.
Sendo o Decreto Lei nº 1.002 de 21 de outubro de 1969, Código de Processo Penal 

Militar (CPPM) é fonte subsidiária da Lei 6.833 de 13 de Fevereiro de 2006, Código de Ética da PM/PA ora 
em vigor no CBM/PA e em seu Art. 175 prescreve que:

Art. 175. Aplicam-se a este Código, subsidiariamente, as normas do Código de Processo 
Penal Militar. 

E não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses das alíneas A) e B)  do Art. 439 do CPPM 
que assim prescreve:

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; 
O militar foi agraciado pelo Judiciário pela suspensão condicional do processo pelo prazo 

de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 89, §§ 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.099/1995;
Art.  89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano,  

abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do 
processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido 
condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da 
pena. Grifo nosso. (art. 77 do Código Penal). 

§  1º  Aceita  a  proposta  pelo  acusado  e  seu  defensor,  na  presença  do  Juiz,  este, 
recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as 
seguintes condições:

§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, 
desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

§  3º  A suspensão  será  revogada  se,  no  curso  do  prazo,  o  beneficiário  vier  a  ser 
processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

Sendo assim o militar  ainda responde procedimento naquela  ceara,  Se reconhece o 
delito do militar ora em tela, somente que não sofrerá sanções em sua liberdade e nem patrimonial pela 
justiça comum pelo período de prova a qual foi submetido e desde que preencha as proibições elencados 
por aquele juízo, estando em conformidade com a Súmula 18/STF, a presente punição, sendo denegadas 
pedidos de Mandado de segurança por aquela Suprema Corte em casos semelhantes por reconhecer a 
interdependências e autonomia das esferas.

STF Súmula  nº  18,  “Pela  falta  residual,  não  compreendida  na  absolvição  pelo  juízo 
criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público.

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  DEMITIDO  POR  ILÍCITO 
ADMINISTRATIVO. SIMULTANEIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E PENAL. INDEPENDÊNCIA 
DAS INSTÂNCIAS.  PRECEDENTES.  Esta  Corte  tem reconhecido  a  autonomia  das  instâncias  penal  e 
administrativa, ressalvando as hipóteses de inexistência material do fato, de negativa de sua autoria e de 
fundamento  lançado  na  instância  administrativa  referente  a  crime  contra  a  administração  pública. 
Precedentes: MS nº 21.029, CELSO DE MELLO, DJ de 23.09.94; MS nº 21.332, NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 
07.05.93; e 21.294, SEPÚLVEDA PERTENCE, julgado em 23.10.91; e MS nº 22.076, Relator para o acórdão 
Min. MAURÍCIO CORRÊA. Segurança denegada.

Lembrando que o Art. 38 da Lei 6.833/2006 prescreve que;
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Art. 38. A punição disciplinar possui caráter pedagógico, individual e coletivo e objetiva o 
fortalecimento da disciplina.

Sendo que ficou latente que o militar infringiu normas prescritas em lei, ao não transferir  
o referido veículo em tempo hábil o que ensejaria saber das possíveis irregularidades do veículo, assumindo 
o risco de tal transgressão, bem como não teria sido ludibriado pelo suposto vendedor de carros atuando de 
forma subserviente perante o mesmo.

Do mesmo modo, por falta de efetivo na corporação e por necessidade de serviço, temos 
por bem manter o referido militar nas fileiras da corporação, para o desempenho das missões Bombeiro  
Militar amparadas Constitucionalmente, até que seja suprida a referida carência de efetivo.

III – CONCLUSÃO
• Indefiro o pedido de reconsideração de ato, e mantenho a punição do referido Militar;
• Indefiro o pedido para ser mobilizado novamente a Força Nacional;
• Notifique-se o defensor do recorrente para tomada da decisão;
• Publique-se em Boletim geral a referida decisão;
• Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

MÁRIO AVELINO WANZELER DE MATOS – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

B) PEDIDO RECONSIDERAÇÃO DE ATO - Belém-Pa, 13 de julho de 2011.
REQUERENTE: PAULA HELENA MENDES LIMA OAB/PA 7.283.

ASSUNTO: Requer  reconsideração  do  ato  administrativo  referente  a  Portaria  nº 
088/2008, publicada em Boletim Geral em 22/06/2011, que culminou com a punição do  CB BM WALTER 
WANDERLEY COELHO DOS SANTOS, com REPREENSÃO.

I - FATOS
O Processo  Administrativo  teve  o  intuito  de  apurar  a  conduta  do  CB BM WALTER 

WANDERLEY COELHO DOS SANTOS,  onde estava  a  disposição  do  Centro  Integrado  de  Operações 
(CIOP) a data do fato, tendo faltado serviço na função de atendente, naquele Centro, nos dias 05, 14 e 29 
de junho de 2008.

E que  após análises  das  provas  testemunhal  e  documental,  juntado  aos  autos  ,  foi  
punido o referido Militar com REPREENSÃO por ter infringido o Art. 37 Inciso XXVIII, da Lei nº 6.833/2006, 
que prescreve “Deixar de participar a tempo, à autoridade imediatamente superior,  a impossibilidade de 
comparecer à OPM ou a qualquer ato de serviço”. Sendo publicado em Boletim Geral nº115 de 22 de junho 
de 2011, a referida punição.

E que a advogada em seu pedido de reconsideração de ato: “requer a defesa em favor 
do acusado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo que considere a medida mais 
justa, adequada esta aos princípios acima elencados”

II - DIREITO
Reconhece a tempestividade do presente recurso.
Urge lembrar que o Art. 38 da Lei 6.833/06, prescreve que: “A punição disciplinar possui 

caráter pedagógico, individual e coletivo e objetiva o fortalecimento da disciplina”, bem como a punição 
disciplinar imposta ora ao recorrido foi a mais branda possível, onde o art. 40 da Lei 6.833/06, preceitua: 
“Repreensão é a punição mais branda que, publicada em boletim e lançada nos assentamentos, não priva o 
punido de liberdade, estando preenchidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Caso  não  houvesse  a  devida  punição,  outros  militares  se  sentiriam  no  direito  de 
proceder  da  mesma forma irregular  e  aparecendo  vários  dias  após com os  referidos  laudos médicos, 
deixando de participar a tempo a autoridade imediatamente superior, a impossibilidade de comparecer a 
OPM.
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Em nenhum momento  lhe  foi  privado  o  direito  de  tratar  de  problemas  de  saúde,  e 
tampouco foi punido por tal motivo, somente que o mesmo comunique seu superior os problemas de saúde  
em tempo hábil para que sejam escalados outros militares para suprirem as referidas faltas, não trazendo  
transtornos para a administração como ocorreu no referido caso, onde um simples telefonema ou uma parte 
levada  por  seus  familiares  encaminha  ao  seu  superior  responsável,  sanaria  o  transtorno,  onde  viria 
comunicar tal impossibilidade de estar presente ao referido serviço e ao mesmo tempo o resguardaria de 
maiores transtornos.

III – CONCLUSÃO
Indeferir o pedido de reconsideração de ato pelos fatos ora mencionados, e mantenho a 

devida punição do referido Militar;
Publique-se em Boletim geral a referida decisão;
Notifique-se o defensor para conhecimento da decisão.
Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

MÁRIO AVELINO WANZELER DE MATOS – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

ANDRÉ LUIZ NOBRE CAMPOS – CAP QOBM
Ajudante Geral do CBMPA, em exercício
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