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ILMO SENHOR COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 
ESTADO DE GOIAS, CORONEL QOC CARLOS HELBINGEN JUNIOR 

Os Cabos que ingressaram no Corpo de Bombeiros 

Militar de Goias, na Primeira Turma do Concurso Publico, regido pelo Edital no 

00312010, neste ato representados pela Comissao dos Militares infra-assinados, 

solicitam, nos preceitos da Norma Administrativa no 07, mui respeitosamente, a 

Vossa Excelencia, a redugao de suas respectivas condig6es de intersticio, pelas 

razoes adiante delineadas: 

DAS RAZOES DE FATO 

Os Requerentes ngressaram no Corpo de 
Bombeiros Militar de Goias em 09 de agosto 2010 e foram promovidos a graduagao 
de Cabo em 02 de Juiho de 2015. Portanto, na prOxima realizagao das eventuais 

promog6es, que deverao ocorrer no dia 25 de dezembro do corrente ano, faltarao 

para os Requerentes cerca de 188 (cento e oitenta e oito) dias para adquirirem o 

intersticio exigido para a promog5o a graduaçao de 30  Sargento. 

Impende ressaltar, que o quadra atual de militares 

do CBMGO contem 471 (quatrocentos e setenta e um) 3° Sargentos, quantidade que 

gera uma ocupacao de 76% do total de vagas existentes para a referida graduagao, 

existindo assim 151 (canto e cinquenta e uma) vagas existentes para a graduacao 

em tela. Vale dizer, que esta comssao representa um total de 77 (setenta e sete) 

cabos e que, uma possivel promocao desses militares a graduacao de 30  Sargento 

na eventual promog5o que ocorrera no dia 25 do mes de dezembro de 2017, 

Comiss2o de Cabos representantes da Primeira Turrrta do Concurso Publico regido pelo Edital n° 003/2010 
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acarretara num impacto financeiro de R$ 41 113,38 (quarenta a urn mil canto a treze 

reats e trinta e otto centavos), conforme previsoes encaminhadas corn esta petiçao 

Cita-se, corno uma justificatwa para corroborar 0 

presente pleito, a advento da Ernenda Constitucionat n. 54, de 02 de junho de 2017, 

a qual limita a uma vez ao ano as prornoçOes das carreiras integrantes da 

Segurança Publica a Adrninistraçâo Penitenciaria A referida iimitaçAo traz urn 

notório prejuizo para a ascensâo funcionat na carreira dos rnilitares, que teräo suas 

promoçOes adiadas e tarnbern uma concorréncia cada vez rnaior as quantidades 

disponiveis de vagas existentes 

DAS RAZOES DE DIREITO 

Nesse diapasao, para sanar tais incongruências a 

Let n° 15. 704/2006, art 14, § 30, que institut o Piano de Carresra das Praças da 

Poilcia Militar a do Corpo de Bombeiros Militar do Estado permite a seguinte 

situação, in verbis 

Art 14 Const;tw requtsito irwiispensavel pare a inclusäo cia 

names em qualquer dos Quadros de Acesso 

§ 30  As condçOes cia ,nterstico a de serviço arregemento 

estabe/ecidas nesta Let poderão ser reduzidas ate a metade 

por ato do Comandante-Geral terido em vista a renovaçâo 

dos Quadms 

(grifo nosso) 

0 PEDIDO 

Diante do exposto, Os Requerentes sohcrtam a 

redução do intersticio dos 77 (setenta e sate) Cabos pertencentes a Primeira Turrna 

do Concurso Publico, regido pelo Edital n° 003/2010, a qua foram prornovidos a 

graduaçao de Cabo em 25 de juiho de 2015, para serem incluidos no quadro de 

acesso a prornoçao para a graduaçao de 30  Sargento que ocorrera em dezembro de 

2017. 

Conjissac do Cabos representantes da Prinietra --Turma do Concurso PUblico, regido peb EditS n°  003/2010 
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Comissao do Cabos representantes da Primeira Turma do Concurso PUbUco, regido polo Edital n° 003/2010 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

SECRETARIA GERAL
 
 

PROCESSO: 201800011003159

INTERESSADO: 1º TURMA DE SOLDADOS DE 2010

ASSUNTO: Redução de interstício

DESPACHO Nº 106/2018 SEI - SG- 09346

 

Encaminhem-se os autos em referência à ASJUR para manifestação do ponto de vista
legal. Após, retornem-se a este Comando Geral.

 

SECRETARIA GERAL do (a) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 08 do mês
de fevereiro de 2018.

 

 

Documento assinado eletronicamente por EDMILSON EURIPEDES LOPES, Bombeiro (a)
Militar, em 08/02/2018, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
1408778 e o código CRC DE2B9DED.

 

SECRETARIA GERAL
AVENIDA ANHANGUERA - Bairro AEROVIARIO - CEP 74535-010 - GOIANIA - GO - 

(62)3201-2000
 

Referência: Processo nº 201800011003159 SEI 1408778

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=1408778&crc=DE2B9DED
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 
 

RELATÓRIO Nº 24 / 2018 SEI ASJUR- 09880

1. O Subcomandante Geral encaminha à análise desta Assessoria Jurídica documento da
lavra de Comissão que representa a Primeira Turma do Curso de Formação do Praças (CFP), do
Concurso Público regido pelo Edital n. 003/2010, que solicita possível redução de  interstício em 188
(cento e oitenta e oito) dias para concorrerem a promoção retroativa a data de 25 de dezembro de 2017.

 

2. Aduzem os requerentes que ingressaram no Corpo de Bombeiros Militar de Goias em
9 de agosto 2010 e foram promovidos à graduação de Cabo em 2 de Julho de 2015. Portanto, na
promoção retroativa ao dia 25 de dezembro de 2017, faltarão  cerca de 188 (cento e oitenta e oito) dias
para adquirirem o interstício exigido para a promoção a graduação de 3º Sargento. 

 

3. Narram que o quadro atual de militares do CBMGO contempla 471 (quatrocentos e
setenta e um) 3° Sargentos, quantidade que gera uma ocupação de 76% do total de vagas existentes para a
referida graduação, existindo assim 151 (cento e cinquenta e uma) vagas existentes para a graduação em
tela. E que uma possível promoção dos mesmos à graduação de 3º Sargento retroativa ao dia 25 de
dezembro de 2017, acarretará num impacto financeiro de R$ 41.113,38 (quarenta a um mil canto a treze
reais e trinta e oito centavos), conforme consta no requerimento, visto serem  um total de 77 (setenta e
sete) Cabos.

 

4. Salientam que a Emenda Constitucional Estadual n. 54 de 2017 restringiu em uma
vez por ano as promoções na Corporação e que a referida limitação traz um notório prejuízo para a
ascensão funcional na carreira dos militares, que terão suas promoções adiadas, bem como uma
concorrência cada vez maior face a disponibilidade de vagas existentes.

 

5. Ao final, pleiteiam a redução de interstício em 188 (cento e oitenta e oito) dias dos 77
(setenta e sete) Cabos pertencentes a Primeira Turma do Concurso Público, regido pelo Edital n°
003/2010, promovidos em 2 de julho de 2015, com fulcro no §3º do art. 14-A, da Lei Estadual n.
15.704/2006, com vistas a serem incluídos no Quadro de Acesso e concorrerem a promoção retroativa ao
dia 25 de dezembro de 2017, para a graduação de 3º Sargento.

 

6. É a síntese. Segue manifestação.

 

7. De início, insta ressaltar que a carreira das praças do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Goiás é regida pela Lei Estadual n. 15.704, de 20 de junho de 2006, a qual estabelece os
critérios necessários ao ingresso e promoção na Corporação.
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8. A Lei Estadual n. 15.704/2006, prevê como requisitos indispensáveis para figurar no
Quadro de Acesso para promoção à graduação de 3º Sargento, 03 (três) anos na graduação de Cabo,
senão vejamos: 

 

Art. 14-A. Constituem requisitos indispensáveis para a inclusão de nomes de militares em quaisquer dos
Quadros de Acesso:

I - cumprimento, até a data da promoção, dos seguintes interstícios mínimos:

a) 02 (dois) anos na graduação de Soldado de 2ª Classe, para promoção à graduação de Soldado de 1ª
Classe;

b) 05 (cinco) anos na graduação de Soldado de 1ª Classe, para promoção à graduação de Cabo;

c) 03 (três) anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

d) 03 (três) anos na graduação de 3º Sargento, para promoção à graduação de 2º Sargento;

e) 03 (três) anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento;

f) 03 (três) anos na graduação de 1º Sargento, para promoção à graduação de Subtenente. 

II – aptidão para fins de promoção em inspeção procedida pela Junta de Saúde da respectiva Corporação;

III – aprovação em Teste de Aptidão Física (TAF), conforme disposições insertas em normas específicas de
cada Corporação; 

(...) (Grifo não original)

 

9. Desta maneira, no caso sub oculli, o início da contagem do interstício dos requerentes
seria o dia 2 de julho de 2015, data em que foram promovidos à graduação de Cabo, completando os 03
(três) anos previstos no sobredito dispositivo legal em 2 de julho de 2018, fato este que justifica o
requerimento de redução de interstício em 188 (cento e oitenta e oito), consoante a Lei Estadual n.
15.704/2006.

 

10. No que concerne à redução pleiteada, o artigo 14-A, § 3º, da Lei Estadual n.
15.704/06, apresenta uma exceção à regra insculpida no artigo 14-A, inciso I, permitindo a redução de
interstício até a metade, com base na renovação dos quadros, in verbis:

 

Art. 14-A. Constituem requisitos indispensáveis para a inclusão de nomes de militares em quaisquer dos
Quadros de Acesso:

(...)

§ 3º As condições de interstícios estabelecidas nesta Lei poderão ser reduzidas até a metade por ato do
Comandante-Geral de cada Corporação, visando à renovação dos Quadros.  (grifo nosso)

 

11. Nessa senda, em razão da maneira como a matéria foi regulada pela lei,
vislumbramos que tal permissivo refere-se a ato discricionário do Comandante Geral, devendo-se levar em
consideração as circunstâncias do caso concreto, com vistas a necessidade institucional.

 

12. Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica entende que não há impeditivo legal para que
o Comandante Geral da Corporação analise o pedido ora apresentado, devendo levar-se em consideração
o binômio necessidade/conveniência para a efetivação da redução de interstício pretendida.

 

ASSESSORIA JURÍDICA DO COMANDO GERAL, em Goiânia, aos 14 dias do
mês de fevereiro de 2018.
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Documento assinado eletronicamente por DIOGO MARTINS PIMENTA, Analista
Jurídico, em 15/02/2018, às 09:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por THALES LIMA PEREIRA, Analista Jurídico,
em 15/02/2018, às 09:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
1443833 e o código CRC F2B5E355.

 
ASSESSORIA JURÍDICA

AVENIDA C-206 S/N Qd.S/Q Lt.S/L - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74270-060 -
GOIANIA - GO - ESQ. C/ AVENIDA C-231 (62)3201-1420

 

Referência: Processo nº 201800011003159 SEI 1443833

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=1443833&crc=F2B5E355
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

SECRETARIA GERAL
 
 

PROCESSO: 201800011003159

INTERESSADO: TURMA CFP 2010/1

ASSUNTO: REDUÇÃO DE INTERSTÍCIO

DESPACHO Nº 244/2018 SEI - SG- 09346

 

Encaminhem-se os autos em referência ao CGF para manifestação quanto a viabilidade
do pleito no que se refere a composição de efetivo e fluxo de carreira.

 

SECRETARIA GERAL do (a) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 16 do mês
de fevereiro de 2018.

 

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HELBINGEN JUNIOR, Comandante
Geral do CBMGO, em 16/02/2018, às 11:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
1464749 e o código CRC 9ED3A423.

 

SECRETARIA GERAL
AVENIDA ANHANGUERA - Bairro AEROVIARIO - CEP 74535-010 - GOIANIA - GO - 

(62)3201-2000
 

Referência: Processo nº 201800011003159 SEI 1464749

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=1464749&crc=9ED3A423


Parecer 24 (1469547)         SEI 201800011003159 / pg. 14

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS
 
 

Processo: 201800011003159

Nome: @nome_interessado_maiusculas@

ASSUNTO: Redução de interstício, para promoção de 25 de dezembro de 2017, dos
militares que ingressaram no CBMGO em 2010 e que foram promovidos no dia 02 de julho de 2015 à
graduação de cabo.

 

PARECER CGF- 06306 Nº 24/2018 SEI

                     

1. Tratam os presentes autos de requerimento, encaminhado ao Exmo. Sr. Cel QOC
Comandante Geral do CBMGO, pela comissão de Praças que representa os militares que ingressaram no
CBMGO em 2010 e que foram promovidos no dia 02 de julho de 2015 à graduação de cabo, conforme
documentação em referência, no qual solicita que lhe seja concedido a redução de interstício para
promoção à graduação de 3º Sargento em 25 de dezembro de 2017.

2. Os requerentes alegam que foram promovidos à graduação de Cabo, na data de
02/07/2015, e que assim só conseguirão adimplir o direito a ser promovidos na data de 02/07/2018. Com
base nisso, vem pleitear a redução de interstício em 188 (cento e oitenta e oito) dias, para que possam
concorrer à promoção de 25 de dezembro de 2017.

3. Assim, vieram os autos aportar a este Comando de Gestão e Finanças para análise e
manifestação.

É o sucinto relatório, passo à análise da questão.

4. Para análise da questão que ora se apresenta, insta fazer análise detida dos
regramentos normativos disciplinados pela Lei n. 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, que baixou o
Estatuto do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, verbis:

I - Art. 60 - O acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é
seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoção, de
conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de
promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e
equilibrado da carreira.

II - § 1° - O planejamento da carreira dos oficiais e das praças,
obedecidas as disposições da legislação e regulamentação a que se
refere este artigo, é atribuição do Comando-Geral.

III - § 2° - A promoção tem como finalidade básica a seleção de
bombeiros militares para o exercício de funções pertinentes ao grau
hierárquico superior.
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5. Conforme disciplina do art. 60 supra, o acesso à hierarquia do CBMGO é seletivo,
gradual e sucessivo por meio de promoção, obedecido a legislação e regulamentação das promoções de
oficiais e praças, de forma a garantir fluxo regular e equilibrado da carreira bombeiro militar. Por
conseguinte, compete ao Comandante-Geral zelar pelo planejamento da carreira dos oficiais e praças, nos
termos da legislação pertinente.

6. Até a data de 25/11/2017, o efetivo das praças do CBMGO, está distribuído
conforme quadro abaixo:

 

   GRADUAÇÃO    PREVISTO     EXISTENTE             VAGAS

3º Sargento 622 470 (AG:2) 154

Cabo 850 498 (AG:4) 356

TOTAL 1472 970 ---

 

 

7. Conforme demonstrado acima, atualmente existem 470 (quatrocentos e setenta) 3º
Sargentos e 498 (quatrocentos e noventa e oito) Cabos. Associa-se a essa análise os números
apresentados, através do atual Quadro de Vagas da corporação, onde percebe-se que apenas 7 (sete)
Cabos possuem interstício para a referida promoção.

8. Destarte, amparado na legislação supracitada, bem como nos argumentos expostos,
no caso específico, com vistas em garantir o equilíbrio entre o efetivo e as funções existentes, e
considerando que, caso o pleito em análise, seja atendido, por se tratar de 77(setenta e sete) vagas, o
número de 3º Sargentos existentes ainda estará dentro do total previsto para a referida graduação.

9. Por esta razão, esta Seção de Controle de Pessoal manifesta-se favorável à redução de
interstício aos militares requerentes, para a promoção de 25 de dezembro de 2017. Todavia, o deferimento
do pleito é de competência do Excelentíssimo Senhor Comandante-Geral do CBMGO, conforme § 3º do
art. 14-A, da Lei Estadual n. 15.704/06.

10.  Este é o parecer, salvo melhor juízo.

 

                                                                                                   

 

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, 16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por EMERSON CRISTIANO RIBEIRO, Chefe de
Departamento ou Seção, em 16/02/2018, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
1469547 e o código CRC 6C9D5E15.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=1469547&crc=6C9D5E15
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Referência: Processo nº 201800011003159 SEI 1469547
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS
 
 

PROCESSO: 201800011003159

INTERESSADO: @nome_interessado_maiusculas@

ASSUNTO:

DESPACHO Nº 294/2018 SEI - CGF- 06306

Após emissão do Parecer 24/2018 1469547, encaminhem-se os presentes autos ao
Gabinete do Comando para as providências que entender necessárias.

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS do (a) CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR, aos 16 do mês de fevereiro de 2018.

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIO ANDRE DE MORAIS, Comandante
do Comando de Gestão e Finanças, em 16/02/2018, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
1472263 e o código CRC 2BB1B57E.

 

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS
AVENIDA ANHANGUERA - Bairro AEROVIARIO - CEP 74535-010 - GOIANIA - GO - 

(62)3201-2040
 

Referência: Processo nº 201800011003159 SEI 1472263

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=1472263&crc=2BB1B57E
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria 58/2018 - CBM

Dispõe sobre redução de interstício de turma de militares que especifica.

 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no uso de
suas atribuições legais, nos termos do § 2º do art. 11 da Lei Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e

Considerando o que consta nos Autos do Processo n. 201800011003159;

Considerando o teor do Parecer n. 24/2018 – CGF (1469547) e Relatório n. 24/2018 -
ASJUR (1443833);e

Considerando o que dispõe o Art. 14-A, § 3º, da Lei Estadual n. 15.704, de 20 de junho
de 2006; 

 

RESOLVE:

Art. 1º Reduzir em 188 dias o interstício dos Soldados que ingressaram no Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás em 9 de agosto 2010 e foram promovidos à graduação de Cabo em
2 de Julho de 2015, para que concorram à promoção de 25 de dezembro de 2017, com supedâneo no art.
14-A, § 3º, da Lei Estadual n. 15.704, de 20 de junho de 2006.

Art. 2° Autorizar os militares componentes da referida turma a participarem do Teste
Aptidão Profissional - TAP, relativo à promoção de 25 de dezembro de 2017.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Comado Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, aos 16 dias do mês
de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HELBINGEN JUNIOR, Comandante
Geral do CBMGO, em 16/02/2018, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
1477172 e o código CRC F6F5166F.

SECRETARIA GERAL
AVENIDA ANHANGUERA - Bairro AEROVIARIO - CEP 74535-010 - GOIANIA - GO -  (62)3201-2000

Referência: Processo nº 201800011003159 SEI 1477172

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=1477172&crc=F6F5166F
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Referência: Processo nº 201800011003159 SEI 1477172
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