
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO GERAL
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 12 DE ABRIL DE 2016.
BOLETIM GERAL Nº 066

Para conhecimento das Unidades subordinadas e devida execução, publico o seguinte:

MENSAGEM
Aprender a incluir mais Deus na sua vida, no seu trabalho e viver de forma

a beneficiar ao máximo o seu espírito é um processo de aprendizagem que dura a vida toda e
deve ter o mesmo tratamento prioritário que a sua saúde e bem-estar físico.

''O  grande  amor  do  Senhor  cantarei  perpetuamente;  com a  minha  boca
manifestarei a Tua fidelidade de geração em geração''. (Romanos 12:4)

1ª PARTE – SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 13 DE ABRIL DE 2016 (QUARTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM SOUZA
Supervisor de Área CAP BM LAMEIRA

Coordenador de Operações ao CIOP
1º Turno: CAP BM WILLIAN
2º Turno: CAP BM NERUDA

Oficial de Dia ao QCG TEN BM J. NETO
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL 
Perito de Incêndios e Explosões TEN CEL NORAT

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 – LICENÇA DE SAÚDE – CONCESSÃO 
Concedi no período de 03 a 17MAR2016 ao CEL QOBM  HELIEL  FRANKLIN

MONTEIRO, do QCG – Belém, 15 (quinze) dias de dispensa do serviço fora do aquartelamento,
conforme dispensa médica da Diretoria de Saúde.

(Fonte: Dispensa Médica – DS)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - ATO DESTE COMANDO

PEDIDO  DE  ANULAÇÃO  OU  REVOGAÇÃO  OU  PUNIÇÃO
DISCIPLINAR

REQUERENTES: SD BM MARICLEITON LIMA ROSA, MF: 57189314-1.
ADVOGADO: WALDYR LIMA RIBEIRO NETO, OAB/PA.

ASSUNTO: Requer Anulação ou Revogação processual referente a portaria nº
447/2013 – Gab-Cmd-GERAL CBM/PA, de 11 de julho de 2013. Que culminou com a punição do
militar acusado  SD BM MARICLEITON LIMA ROSA,  MF: 57189314-1. Com 30 (TRINTA) dias de
PRISÃO.

I - FATOS
O Processo Administrativo teve o intento de apurar os fatos e a conduta do militar

acusado, o qual teve consecutivas faltas aos serviços e ao expediente bem como escalas extras,
bem como não  apresentou  qualquer  documento  que  comprovasse  impedimento  para  montar  o
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referido serviço, o qual após análise das provas nos autos o militar foi sancionado com a respectiva
punição;

O recorrente entra com pedido de Anulação ou Revogação da Punição Disciplinar
do processo solicitando que:“ Seja recebido o presente Requerimento como pedido de Anulação da
Punição exarada nos autos do PADS nº 447/2013, com base na decisão anexa; Que acolhido o
pedido  de  Anulação  da  Punição,  sejam  eliminadas  toda  e  qualquer  anotação  ou  registro  nas
alterações  do  militar,  relativos  à  punição  anteriormente  atribuída,  bem  como  seja  alterado  o
comportamento  do  militar;  Que  sejam  levados  em  consideração  sua  extrema  dedicação  e  os
excelentes serviços prestados pelo requerente a esta nobre Corporação Militar”.

II – DAS PRELIMINARES DO RECURSO
Recebo  o  presente  recurso  protocolado  perante  este  Comandante  Geral  do

CBM/PA,  e  preenchido  os  requisitos  da  legitimidade  para  recorrer,  do  interesse  ou  prejuízo,
prejudicado a adequabilidade e a tempestividade do presente recurso, passo a decidir;

III- DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO OU PUNIÇÃO DISCIPLINAR.

O recorrente entrou com pedido de anulação alegando ilegalidade da punição,
mas  conforme  a  própria  decisão  proferida  nos  autos  de  Habeas  Corpus  processo  nº  01-
15.2014.8.14.0200,  o  qual  o  recorrente  anexa  como fundamento  para  anulação  já  foi  inclusive
julgado pelo próprio judiciário que assim decidiu:

“Pelo exposto, concedo a ordem de Habeas Corpus, ante a violação ao Princípio
da Legalidade insculpido no artigo 5º, inciso LV da Carta Magna, para tornar sem efeito a Solução do
PADS de Portaria nº 447/2013, (fls.  22/23),  resguardando-se à Administração a faculdade de
renovar o ato, atentando para os artigos 32 e 33 do CEDPM/PA, bem como aos Princípios da
Legalidade e Razoabilidade, que devem governar os atos das autoridades Públicas em Geral.” 

Após  julgamento  do  remédio  constitucional  e  sendo  julgado  o  mérito  da
legalidade  dos  autos  de  Processo  em questão,  foi  constatado  somente  irregularidade  legal  na
solução do PADS, o qual foi facultado a administração refazer o ato, no caso a solução de PADS, o
qual foi refeito o ato conforme prescreve os ditames legais, o qual foi mantido a punição conforme
publicado em Boletim Geral nº 044/2014, de 07 de março de 2014.

A  punição  refeita  e  imposta,  encontra-se  dentro  dos  requisitos  legais  da
razoabilidade e proporcionalidade da decisão, conforme já foi julgado pelo próprio Judiciário, onde o
recorrente não apresentou fatos ou novas provas que fundamente a mudança da decisão, diante da
solicitação de anulação ou revogação da punição interposto perante este Comandante Geral.

IV – CONCLUSÃO
Indefiro  o  pedido  de  anulação  ou  revogação  da  punição  Disciplinar  do

militar ora recorrente e mantenho a punição imposta de  30 (TRINTA) dias de prisão, conforme
publicado em Boletim Geral nº 044, de 07 de março de 2014.

A Assistência do Subcomandante Geral do CBM/PA, para cientificar o defensor
do acusado, sobre a decisão da solicitação;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

 Belém-Pa, 21 de março de 2016.

ZANELLI ANTONIO MELO NASCIMENTO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

PEDIDO  DE  ANULAÇÃO  OU  REVOGAÇÃO  DE  PUNIÇÃO
DISCIPLINAR

REQUERENTES: SD BM MARICLEITON LIMA ROSA, MF: 57189314-1.
ADVOGADO: WALDYR LIMA RIBEIRO NETO, OAB/PA 20.406.

ASSUNTO: Requer Anulação ou Revogação de punições Disciplinares, referente
as portarias nº 003/2013 - 1º SGBM/I-Marituba, de 04 de abril  de 2013, 004/2013 - 1º SGBM/I-
Marituba, de 30 de abril de 2013, 005/2013 - 1º SGBM/I-Marituba, de 30 de abril de 2013, 006/2013 -
1º SGBM/I-Marituba, de 30 de abril de 2013, 007/2013 - 1º SGBM/I-Marituba, de 30 de abril de 2013,
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bem como anulação e revogação do ato processual referente a portaria nº 447/2013 – Gab-Cmd-
GERAL CBM/PA, de 11 de julho de 2013, que culminou com a punição do militar acusado SD BM
MARICLEITON LIMA ROSA,  MF: 57189314-1, com respectivamente, 04 quatro dias de detenção,
04 quatro dias de detenção, 02 dois dias de detenção, 02 dois dias de detenção, 04 quatro dias de
detenção e 30 (TRINTA) dias de PRISÃO.

I - FATOS
Os Processos Administrativos tiveram o intento de apurar os fatos e a conduta do

militar  acusado, o  qual  teve  consecutivas  faltas  aos  serviços  e  ao  expediente,  bem como não
apresentou qualquer documento que comprovasse impedimento para montar o referido serviço, o
qual após análise das provas nos autos o militar foi sancionado com as respectivas punições;

O recorrente entra com pedido de Anulação ou Revogação da Punição Disciplinar
do processo solicitando que: “Seja recebido o presente Requerimento como pedido de Anulação da
Punição exarada nos autos dos PADS de Portaria nº 003/2013-1º SGBM, Portaria nº 004/2013-1º
SGBM,  Portaria  nº  005/2013-1º  SGBM,  Portaria  nº  006/2013-1º  SGBM, Portaria  nº  007/2013-1º
SGBM, com base nas razões e documentos anexas; Seja recebido o presente Requerimento como
pedido de Anulação da Punição exarada nos autos do PADS nº 447/2013, com base na decisão
anexa;  Que  acolhido  o  pedido  de  Anulação  da  Punição,  sejam  eliminadas  todas  e  quaisquer
anotações ou registros na ficha disciplinar do militar, relativos às punições anteriormente atribuída,
bem como seja  alterado o comportamento do militar;  Que sejam levados em consideração sua
extrema dedicação e os excelentes serviços prestados pelo requerente a esta nobre Corporação
Militar”.

II – DAS PRELIMINARES DO RECURSO
Recebo  o  presente  recurso  protocolado  perante  este  Comandante  Geral  do

CBM/PA,  e  preenchido  os  requisitos  da  legitimidade  para  recorrer,  do  interesse  ou  prejuízo,  a
adequabilidade e a tempestividade do presente recurso, passo a decidir;

III- DAS ANULAÇÕES OU REVOGAÇÕES DAS PUNIÇÕES DISCIPLINARES.

Ao  analisar  os  autos  de  processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado
Portaria nº 003/2013 – 1º SGBM/I – Marituba, de 04 de abril de 2013, foi constatado a regularidade
formal e material dos autos de PADS em questão, sendo anexado inclusive os mesmos laudos e
atestados Médicos que ora o recorrente anexa ao pressente recurso de revisão, 48 à 65 dos autos,
sendo  avaliado  tais  argumentos  pelo  recorrente,  sendo  inclusive  observado  as  recomendações
médicas no atestado ás fls. 48, dos autos o qual o referido militar não deveria ser escalado em
serviço  que  submetesse  o  militar  com  aguas  em  piscina  ou  praia,  por  estar  com  perfuração
timpânica, cumprindo somente escala de expediente no quartel ou componente de guarnição, o qual
não pratica atividades dessa natureza imersão em aguas,  o qual  o mesmo não comunicou seu
comandante imediato a impossibilidade de estar ou montar o serviço de componente de guarnição,
bem como faltou ao serviço do dia 19 de fevereiro de 2013, sem contudo apresentar ou justificar a
falta do referido dia, o qual o referido processo em questão observou a legalidade do ato esculpido
na lei. nº 6.833/2006.

Ao  analisar  os  autos  de  processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado
Portaria nº 004/2013 – 1º SGBM/I – Marituba, de 30 de abril de 2013, foi constatado a regularidade
formal e material dos autos de PADS em questão, sendo anexado inclusive os mesmos laudos e
atestados Médicos que ora o recorrente anexa ao pressente recurso de revisão, 06, 46 à 62 dos
autos,  sendo  avaliado  tais  argumentos  pelo  recorrente,  sendo  inclusive  observado  as
recomendações médicas no atestado ás fls. 62, dos autos o qual o referido militar não deveria ser
escalado  em serviço que submetesse o militar  com aguas em piscina  ou praia,  por  estar  com
perfuração  timpânica,  cumprindo  somente  escala  de  expediente  no  quartel  ou  componente  de
guarnição, o qual não pratica atividades dessa natureza imersão em aguas, o qual o mesmo não
comunicou seu comandante imediato a impossibilidade de estar ou montar o serviço de componente
de guarnição, bem como faltou ao serviço do dia 27 de março de 2013, sem contudo apresentar ou
justificar a falta do referido dia, o qual o referido processo em questão observou a legalidade do ato
esculpido na lei. nº 6.833/2006.

Ao  analisar  os  autos  de  processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado
Portaria nº 005/2013 – 1º SGBM/I – Marituba, de 30 de abril de 2013, foi constatado a regularidade
formal e material dos autos de PADS em questão, o qual o mesmo não comunicou a impossibilidade
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de estar no expediente (PARADÃO) reunião com toda a tropa no dia 12 de abril de 2013 (sexta-
feira), sem contudo apresentar ou justificar a falta do referido dia, o qual o referido processo em
questão observou a legalidade do ato esculpido na lei. nº 6.833/2006.

Ao  analisar  os  autos  de  processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado
Portaria nº 006/2013 – 1º SGBM/I – Marituba, de 30 de abril de 2013, foi constatado a regularidade
formal e material dos autos de PADS em questão, o qual o mesmo não comunicou a impossibilidade
de estar no expediente (PARADÃO) reunião com toda a tropa no dia 19 de abril de 2013 (sexta-
feira), sem contudo apresentar ou justificar a falta do referido dia, o qual o referido processo em
questão observou a legalidade do ato esculpido na lei. nº 6.833/2006.

Ao  analisar  os  autos  de  processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado
Portaria nº 007/2013 – 1º SGBM/I – Marituba, de 30 de abril de 2013, foi constatado a regularidade
formal e material dos autos de PADS em questão, sendo anexado inclusive os mesmos laudos e
atestados Médicos que ora o recorrente anexa ao pressente recurso de revisão, 46 à 63 dos autos,
sendo avaliado tais  argumentos pelo  recorrente,  mas tais  atestado são de anos,  meses e dias
anteriores aos fatos, sendo inclusive observado as recomendações médicas no atestado ás fls. 46,
dos autos o qual o referido militar não deveria ser escalado em serviço que submetesse o militar
com aguas em piscina ou praia, por estar com perfuração timpânica, cumprindo somente escala de
expediente no quartel ou componente de guarnição, o qual não pratica atividades dessa natureza
imersão em aguas,  o  laudo ás fls.  62 o qual  recomenda não ser  exposto a ruídos de elevada
intensidade é posterior aos fatos, dia 29 de maio de 2013, o qual o mesmo não comunicou seu
comandante imediato a impossibilidade de estar ou montar o serviço de componente de guarnição,
bem como faltou ao serviço do dia 20 de abril de 2013, sem contudo apresentar ou justificar a falta
no referido  dia,  o  qual  o  processo  em questão  observou  a legalidade  do  ato  esculpido  na  lei.
nº6.833/2006.

Quanto  a  punição  imposta  pela  Portaria  nº  447/2013-GAB-CMD-GERAL-
CBM/PA, de 11 de julho de 2013, o recorrente entrou com pedido de anulação alegando ilegalidade
da punição, mas conforme a própria decisão proferida nos autos de Habeas Corpus processo nº 01-
15.2014.8.14.0200,  o  qual  o  recorrente  anexa  como fundamento  para  anulação  já  foi  inclusive
julgado pelo próprio judiciário que assim decidiu:

“Pelo exposto, concedo a ordem de Habeas Corpus, ante a violação ao Princípio
da Legalidade insculpido no artigo 5º, inciso LV da Carta Magna, para tornar sem efeito a Solução do
PADS de Portaria nº 447/2013, (fls.  22/23),  resguardando-se à Administração a faculdade de
renovar o ato, atentando para os artigos 32 e 33 do CEDPM/PA, bem como aos Princípios da
Legalidade e Razoabilidade, que devem governar os atos das autoridades Públicas em Geral.” 

Após  julgamento  do  remédio  constitucional  e  sendo  julgado  o  mérito  da
legalidade  dos  autos  de  Processo  em questão,  foi  constatado  somente  irregularidade  legal  na
solução do PADS, o qual foi facultado a administração refazer o ato, no caso a solução de PADS, o
qual foi refeito o ato conforme prescreve os ditames legais, o qual foi mantido a punição conforme
publicado em Boletim Geral nº 044/2014, de 07 de março de 2014.

Observa-se nos autos em questão e na cronologia dos fatos, que o militar deve
comunicar a administração sobre a impossibilidade de estar ou montar o serviço ou ao expediente e
não o inverso, o qual assim que comunicado e apresentado os laudos em questão a administração
sobre o problema de saúde qual o mesmo encontrava-se foi enviado a Diretoria de Saúde para
acompanhar  seu  estado  de  Saúde,  sendo  que  o  militar  deve  observar  a  disciplina  e  o
profissionalismo para com os seus atos, bem como os ritos e procedimentos para a concessão de
licença para tratamento de Saúde.  

As punições refeitas e impostas, encontram-se dentro dos requisitos legais da
razoabilidade e proporcionalidade nas decisões, sendo que o recorrente não apresentou fatos ou
novas  provas  que  fundamente  a  mudança  das  decisões,  diante  da  solicitação  de  anulação  ou
revogação da punição interposto perante este Comandante Geral.

IV – CONCLUSÃO

Indefiro  o  pedido de  anulação  ou  revogação  das  punições  Disciplinares  do
militar ora recorrente e mantenho as punições disciplinares proferidas nos autos de processos,
Portaria nº 003/2013-1º SGBM, publicado no Boletim Geral nº 071 de 17 de abril de 2013, Portaria
nº 004/2013-1º SGBM,  publicado no Boletim Geral  nº 090 de 17 de maio de 2013,  Portaria nº
005/2013-1º  SGBM,  publicado  no  Boletim  Geral  nº  090  de  15  de  maio  de  2013,  Portaria  nº
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006/2013-1º  SGBM,  publicado  no  Boletim  Geral  nº  090  de  15  de  maio  de  2013,  Portaria  nº
007/2013-1º  SGBM,  publicado  no  Boletim Geral  nº  091  de  16  de  maio  de  2013;e  Portaria  nº
447/2013,  11 de julho de 2013, deste Comando Geral, conforme publicado em Boletim Geral nº
044, de 07 de março de 2014.

A Assistência do Subcomandante Geral do CBM/PA, para cientificar o defensor
do acusado, sobre a decisão da solicitação;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Belém-Pa, 01 de abril de 2016.

ZANELLI ANTONIO MELO NASCIMENTO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

PEDIDO DE REVISÃO DE AUTOS DE PROCESSO

REQUERENTE:  SD BM EVERSON DIAS REBELO, MF: 5827574-1.
ASSUNTO: Requer revisão processual referente as portarias nº 002/2013 – Gab-

Cmd-7º GBM Itaituba, de 12 de novembro de 2013, nº 003/2013 – Gab-Cmd-7º GBM Itaituba,de 13
de novembro de 2013, nº 002/2014 – Gab-Cmd-7º GBM Itaituba, de 14 de fevereiro de 2014, nº
003/2014 – Gab-Cmd-7º GBM Itaituba, de 14 de fevereiro de 2014, nº 005/2014 – Gab-Cmd-7º GBM
Itaituba, de 12 de fevereiro de 2014. Que culminou com as punições do militar acusado  SD BM
EVERSON DIAS REBELO, MF: 5827574-1.

I – DOS FATOS
O solicitante foi sancionado com as seguintes punições respectivamente:
A) 04 (QUATRO) dias de DETENÇÃO, a Portaria nº 02/2013; por ter faltado ao

serviço de componente de GU, no dia 24 de outubro de 2013, bem como não comunicado a quem
de direito em tempo hábil;

B)  02  (DOIS)  dias  de  DETENÇÃO,  a  Portaria  nº  03/2013;  por  ter  chegado
atrasado a formatura matinal do dia 07 de novembro de 2013, bem como no dia 08 de novembro
teria entrando em forma apresentando sinais de embriagues durante o paradão matinal de sexta-
feira, fato que teria sido presenciado pelos militares que se se encontravam em forma;

C) 04 (QUATRO) dias de DETENÇÃO, a Portaria nº 02/2014; por ter no dia 08 de
janeiro  de 2014,  quarta-feira,  por  volta  das 12h35min,  no quartel  do 7 GBM, ter  faltado com o
respeito ao dirigir a palavra ao 2º SGT BM Haroldo Brito Barbosa, fato formalizado através por parte
s/nº de 09 de janeiro de 2014 do referido graduado ofendido;

D) 02 (DOIS) dias de DETENÇÃO, a Portaria nº 03/2014; por ter durante uma
partida de futebol ocorrida no dia 11 de janeiro de 2014, em um clube da cidade de Itaituba ofendido
por palavras o 3º SGT BM Haroldo Brito Barbosa, perante militares de outras forças e civis;

E) 04 (QUATRO) dias de DETENÇÃO, a Portaria nº 05/2014; por haver faltado ao
serviço no dia  01 de fevereiro  de 2014,  ao qual  estava devidamente escalado,  e  mesmo após
recebimento do memorando 003 de 03 de fevereiro de 2014 não apresentou justificativa alguma.

Requer que sejam novamente revistas estas sanções, pois o solicitante trouxe
provas para serem analisadas por esta Administração Militar, com fito de que estas sanções sejam
modificadas.

II – DAS PRELIMINARES DO PEDIDO DE REVISÃO
Recebo  o  presente  pedido  de  revisão  protocolado  perante  este  Comandante

Geral  do  CBM/PA,  e  preenchido  os  requisitos  da  legitimidade,  do  interesse  ou  prejuízo,  da
adequabilidade e a tempestividade do presente, passo a decidir;

III- DA SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DOS AUTOS EM QUESTÃO.
O  recorrente  apresentou  prova  materialmente  nova,  trazendo  fatos  que  não

constavam explicitamente e detalhadamente no pedido de Revisão de processo anterior.
Foi  apresentado pelo solicitante,  um novo laudo psiquiátrico  datado de 24 de

fevereiro  de  2016,  atestando  que  em  agosto  de  2013  o  recorrente  foi  acometido  de  doença,
evoluindo progressivamente até sua forma mais grave que se deu em agosto de 2014. Segundo
este  laudo,  esta  enfermidade  mudou  por  completo  seu  comportamento  e  discernimento,
ocasionando  impactos  graves  nas  suas  atividades  laborativas.  Sendo  que  as  oscilações  das
percepções  do  juízo  crítico  da  realidade  justificaram  a  mudança  abrupta  no  padrão  de  seu
comportamento enquanto militar no segundo semestre de 2013.
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Através  dos  documentos  juntados ao  recurso,  foi  possível  vislumbrar  que  as
condutas  do  recorrente  que  foram  objeto  dos  Processos  Administrativos  Disciplinares  ao  norte
citados se deram após o comandante do militar na época ter solicitado junto ao Comandante Geral
do CBMPA tratamento ambulatorial para o recorrente.

Portanto,  este novo laudo se coaduna perfeitamente com os fatos que foram
alegados pelo solicitante, restando comprovada a plausível justificativa que isenta este militar das
sanções  administrativas  que  lhe  foram  imposta  pelas  soluções  dos  Processos  Administrativos
Disciplinares supracitados.

III – CONCLUSÃO
1 – Dou provimento a presente revisão de processo, deferindo todos os pedidos

do recorrente, inocentando-o das acusações que lhe foram impostas nos seguintes PADS:
a)  Portaria  nº  002/2013 – Gab-Cmd-7º  GBM Itaituba,  de 12 de novembro de

2013;
b) Portaria nº 003/2013 – Gab-Cmd-7º GBM Itaituba,de 13 de novembro de 2013;
c) Portaria nº 002/2014 – Gab-Cmd-7º GBM Itaituba, de 14 de fevereiro de 2014;
d) Portaria nº 003/2014 – Gab-Cmd-7º GBM Itaituba, de 14 de fevereiro de 2014;
e) Portaria nº 005/2014 – Gab-Cmd-7º GBM Itaituba, de 12 de fevereiro de 2014.
Devendo  ser  reinstaurado  o  comportamento  disciplinar  no  qual  o  militar  se

encontrava  no  primeiro  semestre  de  2013  antes  da  instauração  de  tais  processos,  salvo  se  o
recorrente já se encontre apto a progressão de comportamento, caso em que deverá ser observado
as normas pertinentes a melhoria de comportamento.

2 - O Comandante do Militar deve atualizar a ficha disciplinar do recorrente no
que diz ao seu comportamento;

3 - Comandante do Militar deve estar ciente da decisão deste Pedido de Revisão
de Processo e cientificar o recorrente, após publicação em Boletim Geral.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Belém-PA, 07 de abril de 2016.

ZANELLI ANTONIO MELO NASCIMENTO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

2 - ATO DO SUBCOMANDO DO CBMPA

SOLUÇÃO DE PADS
Analisando  os  Autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado

procedido por determinação deste Subcomando Geral, instaurado por meio da Portaria nº 031/2011
Subcmdº Geral de 02 de março de 2011, cujo presidente nomeado foi o  SUB TEN BM VITOR
FERREIRA ALVES, que visou apurar o fato ocorrido no dia 11 de janeiro de 2011, em que o SD BM
MARCIO  DENNYS  MACHADO RODRIGUES  teria  faltado  expediente  para  o  qual  deveria  ter
comparecido,  sendo declarado ausente às 00h do dia 13 de janeiro de 2011, transcorrendo em
seguida o prazo legal de 08 dias sem que este militar se apresentasse espontaneamente ou fosse
localizado.

RESOLVO:
1) Conhecer de ofício a perda da pretensão punitiva Estatal pela Prescrição, pois

o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado em 02 de março de 2011, iniciando nesta data a
contagem  de  05  (cinco)  anos  para  a  conclusão  deste  processo,  consoante  art.  174  da  lei
6.833/2006,  tendo  transcorrido  até  o  presente  momento  lapso  temporal  superior  ao  quinquídio,
consequentemente incidindo a extinção da punibilidade do militar, nos termos do art. 123, inciso IV
do  Código   Penal  Militar,  que  é  norma  subsidiaria  ao  Processo  Administrativo  Disciplinar  hora
aplicado no CBMPA, nestes termos, cita-se os dispositivos legais que fundamentam tal decisão:

LEI Nº 6.833/ 2006 (CEDPM) 
Art. 174. O direito de punir da administração polic  ial-militar prescreve em cinco

anos, contados da data em que ocorreu o fato. 
Interrupção da prescrição 
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§ 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. 
Aplicação subsidiária 
Art. 175. Aplicam-se a este código, subsidiariamente, as normas do Código de

Processo Penal Militar. 

DECRETO-LEI Nº 1.001, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969. 
Causas extintivas 
Art. 123. Extingue-se a punibilidade: 
I - pela morte do agente; 
II - pela anistia ou indulto; 
III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso; 
IV - pela prescrição; 
(...)
Espécies de prescrição 
Art. 124. A prescrição refere-se à ação penal ou à execução da pena.
Declaração de ofício 
Art.     133. A prescrição, embora não alegada, deve ser declarada de ofício. (grifos

nossos)
Isto  posto,  esta  administração  decide  arquivar  o  presente  processo

reconhecendo ex ofício a prescrição.
2) Publicar em Boletim Geral a presente Solução de PADS, a Ajudância Geral

para providências;
3) Arquivar os autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado na 2ª

seção do EMG. A Assistência do Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da
BM/2;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém-PA, 07 de abril de 2016.

AUGUSTO SÉRGIO LIMA DE ALMEIDA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

SOLUÇÃO DE PADS
Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado 

procedido por determinação deste Subcomando Geral, instaurado por meio da Portaria nº 58/2010 
Subcmdº Geral de 01 de abril de 2010, cujo presidente nomeado foi o então 1º TEN QOCBM 
MARCUS SERGIO NUNES QUEIROZ, que visou apurar a conduta do SD BM MARCIO DENNYS 
MACHADO RODRIGUES, o qual encontrava-se ausente do quartel desde o dia 17 de março de 
2010, tendo se apresentado no dia 22 de março de 2010.

RESOLVO:
1) Conhecer de ofício a perda da pretensão punitiva Estatal pela Prescrição, pois 

o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado em 01 de abril de 2010, iniciando nesta data a 
contagem de 05 (cinco) anos para a conclusão deste processo, consoante art. 174 da lei 
6.833/2006, tendo transcorrido até o presente momento lapso temporal superior ao quinquídio, 
consequentemente incidindo a extinção da punibilidade do militar, nos termos do art. 123, inciso IV 
do Código  Penal Militar, que é norma subsidiaria ao Processo Administrativo Disciplinar hora 
aplicado no CBMPA, nestes termos, cita-se os dispositivos legais que fundamentam tal decisão:

LEI Nº 6.833/ 2006 (CEDPM) 
Art. 174. O direito de punir da administração polic  ial-militar prescreve em cinco 

anos, contados da data em que ocorreu o fato. 
Interrupção da prescrição 
§ 1º O curso da prescrição interrompe-se: 
I - pela instauração de processo administrativo disciplinar; 
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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. 
Aplicação subsidiária 
Art. 175. Aplicam-se a este código, subsidiariamente, as normas do Código de 

Processo Penal Militar. 

DECRETO-LEI Nº 1.001, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969. 
Causas extintivas 
Art. 123. Extingue-se a punibilidade: 
I - pela morte do agente; 
II - pela anistia ou indulto; 
III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso; 
IV - pela prescrição; 
(...)
Espécies de prescrição 
Art. 124. A prescrição refere-se à ação penal ou à execução da pena.
Declaração de ofício 
Art.     133. A prescrição, embora não alegada, deve ser declarada de ofício. (grifos 

nossos)
Isto posto, esta administração decide arquivar o presente processo 

reconhecendo ex ofício a prescrição.
2) Publicar em Boletim Geral a presente Solução de PADS, a Ajudância Geral 

para providências;
3) Arquivar os autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado na 2ª 

seção do EMG. A Assistência do Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da 
BM/2;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém-PA, 06 de abril de 2016.

AUGUSTO SÉRGIO LIMA DE ALMEIDA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

3 – COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA
Ofício nº 055/2016 – COJ.                                  Belém-PA, 11 de março de 2016.
Anexo: Doc. nº 35583.
Exmº. Sr. Comandante Geral,

Honrado em cumprimentá-lo, em atenção ao Documento  nº  35583,  que  trata
sobre o pedido do CB BM Nelson Lobato Abreu, o qual requer anulação de punições, por lhe ter sido
negado o direito a ampla defesa e o contraditório. Solicita subsidiariamente, o cancelamento das
punições, por estar há mais de 08 (oito) anos sem sofrer punição. Acerca dos fatos narrados acima,
esta comissão de justiça esclarece o seguinte:

Considerando que o requerente pede a anulação das punições no período de
1998 a 2004, pois as mesmas foram aplicadas com fulcro nas normas previstas no RDCBM, o que o
mesmo entende ser inconstitucional. 

Considerando que o Subcomandante Geral se manifestou no sentido de que o
Código de Ética é omisso quanto as anulações. Entretanto, de acordo com o artigo 53 e 54 da Lei
9.784/1998, a Administração Pública deve anular seus próprios atos quando eivados de vícios de
legalidade. Esse poder de anular seus atos prescreve em cinco anos, contados da data em que
foram praticados.

Considerando que o princípio  da autotutela  permite  a  Administração  Pública
anular  seus  próprios  atos  ilegais  antes  do  decurso  do  prazo  de  05  (cinco)  anos,  contados da
publicação do ato administrativo.

Considerando que transcorreu o prazo de cinco anos para que a Administração
Bombeiro Militar pudesse rever estes atos, ocasionando, dessa forma, a coisa julgada administrativa
apenas para esta instituição.

Boletim Geral nº 066 de 12ABR2016 – E-mail:  A  judancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br   Pág.: 8

   ________________
    Visto do Aj. Geral 

_______________
Aprovo do Cmt Geral 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%201.001-1969?OpenDocument


Considerando que em relação a anulação da punição, a administração não pode
declarar  a ilegalidade dos processos administrativos em tela.  Dessa forma, trazemos a baila os
preceitos  da  Lei  nº  9.784/98  que  regula  o  processo  administrativo  no  âmbito  da  Administração
Pública federal, e que estabelece o seguinte:
Art.  53.  A  administração  deve  anular  seus  próprios  atos,  quando  eivados  de  vício  de
legalidade, e pode revogá – los por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, salvo comprovada má-fé.

Considerando que  as  ilegalidades  levantadas  pelo  requerente  devem  ser
trazidas aos autos por este, e pontuadas especificamente em cada processo para que só assim,
façam prova das ilegalidades afirmadas.

Considerando que o direito de anular os atos alegados pelo requerente está
prescrito desde o ano de 2009.

Considerando que o requerente pede o cancelamento das punições, alegando
preencher os requisitos no Código de Ética e Disciplina da PMPA, Lei nº 6.833/2006, qual seja:

Art .152.O cancelamento da punição deve ser concedido ao policial militar
de ter desconsiderado a averbação de punições e outras notas e elas relacionadas em suas
alterações.

Art.153. O cancelamento da punição deve ser concedido ao policial militar
que o requerer dentro das seguintes condições cumulativamente:

I- não ser a transgressão, objeto da punição, atentatória ao sentimento do
dever, á honra pessoal, ao pundonor policial militar ou  ao  decoro da classe;

II- ter conceito favorável de seu comandante;
III- ter completado, sem qualquer punição:

a) oito anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar for de prisão;
b) quatro anos de efetivo serviço,quando a punição a cancelar for de punição;
c) dois anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar for de repreensão.

Considerando que o Subcomandante Geral se manifestou no sentido de que o
requerente não preencheu os requisitos constantes no rol elencado no inciso II do artigo 153, acima
citado.

Considerando que  esta  comissão  de  justiça  acompanha  o  entendimento
exarado pelo Subcomandante Geral, uma vez que o rol constante no artigo 153 é taxativo.

Considerando ainda  que  o  Subcomando  informou  ao  requerente  não  ser
possível atender a solicitação de cancelamento pelo fato da ficha disciplinar do mesmo não estar
completa até o corrente ano. Dessa forma, não podem ser analisados os requisitos do l e lll do artigo
em comento.

Ante o exposto, restrito aos aspectos jurídicos-formais, esta Comissão de Justiça
opina  pelo  indeferimento  do  pedido  do  requerente,  visto  que  não  há  subsídio  legal  para  o
ressarcimento de preterição pleitado, de acordo com os preceitos da Lei nº 8.230/2015.

Respeitosamente,

Edivaldo dos Santos Cardoso – Tcel. QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 

AUGUSTO SÉRGIO LIMA DE ALMEIDA– CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil, em Exercício

   Confere com o Original:

PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA 
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