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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL  
 
 
Portaria n. 52/2011 – CG 
 

Regulamenta a emissão de extratos de 
ocorrências realizadas pelo CBMGO. 

 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás, no uso de suas atribuições, considerando o que consta nos incisos X, XIV e 
XXXIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, bem como o disposto na Lei n. 
11.111, de 5 de maio de 2005, na Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e nos 
termos do art. 34 do Decreto n. 6.161, de 3 de junho de 2005, 
   

RESOLVE: 
 
Art. 1º Regulamentar o procedimento para emissão de extratos de 

ocorrências realizadas pelo CBMGO. 
 
Art. 2º O acesso aos documentos mencionados no art. 1º que 

contenham informações relacionadas à intimidade, vida privada, honra e imagem de 
pessoas será facultado apenas:  

I – à pessoa diretamente interessada; 
II – ao cônjuge, companheiro(a), ascendentes ou descendentes da 

vítima, caso esta tenha falecido, declarada ausente ou não tenha condições de 
retirar pessoalmente o referido documento; 

III – ao terceiro previamente autorizado pela pessoa diretamente 
interessada ou, caso esta tenha falecido ou declarada ausente, por seu cônjuge, 
companheiro(a), pais ou filhos; 

§ 1º Qualquer interessado poderá ter acesso aos documentos 
mencionados no art. 1º, desde que sejam expurgados ou ocultados os dados que 
permitam identificar o titular das informações pessoais.  

§ 2º Não serão ocultadas informações relacionadas a agentes públicos 
no exercício de cargo, emprego ou função pública.  

 
Art. 3º Nos casos do inciso II do art. 2º deverá ser apresentado 

documento que comprove o grau de parentesco mencionado no mesmo e, se for o 
caso, declaração que comprove a impossibilidade do interessado de retirar o extrato.    

 
Art. 4º Nos casos do inciso III do art. 2º deverão ser apresentados os 

seguintes documentos: 
 I – procuração original com poderes gerais ou especiais, por 

instrumento particular, outorgada pela pessoa diretamente interessada ou, caso este 
seja morto ou ausente, por seu cônjuge ou companheiro, ascendente ou 
descendente, sendo necessário o reconhecimento de firma em cartório; e 

II – documento de identidade do outorgado;  
 
Art. 5º O CBMGO franqueará o acesso aos extratos de ocorrência aos 
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órgãos da administração pública, nas esferas federal, estadual e municipal, em 
observância às seguintes diretrizes nas relações entre si e com o cidadão: 

I - presunção de boa-fé;  
II - racionalização de métodos e procedimentos de controle; e  
III - eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico ou 

social seja superior ao risco envolvido;  
 
Art. 6º O requerente responsabilizar-se-á pela veracidade e 

autenticidade dos documentos que apresentar, bem como pelos danos morais e 
materiais decorrentes da divulgação, reprodução ou utilização indevidas das 
informações pessoais a que tiver acesso. 

 
Art. 7º O fornecimento dos extratos de ocorrências realizadas pelo 

CBMGO ficará condicionado ao pagamento da taxa especificada na Lei Estadual n. 
11.651, de 26 de dezembro de 1991, que institui o Código Tributário do Estado de 
Goiás. 
 

Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data da respectiva publicação 
em Boletim Geral da Corporação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
 
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
Comando Geral, em Goiânia, 6 de maio de 2011. 
  

 
 
 

 
Carlos Helbingen Júnior – Cel QOC 

Comandante Geral 
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