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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 004/2022 - CBM

 
Designa gestor e suplente do Contrato nº 56/2021 - CBM (000026130254) para os fins que especifica.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
nomeado pelo Decreto de 12 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado n. 23.197, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305,
de 30 de dezembro de 2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que
aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, considerando o que consta dos
autos do Processo Administra�vo SEI nº 202100011028655, resolve:

 

Art. 1º  Designar o Cap QOC 02.961 PAULO CÉSAR Almeida Timóteo - CPF nº
709.538.131-34, como Gestor do Contrato nº 56/2021 - CBM (000026130254), que tem por objeto a
aquisição de Luvas para operações de busca, resgate e salvamento, que entre si celebram o Estado de
Goiás, representado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, com a interveniência do Corpo de
Bombeiros Militar, e a empresa Ansell Brazil Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ
nº 03.496.778/0001-21.

 

Art. 2º  Designar o 2º Ten QOC 03.864 Jefferson FERREIRA Souza - CPF nº 017.302.851-
98, como Suplente do Gestor, cabendo-lhe a subs�tuição do �tular em casos de impedimento e
afastamento.

Parágrafo único. É vedado o afastamento simultâneo do gestor e da suplente por
mo�vo de férias, licenças ou outros afastamentos.

 

Art. 3º  Determinar ao gestor do contrato em questão a estrita observância à legislação
de regência, em especial o disposto no ar�go 4º, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual n. 9.561, de 21 de
novembro de 2019, verbis:

Art. 4º O atesto da execução do objeto deverá ser realizado após o recebimento da nota fiscal ou da fatura
pela unidade administra�va responsável.

§ 1º O registro da liquidação da despesa no Sistema de Programação e Execução Orçamentária e Financeira -
SIOFINET deverá ser realizado após atesto da execução do objeto contratado. 

§ 2º Uma vez determinada a ordem cronológica, cujo cumprimento é de responsabilidade do órgão
solicitante, conforme dispõe os arts. 3o e 4o, deverá o órgão solicitar o ajuste das respec�vas CMDFs ao
Tesouro Estadual em estrita obediência a essa ordem.

§ 3º Com as CMDFs ajustadas, é de responsabilidade do órgão/unidade orçamentária que os pagamentos
sejam realizados cumprindo a ordem cronológica.

 

Art. 4º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 e CAL para adoção das
providências que lhe são afetas.

 

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2019/decreto_9561.htm
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Art. 5º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que
lhe forem afetas, inclusive a publicação desta portaria em Bole�m Geral Eletrônico e Diário Oficial do
Estado. 

 

Art. 6º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à
duração do respec�vo contrato.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 10 dias do mês de
janeiro de 2022.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 10/01/2022, às 17:37, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

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
000026430571 e o código CRC D81E4C08.

SECRETARIA GERAL 
AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM AMÉRICA - GOIANIA - GO - CEP 74270-060 - (62)3201-

2004.

Referência: Processo nº 202100011028655 SEI 000026430571

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026430571&crc=D81E4C08
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 09/2022 - CBM

 
Designa gestor e suplente do Contrato nº 55/2021-CBM (000026128026) para os fins que especifica.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
nomeado pelo Decreto de 12 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado n. 23.197, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305,
de 30 de dezembro de 2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que
aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, considerando o que consta dos
autos do Processo Administra�vo SEI nº202100011025786, resolve:

 

Art. 1º  Designar o 1º Ten QOC 02.321 ALISSON Ba�sta De Oliveira, CPF nº 907.301.511-
15, como Gestor do Contrato nº 55/2021-CBM (000026128026), que tem por objeto a aquisição de
microcomputadores (desktops) Tipo I e Tipo II , que entre si celebram o Estado de Goiás, por mieo
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, e a empresa Dell Computadores do Brasil
Ltda., inscrita sob o CNPJ nº 72.381.189/0010-01 .

 

Art. 2º  Designar o 2º Sgt QP/Combatente 02.907 Alvedilson FREIRE Alves, CPF nº
845.306.341-91, como Suplente do Gestor, cabendo-lhe a subs�tuição do �tular em casos de
impedimento e afastamento.

Parágrafo único. É vedado o afastamento simultâneo do gestor e da suplente por
mo�vo de férias, licenças ou outros afastamentos.

 

Art. 3º  Determinar ao gestor do contrato em questão a estrita observância à legislação
de regência, em especial o disposto no ar�go 4º, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual n. 9.561, de 21 de
novembro de 2019, verbis:

Art. 4º O atesto da execução do objeto deverá ser realizado após o recebimento da nota fiscal ou da fatura
pela unidade administra�va responsável.

§ 1º O registro da liquidação da despesa no Sistema de Programação e Execução Orçamentária e Financeira -
SIOFINET deverá ser realizado após atesto da execução do objeto contratado. 

§ 2º Uma vez determinada a ordem cronológica, cujo cumprimento é de responsabilidade do órgão
solicitante, conforme dispõe os arts. 3o e 4o, deverá o órgão solicitar o ajuste das respec�vas CMDFs ao
Tesouro Estadual em estrita obediência a essa ordem.

§ 3º Com as CMDFs ajustadas, é de responsabilidade do órgão/unidade orçamentária que os pagamentos
sejam realizados cumprindo a ordem cronológica.

 

Art. 4º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 e CAL para adoção das
providências que lhe são afetas.

 

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2019/decreto_9561.htm
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Art. 5º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que
lhe forem afetas, inclusive a publicação desta portaria em Bole�m Geral Eletrônico e Diário Oficial do
Estado. 

 

Art. 6º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à
duração do respec�vo contrato.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 10 dias do mês de
janeiro de 2022.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 10/01/2022, às 17:37, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

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
000026498440 e o código CRC F06AF198.

SECRETARIA GERAL 
AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM AMÉRICA - GOIANIA - GO - CEP 74270-060 - (62)3201-

2004.

Referência: Processo nº 202100011025786 SEI 000026498440

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026498440&crc=F06AF198
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 26/2022 - CBM

 

 

Dispõe sobre transferência no interesse do serviço.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de
2013, resolvem:

 

Art. 1º  Transferir, no interesse do serviço, do 2º Batalhão Bombeiro Militar - 2º
BBM, para a 8ª Seção do Estado-Maior Geral - BM/8, o Cap QOC 02.704 LUCIANO ALEXANDRE DE
FREITAS, CPF: 005.514.471-33, passando a ocupar a função de Subchefe da BM/8.

 

Art. 2°  A unidade de des�no deverá atribuir ao militar ora transferido, funções para que
conste no SICAD, inclusive no que concerne às elencadas nos incisos XC ou XCI, conforme prescreve a
Portaria n° 223/2020 – CBM, publicada no Bole�m Geral Eletrônico n° 34/2020.

 

Art. 3°  Determinar que o Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos
respec�vos departamentos subordinados, providencie o que lhe compete.

 

Art. 4°  Esta portaria entrará em vigor na data da publicação.

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 10 dias do mês de janeiro de 2022.

 

 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS
 
 

AMI DE SOUZA CONCEIÇÃO
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Documento assinado eletronicamente por AMI DE SOUZA CONCEICAO, Comandante, em
10/01/2022, às 17:55, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 11/01/2022, às 16:25, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

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
000026574568 e o código CRC DC45DE98.

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - recursoshumanos@bombeiros.go.gov.br 
Avenida C-206 esquina com Avenida C-198, Jardim América. Goiânia-GO, CEP 74270-060 - Tel.: (62) 3201-2046

Referência: Processo nº 202200011001176 SEI 000026574568

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026574568&crc=DC45DE98
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 27/2022 - CBM

 

 

Dispõe sobre transferência no interesse do serviço.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de
2013, resolvem:

 

Art. 1º  Transferir, no interesse do serviço, da 7ª Seção do Estado-Maior Geral - BM/7,
para a Companhia Ambiental de Operações com Produtos Perigosos - CAOPP, a 1º Sgt QP/Combatente
02.496 MICHELLE VASCONCELOS PEREIRA, CPF: 976.739.001-49.

 

Art. 2°  A unidade de des�no deverá atribuir à militar ora transferida, funções para que
conste no SICAD, inclusive no que concerne às elencadas nos incisos XC ou XCI, conforme prescreve a
Portaria n° 223/2020 – CBM, publicada no Bole�m Geral Eletrônico n° 34/2020.

 

Art. 3°  Determinar que o Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos
respec�vos departamentos subordinados, providencie o que lhe compete.

 

Art. 4°  Esta portaria entrará em vigor na data da publicação.

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 11 dias do mês de janeiro de 2022.

 

 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS
 
 

AMI DE SOUZA CONCEIÇÃO
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Documento assinado eletronicamente por AMI DE SOUZA CONCEICAO, Comandante, em
11/01/2022, às 14:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 11/01/2022, às 16:25, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

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
000026593176 e o código CRC C82AFDAE.

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - recursoshumanos@bombeiros.go.gov.br 
Avenida C-206 esquina com Avenida C-198, Jardim América. Goiânia-GO, CEP 74270-060 - Tel.: (62) 3201-2046

Referência: Processo nº 202200011001272 SEI 000026593176

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026593176&crc=C82AFDAE
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMISSÃO DE ANÁLISE E PROCESSAMENTO DOS PEDIDOS DE PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA
 
 

PROCESSO: 202100011002467
INTERESSADO: ADALCI GONCALVES MARTINS
 
ASSUNTO:  Promoção por Ato de Bravura
 

MANIFESTAÇÃO Nº 2/2022 - CAPAB- 17448

 
1. O Subcomandante-Geral encaminha à análise desta Comissão os autos acima

epigrafados, em que o qual o ST RR 00.574 Adalci Gonçalves Martins, por meio de Advogado(a)
devidamente constituído(a), solicita a abertura de sindicância com o fito de investigar a possível prática de
ato de bravura quando da sua participação em ocorrências que envolveram o elemento radioativo Césio-
137.

 
2. Conforme a Declaração n. 69/2016 - CGF, o Requerente fora incluído nas fileiras da

Corporação em 12 de setembro de 1989, conforme publicação no Boletim Geral n.
195/1989 (000018009347).

 
3. No pedido, aduz que a atuação ocorreu sem a informação do que estava ocorrendo,

dos perigos do serviço e sem nenhuma proteção adequada contra a radiação dos rejeitos (000018009347).
 
4. Alega que não restam dúvidas que o requerente agiu no caso Césio-137 de maneira

além das funções que lhe é cabível atuar, não medindo as consequências nefastas a sua saúde,
ultrapassando os limites comuns de trabalho na tentativa de colaborar na ajuda dos acidentados e
demais (000018009347).

 
5. Ao final, solicita a autuação e processamento do requerimento, bem como a concessão

da promoção por ato de bravura (000018009347).
 
6.  Assim, consoante disposições das Portarias n. 369/2020 - CBM, 131/2021 - CBM,

168/2021 - CBM e 660/2021 - CBM, os autos do referido processo vieram a esta Comissão de Análise e
Processamento dos Pedidos de Promoção por Ato de Bravura relacionados ao acidente radiológico
envolvendo o elemento radioativo Césio-137, por meio do Despacho n. 445/2021 - SG- 09346
(000018009524),  para análise e manifestação acerca do requerimento apresentado.

 
7. É o brevíssimo relato. Segue manifestação.
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8. De início, insta consignar que conforme positivação estabelecida no art. 9º da Lei
Estadual n. 15.704, de 20 de junho de 2006, que institui o Plano de Carreira de Praças da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, para se reconhecer o direito à promoção por ato de
bravura, o bombeiro militar deverá praticar ato ou atos incomuns de coragem e audácia que, ultrapassando
os limites normais do cumprimento do dever, se mostrem indispensáveis ou úteis às operações policiais e
de bombeiros pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado.

 
9. Nesse espeque, o § 2º, do art. 9º, do mesmo diploma legal supracitado dispõe que

a promoção por ato de bravura poderá ser requerida pelo interessado ao comandante da Organização
Bombeiro Militar a que servir, cabendo a este, após análise prévia do pedido, determinar ou não a
apuração de suposta prática de ação meritória por meio de sindicância, in verbis:

 

Art. 9o A promoção por ato de bravura é aquela que resulta do reconhecimento de ato ou atos incomuns de
coragem e audácia que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, se mostrem
indispensáveis ou úteis às operações policiais e de bombeiros pelos resultados alcançados ou pelo exemplo
positivo deles emanado.

§ 1o A promoção prevista neste artigo independe de vaga, interstício, curso, bem como qualquer outro
requisito, devendo contudo, ser precedida de sindicância específica.
§ 2º A promoção por ato de bravura poderá ser requerida pelo interessado ao comandante da Organização
Policial Militar –OPM– ou Organização Bombeiro Militar –OBM– a que servir, cabendo a este, após análise
prévia do pedido, determinar ou não a apuração de suposta prática de ação meritória por meio da
sindicância prevista no § 1º. (grifo nosso)

 
10. Desse modo, para se pleitear a abertura de procedimento apuratório inerente à

possível promoção por ato de bravura, o interessado deve apresentar fragmentos mínimos que comprovem
sua atuação durante o trágico evento envolvendo o elemento radioativo Césio-137, de maneira a
consubstanciar um liame entre esta conduta do bombeiro militar e o fato ensejador do possível ato de
bravura. 

 
11. Contudo, forçoso destacar a manifestação da Douta Procuradoria-Geral do Estado de

Goiás, por meio Parecer n. 538/2019 (5693235), acatado pelo Despacho n. 319/2019 - PA- 05461
(6029104), em que ratifica as orientações precedentes constantes dos Despachos “AG” nºs 004002/2015,
004949/2015, 004386/2017 e orienta pela inconstitucionalidade da migração da carreira de praça para a de
oficial por ato de bravura, senão vejamos:

 
PARECER PA- 05461 Nº 538/2019 
(...) 
7. Consoante consignado nos Despachos “AG” nº 004002/2015 (processo 201500003003977) e nº
004949/2015 (processo nº 20030000300033), esta Casa firmou o entendimento de que “a Polícia Militar é,
pois, instituição organizada com base na hierarquia e disciplina, organizada em duas carreiras distintas, uma
de praça e outra de oficial, cujos provimentos nos cargos iniciais dependem de concurso público, conforme o
disposto no art. 37, inciso II da Constituição Federal”, de modo que, “sob essa ótica, desponta impossível que
o Subtenente seja guindado, mesmo que por ato de bravura, à carreira distinta alusiva ao círculo de Oficiais,
visto que a investidura nos cargos de oficiais submete-se à exigência de prévia aprovação em concurso
público.” 
8. Consignou ainda que “(…) inafastável que as promoções por ato de bravura devem ser restritas ao
quadro da respectiva carreira a que pertence o militar postulante, valendo ressaltar que a carreira de
praça encerra-se na graduação de Subtenente, donde se extrai a impossibilidade de o Subtenente galgar
promoção à graduação (sic posto) de Tenente, dado que as praças pertencem ao quadro de carreiras da
estrutura militar, mas integram carreira distinta do oficialato. Em outros termos, a promoção por ato de
bravura tão somente permite o acesso ao grau hierárquico alcançável pelo militar, dentro do regime jurídico
que, pelas razões acima delineadas, não prevê a ascensão a cargos de quadros de carreiras diversas.”

(...) 
10. Assim sendo, com base nas orientações supracitadas somos pela impossibilidade de concessão da
promoção por bravura do interessado, bombeiro militar da reserva remunerada, da graduação de
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Subtenente ao Posto de 2º Tenente, por violação ao estatuído no artigo 37, II, da Constituição Federal. 
(grifo nosso)
 

12. Similarmente, em questionamento formulado sobre o mesmo tema pela Polícia
Militar do Estado de Goiás, a Procuradoria-Geral do Estado, por meio do Despacho n. 298/2019 - GAB
(201900003000738), assim manifestou:

 

6. Assim, o posicionamento reafirmado no Despacho n° 122/2019 SM/GAB (5604483), extraído dos autos do
processo no 201200011000137, é reflexo de uma sólida conclusão desta Procuradoria-Gera do Estado -
construída a partir de diversos pronunciamentos convergentes - pela inconstitucionalidade de
promoção por ato de bravura da graduação de Subtenente ao posto de 2° Tenente. 
7. Pois bem. Da análise do caso, verifica-se que os argumentos trazidos, nestes autos, pelo Comando-Geral da
PM já foram refutados pelos citados Despachos pretéritos desta Casa, não havendo elemento novo capaz de
alterar a posição defendida pela PGE sobre o tema em apreço.
(grifo nosso)

 
13. Nessa senda, o órgão orientador jurídico do Estado de Goiás perfaz o entendimento

pela impossibilidade constitucional de migração das carreiras de praça para oficial pelo critério 'ato de
bravura' e consequente inviabilidade de promoção dos bombeiros militares da Graduação de Subtenente
para o Posto de 2º Tenente, por violação ao disposto no artigo 37, II, da Constituição Federal.

 
14. Pelas razões materiais expostas, esta comissão não pode refutar manifestações

consolidadas e devidamente fundamentadas pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, por meio de
diversos precedentes administrativos, pela impossibilidade jurídica da promoção ora pleiteada, qual seja,
da graduação de Subtenente BM (carreira de praça) para o posto de 2º Tenente BM (carreira de
oficial). Assim, esta Comissão delibera  pela não abertura de Sindicância Meritória para apurar possível
ato de bravura praticado pelo ST RR 00.574 Adalci Gonçalves Martins.

 
É, pois, a manifestação desta Comissão
 

Goiânia, 06 de janeiro de 2022.
 
 

Ami de Souza Conceição - Cel QOC
Presidente

 
 

Charles Xavier de Barros - Maj QOC
Membro

 
 

Bruno André Xavier de Lima – 1º Ten QOC
Membro

 
 

Wender Araújo – 1° Ten QOC
Membro

 
 

Diogo Martins Pimenta – 1° Ten QOC
Secretário
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMISSÃO DE ANÁLISE E PROCESSAMENTO DOS PEDIDOS DE PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA
 
 

PROCESSO: 202100011006164
INTERESSADO: AGNALDO GONCALVES DA SILVA
 
ASSUNTO:  Promoção por Ato de Bravura
 

MANIFESTAÇÃO Nº 6/2022 - CAPAB- 17448

 
1. O Subcomandante-Geral encaminha à análise desta Comissão os autos acima

epigrafados, por meio do qual o ST RR 00.412 Agnaldo Gonçalves da Silva solicita a abertura de
sindicância com o fito de investigar a possível prática de ato de bravura quando da sua participação em
ocorrências que envolveram o elemento radioativo Césio-137.

 
2. Conforme a Declaração n. 54/2020 SINAP-CG, o Requerente fora incluído nas fileiras

da Polícia Militar em 1º de abril de 1984, conforme boletim nº 081, de 27 de abril de 1984
(000018757996).

 
3. No pedido, argumenta que desde a sua inclusão na Corporação fora lotado no 1º

Batalhão Bombeiro Militar - 1º BBM. Que esta OBM, juntamento com o RPMON foram as primeiras
unidades a chegarem nos locais do acidente do césio 137, tendo seus efetivos empregados nas diversas
ocorrências durante o período (000018757996).

 
4. Afirma ainda que de acordo com cópia do Termo de Inquirição de Testemunha, o

Exmo. Sr. Cel PM Waltervan Luiz Vieira declarou com muita clareza o emprego de todas as Unidades
pertencentes ao Comando do Policiamento da Capital (CPC), do Interior e da Academia de Policia Militar
nas operações relacionada ao césio 137 e no controle da população que se manifestava contrária à
instalação do depósito provisório e definitivo aonde seriam depositados os rejeitos do referido acidente
(000018757996)

 
5. Ao final, solicita que seja instaurado o procedimento administrativo com a finalidade

de apurar possível ato de bravura praticado pelo Requerente em razão de sua participação nas operações
do césio 137, bem como que o autos sejam remetidos à Comissão de Promoção para apreciar a
possibilidade promoção ao posto de 2º Tenente BM RR (000018757996). 

 
6.  Assim, consoante disposições das Portarias n. 369/2020 - CBM, 131/2021 - CBM,

168/2021 - CBM e 660/2021 - CBM, os autos do referido processo vieram a esta Comissão de Análise e
Processamento dos Pedidos de Promoção por Ato de Bravura relacionados ao acidente radiológico
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envolvendo o elemento radioativo Césio-137, por meio do Despacho n. 1228/2021 - SG- 09346
(000018758131),  para análise e manifestação acerca do requerimento apresentado.

 
7. É o brevíssimo relato. Segue manifestação.
 
8. De início, insta consignar que conforme positivação estabelecida no art. 9º da Lei

Estadual n. 15.704, de 20 de junho de 2006, que institui o Plano de Carreira de Praças da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, para se reconhecer o direito à promoção por ato de
bravura, o bombeiro militar deverá praticar ato ou atos incomuns de coragem e audácia que, ultrapassando
os limites normais do cumprimento do dever, se mostrem indispensáveis ou úteis às operações policiais e
de bombeiros pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado.

 
9. Nesse espeque, o § 2º, do art. 9º, do mesmo diploma legal supracitado dispõe que

a promoção por ato de bravura poderá ser requerida pelo interessado ao comandante da Organização
Bombeiro Militar a que servir, cabendo a este, após análise prévia do pedido, determinar ou não a
apuração de suposta prática de ação meritória por meio de sindicância, in verbis:

 

Art. 9o A promoção por ato de bravura é aquela que resulta do reconhecimento de ato ou atos incomuns de
coragem e audácia que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, se mostrem
indispensáveis ou úteis às operações policiais e de bombeiros pelos resultados alcançados ou pelo exemplo
positivo deles emanado.

§ 1o A promoção prevista neste artigo independe de vaga, interstício, curso, bem como qualquer outro
requisito, devendo contudo, ser precedida de sindicância específica.
§ 2º A promoção por ato de bravura poderá ser requerida pelo interessado ao comandante da Organização
Policial Militar –OPM– ou Organização Bombeiro Militar –OBM– a que servir, cabendo a este, após análise
prévia do pedido, determinar ou não a apuração de suposta prática de ação meritória por meio da
sindicância prevista no § 1º. (grifo nosso)

 
10. Desse modo, para se pleitear a abertura de procedimento apuratório inerente à

possível promoção por ato de bravura, o interessado deve apresentar fragmentos mínimos que comprovem
sua atuação durante o trágico evento envolvendo o elemento radioativo Césio-137, de maneira a
consubstanciar um liame entre esta conduta do bombeiro militar e o fato ensejador do possível ato de
bravura. 

 
11. Contudo, forçoso destacar a manifestação da Douta Procuradoria-Geral do Estado de

Goiás, por meio Parecer n. 538/2019 (5693235), acatado pelo Despacho n. 319/2019 - PA- 05461
(6029104), em que ratifica as orientações precedentes constantes dos Despachos “AG” nºs 004002/2015,
004949/2015, 004386/2017 e orienta pela inconstitucionalidade da migração da carreira de praça para a de
oficial por ato de bravura, senão vejamos:

 
PARECER PA- 05461 Nº 538/2019 
(...) 
7. Consoante consignado nos Despachos “AG” nº 004002/2015 (processo 201500003003977) e nº
004949/2015 (processo nº 20030000300033), esta Casa firmou o entendimento de que “a Polícia Militar é,
pois, instituição organizada com base na hierarquia e disciplina, organizada em duas carreiras distintas, uma
de praça e outra de oficial, cujos provimentos nos cargos iniciais dependem de concurso público, conforme o
disposto no art. 37, inciso II da Constituição Federal”, de modo que, “sob essa ótica, desponta impossível que
o Subtenente seja guindado, mesmo que por ato de bravura, à carreira distinta alusiva ao círculo de Oficiais,
visto que a investidura nos cargos de oficiais submete-se à exigência de prévia aprovação em concurso
público.” 
8. Consignou ainda que “(…) inafastável que as promoções por ato de bravura devem ser restritas ao
quadro da respectiva carreira a que pertence o militar postulante, valendo ressaltar que a carreira de
praça encerra-se na graduação de Subtenente, donde se extrai a impossibilidade de o Subtenente galgar
promoção à graduação (sic posto) de Tenente, dado que as praças pertencem ao quadro de carreiras da
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estrutura militar, mas integram carreira distinta do oficialato. Em outros termos, a promoção por ato de
bravura tão somente permite o acesso ao grau hierárquico alcançável pelo militar, dentro do regime jurídico
que, pelas razões acima delineadas, não prevê a ascensão a cargos de quadros de carreiras diversas.”
(...) 
10. Assim sendo, com base nas orientações supracitadas somos pela impossibilidade de concessão da
promoção por bravura do interessado, bombeiro militar da reserva remunerada, da graduação de
Subtenente ao Posto de 2º Tenente, por violação ao estatuído no artigo 37, II, da Constituição Federal. 
(grifo nosso)

 

12. Similarmente, em questionamento formulado sobre o mesmo tema pela Polícia
Militar do Estado de Goiás, a Procuradoria-Geral do Estado, por meio do Despacho n. 298/2019 - GAB
(201900003000738) assim manifestou:

 
6. Assim, o posicionamento reafirmado no Despacho n° 122/2019 SM/GAB (5604483), extraído dos autos do
processo no 201200011000137, é reflexo de uma sólida conclusão desta Procuradoria-Gera do Estado -
construída a partir de diversos pronunciamentos convergentes - pela inconstitucionalidade de
promoção por ato de bravura da graduação de Subtenente ao posto de 2° Tenente. 
7. Pois bem. Da análise do caso, verifica-se que os argumentos trazidos, nestes autos, pelo Comando-Geral da
PM já foram refutados pelos citados Despachos pretéritos desta Casa, não havendo elemento novo capaz de
alterar a posição defendida pela PGE sobre o tema em apreço.
(grifo nosso)

 
13. Nessa senda, o órgão orientador jurídico do Estado de Goiás perfaz o entendimento

pela impossibilidade constitucional de migração das carreiras de praça para oficial pelo critério 'ato de
bravura' e consequente inviabilidade de promoção dos bombeiros militares da Graduação de Subtenente
para o Posto de 2º Tenente, por violação ao disposto no artigo 37, II, da Constituição Federal.

 
14. Pelas razões materiais expostas, esta comissão não pode refutar manifestações

consolidadas e devidamente fundamentadas pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, por meio de
diversos precedentes administrativos, pela impossibilidade jurídica da promoção ora pleiteada, qual seja,
da graduação de Subtenente BM (carreira de praça) para o posto de 2º Tenente BM (carreira de
oficial). Assim, esta Comissão delibera  pela não abertura de Sindicância Meritória para apurar possível
ato de bravura praticado pelo ST RR 00.412 Agnaldo Gonçalves da Silva. 

 
É, pois, a manifestação desta Comissão
 

Goiânia, 06 de janeiro de 2022.
 

Ami de Souza Conceição - Cel QOC
Presidente

 
 

Charles Xavier de Barros - Maj QOC
Membro

 
 

Bruno André Xavier de Lima – 1º Ten QOC
Membro

 
 

Wender Araújo – 1° Ten QOC
Membro
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Diogo Martins Pimenta – 1° Ten QOC
Secretário
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMISSÃO DE ANÁLISE E PROCESSAMENTO DOS PEDIDOS DE PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA
 
 

PROCESSO: 202100011002281
INTERESSADO: BARSANULFO LEONIS CAETANO
 
ASSUNTO:  Manifestação da CAPAB.
 

MANIFESTAÇÃO Nº 4/2022 - CAPAB- 17448

 
1. O Subcomandante Geral encaminha à análise desta Comissão os autos acima

epigrafados, onde o ST RR 01.082 Barsanulfo Leonis Caetano solicita a abertura de sindicância com o fito
de investigar a possível prática de ato de bravura quando da sua participação em ocorrências que
envolveram o elemento radioativo Césio-137.

 
2. No pedido, solicita a abertura de sindicância meritória para apuração de possível ato

de bravura em decorrência da atuação na proteção dos rejeitos radioativos do Césio-137, no município de
Abadia de Goiás, conforme DECLARAÇÃO Nº 5 / 2021 DCP-CGF- 17028 (000017972443).

 
3.  Assim, consoante disposições das Portarias n. 369/2020 - CBM, 131/2021 - CBM,

168/2021 - CBM e 660/2021 - CBM, os autos do referido processo vieram a esta Comissão de Análise e
Processamento dos Pedidos de Promoção por Ato de Bravura relacionados ao acidente radiológico
envolvendo o elemento radioativo Césio-137, através do Despacho n. 661/2021 - SG- 09346
(000018223129), para análise e manifestação acerca da documentação apresentada.

 
4. É o brevíssimo relato. Segue manifestação.
 
5. De início, insta consignar que conforme positivação estabelecida no art. 9º da Lei

Estadual n. 15.704, de 20 de junho de 2006, que institui o Plano de Carreira de Praças da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, para se reconhecer o direito à promoção por ato de
bravura, o bombeiro militar deverá praticar ato ou atos incomuns de coragem e audácia que, ultrapassando
os limites normais do cumprimento do dever, se mostrem indispensáveis ou úteis às operações policiais e
de bombeiros pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado.

 
6. Nesse sentido, o §2º, do art. 9º, do diploma legal supracitado, dispõe que a promoção

por ato de bravura poderá ser requerida pelo interessado ao comandante da Organização Bombeiro Militar
a que servir, cabendo a este, após análise prévia do pedido, determinar ou não a apuração de suposta
prática de ação meritória por meio de sindicância, in verbis:
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Art. 9o A promoção por ato de bravura é aquela que resulta do reconhecimento de ato ou atos incomuns de
coragem e audácia que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, se mostrem
indispensáveis ou úteis às operações policiais e de bombeiros pelos resultados alcançados ou pelo exemplo
positivo deles emanado.

§ 1o A promoção prevista neste artigo independe de vaga, interstício, curso, bem como qualquer outro
requisito, devendo contudo, ser precedida de sindicância específica.

§ 2º A promoção por ato de bravura poderá ser requerida pelo interessado ao comandante da Organização
Policial Militar –OPM– ou Organização Bombeiro Militar –OBM– a que servir, cabendo a este, após análise
prévia do pedido, determinar ou não a apuração de suposta prática de ação meritória por meio da
sindicância prevista no § 1º. (grifo nosso)
 

7. O art. 1º da Portaria n. 32/2015 – CG, que estabelece providências a serem adotadas
no curso da apuração de ato de bravura praticado por bombeiros militares do CBMGO, elenca
os elementos essenciais, objetivos e subjetivos, que descrevem o ato de bravura, destacando, dentre estes:
(i) ocorrência de ato ou de atos incomuns de coragem  e audácia; (ii) Evidenciar se a conduta do
bombeiro militar ultrapassou os limites normais  do cumprimento do dever e (iii) Existência de prova
inequívoca de que o perigo era certo (com real probabilidade de dano).

 
8. Desse modo, cumpre ressaltar que para se pleitear a abertura de procedimento

apuratório inerente à possível promoção por ato de bravura, o interessado deverá apresentar elementos
mínimos que comprovem sua atuação durante o trágico evento envolvendo o elemento radioativo Césio-
137, de maneira a consubstanciar um liame entre esta conduta do bombeiro militar e o fato ensejador
do possível ato de bravura, de sorte que se configure que o militar tenha ultrapassado os limites do dever e
do exigível.

 
9. Destarte, imperioso salientar que as ocorrências relacionadas ao acidente radiológico

com o elemento Césio-137, em Goiânia/GO, ocorreram a partir de setembro de 1987, sendo que para se
configurar plausível a abertura de sindicância meritória por ato de bravura, o bombeiro militar deve
demonstrar elementos, mesmo que embrionários, que atestem sua efetiva ação de resposta nas áreas
contaminadas durante o marco temporal do fatídico acidente. Nesse diapasão, verifica-se dos autos que o
requerente não apresentou substrato minimamente factível que materialize sua participação efetiva nas
ações de resposta direta ao acidente envolvendo o elemento radioativo Césio-137 que possam ser objetos
de avaliação durante a instrução do procedimento de apuração.

 
10. Ademais, forçoso destacar a manifestação da Douta Procuradoria-Geral do Estado de

Goiás, por meio Parecer n. 538/2019 (5693235), acatado pelo Despacho n. 319/2019 - PA- 05461
(6029104), em que ratifica as orientações precedentes constantes dos Despachos “AG” nºs 004002/2015,
004949/2015, 004386/2017 e orienta pela inconstitucionalidade da migração da carreira de praça para a de
oficial por ato de bravura, senão vejamos:

 

PARECER PA- 05461 Nº 538/2019 
(...) 
7. Consoante consignado nos Despachos “AG” nº 004002/2015 (processo 201500003003977) e nº
004949/2015 (processo nº 20030000300033), esta Casa firmou o entendimento de que “a Polícia Militar é,
pois, instituição organizada com base na hierarquia e disciplina, organizada em duas carreiras distintas, uma
de praça e outra de oficial, cujos provimentos nos cargos iniciais dependem de concurso público, conforme o
disposto no art. 37, inciso II da Constituição Federal”, de modo que, “sob essa ótica, desponta impossível que
o Subtenente seja guindado, mesmo que por ato de bravura, à carreira distinta alusiva ao círculo de Oficiais,
visto que a investidura nos cargos de oficiais submete-se à exigência de prévia aprovação em concurso
público.” 
8. Consignou ainda que “(…) inafastável que as promoções por ato de bravura devem ser restritas ao
quadro da respectiva carreira a que pertence o militar postulante, valendo ressaltar que a carreira de
praça encerra-se na graduação de Subtenente, donde se extrai a impossibilidade de o Subtenente galgar
promoção à graduação (sic posto) de Tenente, dado que as praças pertencem ao quadro de carreiras da
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estrutura militar, mas integram carreira distinta do oficialato. Em outros termos, a promoção por ato de
bravura tão somente permite o acesso ao grau hierárquico alcançável pelo militar, dentro do regime jurídico
que, pelas razões acima delineadas, não prevê a ascensão a cargos de quadros de carreiras diversas.”
(...) 
10. Assim sendo, com base nas orientações supracitadas somos pela impossibilidade de concessão da
promoção por bravura do interessado, bombeiro militar da reserva remunerada, da graduação de
Subtenente ao Posto de 2º Tenente, por violação ao estatuído no artigo 37, II, da Constituição Federal. 
(grifo nosso)

 

11. Similarmente, em questionamento formulado sobre o mesmo tema pela Polícia
Militar do Estado de Goiás, a Procuradoria-Geral do Estado, por meio do Despacho n. 298/2019 - GAB
(201900003000738), assim manifestou:

 
6. Assim, o posicionamento reafirmado no Despacho n° 122/2019 SM/GAB (5604483), extraído dos autos do
processo no 201200011000137, é reflexo de uma sólida conclusão desta Procuradoria-Gera do Estado -
construída a partir de diversos pronunciamentos convergentes - pela inconstitucionalidade de
promoção por ato de bravura da graduação de Subtenente ao posto de 2° Tenente. 
7. Pois bem. Da análise do caso, verifica-se que os argumentos trazidos, nestes autos, pelo Comando-Geral da
PM já foram refutados pelos citados Despachos pretéritos desta Casa, não havendo elemento novo capaz de
alterar a posição defendida pela PGE sobre o tema em apreço.
(grifo nosso)

 

12. Nessa senda, o órgão orientador jurídico do Estado de Goiás perfaz o entendimento
pela impossibilidade constitucional de migração das carreiras de praça para oficial pelo critério 'ato de
bravura' e consequente inviabilidade de promoção dos bombeiros militares da Graduação de Subtenente
para o Posto de 2º Tenente, por violação ao disposto no artigo 37, II, da Constituição Federal.

 
13. Em face do exposto, por não haver outra medida a ser tomada, a Comissão

manifesta pela não abertura de Sindicância Meritória para apurar possível ato de bravura praticado pelo ST
RR 01.082 Barsanulfo Leonis Caetano.

 
É, pois, a manifestação desta Comissão.
 
 

Goiânia, 06 de janeiro de 2022.
 
 
 
 
 

Ami de Souza Conceição – Cel QOC
Presidente

 
 

Charles Xavier de Barros – Maj QOC
Membro

 
 

Bruno André Xavier de Lima – 1º Ten QOC
Membro

 
 

Wender Araújo – 1° Ten QOC
Membro
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Diogo Martins Pimenta – 1° Ten QOC

Secretário
 

 

Documento assinado eletronicamente por CHARLES XAVIER DE BARROS, Membro, em
06/01/2022, às 16:29, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO ANDRE XAVIER DE LIMA, Membro, em
07/01/2022, às 10:53, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por AMI DE SOUZA CONCEICAO, Presidente, em
07/01/2022, às 13:34, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por WENDER ARAUJO, Membro, em 07/01/2022, às 14:12,
conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por DIOGO MARTINS PIMENTA, Secretário (a), em
07/01/2022, às 14:30, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

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
000026482190 e o código CRC FC525944.

 

COMISSÃO DE ANÁLISE E PROCESSAMENTO DOS PEDIDOS DE PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA -
CAPAB 

Av. C-206 S/N - Bairro Jardim América - CEP 74270-060 - Goiânia - GO - Esq. c/ Av.  C-231 (62)3201-1295

 

Referência: Processo nº 202100011002281 SEI 000026482190

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026482190&crc=FC525944


11/01/2022 08:08 SEI/GOVERNADORIA - 000026493208 - Manifestação

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31950053&infra_siste… 1/4

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMISSÃO DE ANÁLISE E PROCESSAMENTO DOS PEDIDOS DE PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA
 
 

PROCESSO: 202100011006549
INTERESSADO: ASSEGO
 
ASSUNTO:  Manifestação da CAPAB.
 

MANIFESTAÇÃO Nº 10/2022 - CAPAB- 17448

 
1. O Subcomandante-Geral encaminha à análise desta Comissão os autos acima

epigrafados, em que o qual o 1º Sgt. RR 01.016 Carlos José Tadeu Amorim, por meio de Advogado(a)
devidamente constituído(a), solicita a abertura de sindicância com o fito de investigar a possível prática de
ato de bravura quando da sua participação em ocorrências que envolveram o elemento radioativo Césio-
137 (000018820631 / 000018820671).

 
2. Conforme consta na Declaração n. 1112/2014 - CGF, o Requerente fora incluído nas

fileiras da Corporação em 1º de fevereiro de 1991, conforme publicação no Boletim Geral n. 77, de 04 de
dezembro de 1990 (000018820671).

 
3. No pedido, argumenta que o Requerente cumpria serviços em escalas de plantões no

local. Que na época o fato fora noticiado aos servidores da Polícia Militar como um simples vazamento de
gás, e não um evento que envolvia material radioativo (000018820631). 

 
4. Expõe que no período que o Requerente prestou serviço junto aos locais e aos dejetos

contaminados com a radiação do césio 137, realizou o isolamento dos locais, bem como fez a vigilância
dos dejetos no depósito de Abadia de Goiás, sendo que não houve por parte da CNEN ou de qualquer
outro órgão governamental o fornecimento de vestimentas adequadas que assegurasse uma maior proteção
(000018820631).

 
5. Ao final, solicita a abertura da sindicância, com o fim de comprovar o ato de bravura

do Requerente, para ao final, promovê-lo, ante sua atuação heroica e bem sucedida (000018820631).
 
6.  Assim, consoante disposições das Portarias n. 369/2020 - CBM, 131/2021 - CBM,

168/2021 - CBM e 660/2021 - CBM, os autos do referido processo vieram a esta Comissão de Análise e
Processamento dos Pedidos de Promoção por Ato de Bravura relacionados ao acidente radiológico
envolvendo o elemento radioativo Césio-137, por meio do Despacho n. 1306/2021 - SG- 09346
(000018825509), para análise e manifestação acerca do requerimento apresentado.

 

É
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7. É o brevíssimo relato. Segue manifestação.
 
8. De início, insta consignar que conforme positivação estabelecida no art. 9º da Lei

Estadual n. 15.704, de 20 de junho de 2006, que institui o Plano de Carreira de Praças da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, para se reconhecer o direito à promoção por ato de
bravura, o bombeiro militar deverá praticar ato ou atos incomuns de coragem e audácia que, ultrapassando
os limites normais do cumprimento do dever, se mostrem indispensáveis ou úteis às operações policiais e
de bombeiros pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado.

 
9. Nesse sentido, o §2º, do art. 9º, do diploma legal supracitado, dispõe que a promoção

por ato de bravura poderá ser requerida pelo interessado ao comandante da Organização Bombeiro Militar
a que servir, cabendo a este, após análise prévia do pedido, determinar ou não a apuração de suposta
prática de ação meritória por meio de sindicância, in verbis:

 

Art. 9o A promoção por ato de bravura é aquela que resulta do reconhecimento de ato ou atos incomuns de
coragem e audácia que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, se mostrem
indispensáveis ou úteis às operações policiais e de bombeiros pelos resultados alcançados ou pelo exemplo
positivo deles emanado.

§ 1o A promoção prevista neste artigo independe de vaga, interstício, curso, bem como qualquer outro
requisito, devendo contudo, ser precedida de sindicância específica.

§ 2º A promoção por ato de bravura poderá ser requerida pelo interessado ao comandante da Organização
Policial Militar –OPM– ou Organização Bombeiro Militar –OBM– a que servir, cabendo a este, após análise
prévia do pedido, determinar ou não a apuração de suposta prática de ação meritória por meio da
sindicância prevista no § 1º. (grifo nosso)
 

10. O art. 1º da Portaria n. 32/2015 – CG, que estabelece providências a serem adotadas
no curso da apuração de ato de bravura praticado por bombeiros militares do CBMGO, elenca
os elementos essenciais, objetivos e subjetivos, que descrevem o ato de bravura, destacando, dentre estes:
(i) ocorrência de ato ou de atos incomuns de coragem  e audácia; (ii) Evidenciar se a conduta do
bombeiro militar ultrapassou os limites normais  do cumprimento do dever e (iii) Existência de prova
inequívoca de que o perigo era certo (com real probabilidade de dano).

 
11. Desse modo, cumpre ressaltar que para se pleitear a abertura de procedimento

apuratório inerente à possível promoção por ato de bravura, o interessado deverá apresentar elementos
mínimos que comprovem sua atuação durante o trágico evento envolvendo o elemento radioativo Césio-
137, de maneira a consubstanciar um liame entre esta conduta do bombeiro militar e o fato ensejador
do possível ato de bravura, de sorte que se configure que o militar tenha ultrapassado os limites do dever e
do exigível.

 
12. Dessarte, imperioso salientar que as ocorrências relacionadas ao acidente radiológico

com o elemento Césio-137, em Goiânia/GO, ocorreram a partir de setembro de 1987, sendo que para se
configurar plausível a abertura de sindicância meritória por ato de bravura, o bombeiro militar deve
demonstrar elementos, mesmo que embrionários, que atestem sua efetiva ação de resposta nas áreas
contaminadas durante o marco temporal do fatídico acidente. Nesse diapasão, verifica-se dos autos que o
requerente não apresentou substrato minimamente factível que materialize sua participação efetiva nas
ações de resposta direta ao acidente envolvendo o elemento radioativo Césio-137 que possam ser objetos
de avaliação durante a instrução do procedimento de apuração.

 
13. Diante do exposto, por não haver outra medida a ser tomada, a Comissão

manifesta pela não abertura de Sindicância Meritória para apurar possível ato de bravura praticado pelo 1º
Sgt. RR 01.016 Carlos José Tadeu Amorim, até que se junte documentação comprobatória de sua
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participação efetiva e direta na ocorrência relacionada ao acidente envolvendo o elemento radioativo
Césio-137.

 
É, pois, a manifestação desta Comissão.
 
 

Goiânia, 06 de janeiro de 2022.
 
 
 
 
 

Ami de Souza Conceição – Cel QOC
Presidente

 
 

Charles Xavier de Barros – Maj QOC
Membro

 
 

Bruno André Xavier de Lima – 1º Ten QOC
Membro

 
 

Wender Araújo – 1° Ten QOC
Membro

 
 

Diogo Martins Pimenta – 1° Ten QOC
Secretário
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMISSÃO DE ANÁLISE E PROCESSAMENTO DOS PEDIDOS DE PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA
 
 

PROCESSO: 202100011002968
INTERESSADO: DONIZETE DA SILVA NETO
 
ASSUNTO:  Manifestação da CAPAB.
 

MANIFESTAÇÃO Nº 9/2022 - CAPAB- 17448

 
1. O Subcomandante Geral encaminha à análise desta Comissão os autos acima

epigrafados, onde o 1º Sgt QPC 01.187 Donizete da Silva Neto solicita a abertura de sindicância com o
fito de investigar a possível prática de ato de bravura quando da sua participação em ocorrências que
envolveram o elemento radioativo Césio-137.

 
2. No pedido, solicita abertura de sindicância meritória para apuração de ato de bravura

em decorrência da atuação na proteção dos rejeitos radioativo do Césio- 137, no município de Abadia de
Goiás, conforme Declaração n° 28 / 2018 SEI DCP-CGF- 17028 (000018131701).

 
3.  Assim, consoante disposições das Portarias n. 369/2020 - CBM, 131/2021 - CBM,

168/2021 - CBM e 660/2021 - CBM, os autos do referido processo vieram a esta Comissão de Análise e
Processamento dos Pedidos de Promoção por Ato de Bravura relacionados ao acidente radiológico
envolvendo o elemento radioativo Césio-137, através do Despacho n. 727/2021 - SG- 09346
(000018290111), para análise e manifestação acerca da documentação apresentada.

 
4. É o brevíssimo relato. Segue manifestação.
 
5. De início, insta consignar que conforme positivação estabelecida no art. 9º da Lei

Estadual n. 15.704, de 20 de junho de 2006, que institui o Plano de Carreira de Praças da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, para se reconhecer o direito à promoção por ato de
bravura, o bombeiro militar deverá praticar ato ou atos incomuns de coragem e audácia que, ultrapassando
os limites normais do cumprimento do dever, se mostrem indispensáveis ou úteis às operações policiais e
de bombeiros pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado.

 
6. Nesse sentido, o §2º, do art. 9º, do diploma legal supracitado, dispõe que a promoção

por ato de bravura poderá ser requerida pelo interessado ao comandante da Organização Bombeiro Militar
a que servir, cabendo a este, após análise prévia do pedido, determinar ou não a apuração de suposta
prática de ação meritória por meio de sindicância, in verbis:
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Art. 9o A promoção por ato de bravura é aquela que resulta do reconhecimento de ato ou atos incomuns de
coragem e audácia que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, se mostrem
indispensáveis ou úteis às operações policiais e de bombeiros pelos resultados alcançados ou pelo exemplo
positivo deles emanado.

§ 1o A promoção prevista neste artigo independe de vaga, interstício, curso, bem como qualquer outro
requisito, devendo contudo, ser precedida de sindicância específica.

§ 2º A promoção por ato de bravura poderá ser requerida pelo interessado ao comandante da Organização
Policial Militar –OPM– ou Organização Bombeiro Militar –OBM– a que servir, cabendo a este, após análise
prévia do pedido, determinar ou não a apuração de suposta prática de ação meritória por meio da
sindicância prevista no § 1º. (grifo nosso)
 

7. O art. 1º da Portaria n. 32/2015 – CG, que estabelece providências a serem adotadas
no curso da apuração de ato de bravura praticado por bombeiros militares do CBMGO, elenca
os elementos essenciais, objetivos e subjetivos, que descrevem o ato de bravura, destacando, dentre estes:
(i) ocorrência de ato ou de atos incomuns de coragem  e audácia; (ii) Evidenciar se a conduta do
bombeiro militar ultrapassou os limites normais  do cumprimento do dever e (iii) Existência de prova
inequívoca de que o perigo era certo (com real probabilidade de dano).

 
8. Desse modo, cumpre ressaltar que para se pleitear a abertura de procedimento

apuratório inerente à possível promoção por ato de bravura, o interessado deverá apresentar elementos
mínimos que comprovem sua atuação durante o trágico evento envolvendo o elemento radioativo Césio-
137, de maneira a consubstanciar um liame entre esta conduta do bombeiro militar e o fato ensejador
do possível ato de bravura, de sorte que se configure que o militar tenha ultrapassado os limites do dever e
do exigível.

 
9. Dessarte, imperioso salientar que as ocorrências relacionadas ao acidente radiológico

com o elemento Césio-137, em Goiânia/GO, ocorreram a partir de setembro de 1987, sendo que para se
configurar plausível a abertura de sindicância meritória por ato de bravura, o bombeiro militar deve
demonstrar elementos, mesmo que embrionários, que atestem sua efetiva ação de resposta nas áreas
contaminadas durante o marco temporal do fatídico acidente. Nesse diapasão, verifica-se dos autos que o
requerente não apresentou substrato minimamente factível que materialize sua participação efetiva nas
ações de resposta direta ao acidente envolvendo o elemento radioativo Césio-137 que possam ser objetos
de avaliação durante a instrução do procedimento de apuração.

 
10. Diante do exposto, por não haver outra medida a ser tomada, a Comissão

manifesta pela não abertura de Sindicância Meritória para apurar possível ato de bravura praticado pelo 1º
Sgt QPC 01.187 Donizete da Silva Neto, até que se junte documentação comprobatória de sua participação
efetiva e direta na ocorrência relacionada ao acidente envolvendo o elemento radioativo Césio-137.

 
É, pois, a manifestação desta Comissão.
 
 

Goiânia, 06 de janeiro de 2022.
 
 
 
 
 

Ami de Souza Conceição – Cel QOC
Presidente

 
 

Charles Xavier de Barros – Maj QOC
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Membro
 
 

Bruno André Xavier de Lima – 1º Ten QOC
Membro

 
 

Wender Araújo – 1° Ten QOC
Membro

 
 

Diogo Martins Pimenta – 1° Ten QOC
Secretário
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMISSÃO DE ANÁLISE E PROCESSAMENTO DOS PEDIDOS DE PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA
 
 

PROCESSO: 202100011002630
INTERESSADO: RAIMUNDO PEREIRA FILHO
 
ASSUNTO:  Manifestação da CAPAB.
 

MANIFESTAÇÃO Nº 8/2022 - CAPAB- 17448

 
1. O Subcomandante Geral encaminha à análise desta Comissão os autos acima

epigrafados, onde o 1º Sgt QPC 01.090 Raimundo Pereira Filho solicita a abertura de sindicância com o
fito de investigar a possível prática de ato de bravura quando da sua participação em ocorrências que
envolveram o elemento radioativo Césio-137.

 
2. No pedido, solicita a abertura de sindicância meritória para apuração de possível ato

de bravura em decorrência da atuação na proteção dos rejeitos radioativo do  Césio- 137, no município de
Abadia de Goiás, conforme Declaração n. 21/2018 SEI DCP- CGF - 17028 (000018043383)

 
3.  Assim, consoante disposições das Portarias n. 369/2020 - CBM, 131/2021 - CBM,

168/2021 - CBM e 660/2021 - CBM, os autos do referido processo vieram a esta Comissão de Análise e
Processamento dos Pedidos de Promoção por Ato de Bravura relacionados ao acidente radiológico
envolvendo o elemento radioativo Césio-137, através do Despacho n. 728/2021 - SG- 09346
(000018290319), para análise e manifestação acerca da documentação apresentada.

 
4. É o brevíssimo relato. Segue manifestação.
 
5. De início, insta consignar que conforme positivação estabelecida no art. 9º da Lei

Estadual n. 15.704, de 20 de junho de 2006, que institui o Plano de Carreira de Praças da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, para se reconhecer o direito à promoção por ato de
bravura, o bombeiro militar deverá praticar ato ou atos incomuns de coragem e audácia que, ultrapassando
os limites normais do cumprimento do dever, se mostrem indispensáveis ou úteis às operações policiais e
de bombeiros pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado.

 
6. Nesse sentido, o §2º, do art. 9º, do diploma legal supracitado, dispõe que a promoção

por ato de bravura poderá ser requerida pelo interessado ao comandante da Organização Bombeiro Militar
a que servir, cabendo a este, após análise prévia do pedido, determinar ou não a apuração de suposta
prática de ação meritória por meio de sindicância, in verbis:
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Art. 9o A promoção por ato de bravura é aquela que resulta do reconhecimento de ato ou atos incomuns de
coragem e audácia que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, se mostrem
indispensáveis ou úteis às operações policiais e de bombeiros pelos resultados alcançados ou pelo exemplo
positivo deles emanado.

§ 1o A promoção prevista neste artigo independe de vaga, interstício, curso, bem como qualquer outro
requisito, devendo contudo, ser precedida de sindicância específica.

§ 2º A promoção por ato de bravura poderá ser requerida pelo interessado ao comandante da Organização
Policial Militar –OPM– ou Organização Bombeiro Militar –OBM– a que servir, cabendo a este, após análise
prévia do pedido, determinar ou não a apuração de suposta prática de ação meritória por meio da
sindicância prevista no § 1º. (grifo nosso)
 

7. O art. 1º da Portaria n. 32/2015 – CG, que estabelece providências a serem adotadas
no curso da apuração de ato de bravura praticado por bombeiros militares do CBMGO, elenca
os elementos essenciais, objetivos e subjetivos, que descrevem o ato de bravura, destacando, dentre estes:
(i) ocorrência de ato ou de atos incomuns de coragem  e audácia; (ii) Evidenciar se a conduta do
bombeiro militar ultrapassou os limites normais  do cumprimento do dever e (iii) Existência de prova
inequívoca de que o perigo era certo (com real probabilidade de dano).

 
8. Desse modo, cumpre ressaltar que para se pleitear a abertura de procedimento

apuratório inerente à possível promoção por ato de bravura, o interessado deverá apresentar elementos
mínimos que comprovem sua atuação durante o trágico evento envolvendo o elemento radioativo Césio-
137, de maneira a consubstanciar um liame entre esta conduta do bombeiro militar e o fato ensejador
do possível ato de bravura, de sorte que se configure que o militar tenha ultrapassado os limites do dever e
do exigível.

 
9. Dessarte, imperioso salientar que as ocorrências relacionadas ao acidente radiológico

com o elemento Césio-137, em Goiânia/GO, ocorreram a partir de setembro de 1987, sendo que para se
configurar plausível a abertura de sindicância meritória por ato de bravura, o bombeiro militar deve
demonstrar elementos, mesmo que embrionários, que atestem sua efetiva ação de resposta nas áreas
contaminadas durante o marco temporal do fatídico acidente. Nesse diapasão, verifica-se dos autos que o
requerente não apresentou substrato minimamente factível que materialize sua participação efetiva nas
ações de resposta direta ao acidente envolvendo o elemento radioativo Césio-137 que possam ser objetos
de avaliação durante a instrução do procedimento de apuração.

 
10. Diante do exposto, por não haver outra medida a ser tomada, a Comissão

manifesta pela não abertura de Sindicância Meritória para apurar possível ato de bravura praticado pelo 1º
Sgt QPC 01.090 Raimundo Pereira Filho, até que se junte documentação comprobatória de sua
participação efetiva e direta na ocorrência relacionada ao acidente envolvendo o elemento radioativo
Césio-137.

 
É, pois, a manifestação desta Comissão.
 
 

Goiânia, 06 de janeiro de 2022.
 
 
 
 
 

Ami de Souza Conceição – Cel QOC
Presidente
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Charles Xavier de Barros – Maj QOC
Membro

 
 

Bruno André Xavier de Lima – 1º Ten QOC
Membro

 
 

Wender Araújo – 1° Ten QOC
Membro

 
 

Diogo Martins Pimenta – 1° Ten QOC
Secretário
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL
 
 

PROCESSO: 202100011035378

INTERESSADO: LUANNA DODO NAVES BUENO MELO

Assunto:  Exclusão de Quadro de Acesso para Promoção de Praças.

 

MANIFESTAÇÃO Nº 178/2021 - ACG- 09880

 

1. Aportou nesta Assistência requerimento administra�vo (000025502980), subscrito por
representante legal da Cb QP/Combatente 03.081 LUANNA DODÔ Naves Bueno Melo, em que solicita promoção
em ressarcimento de preterição de sua representada referente ao pleito de 2 de julho de 2021.

 

2. A requerente alega que seu exame de saúde periódico publicado em ficha era válido até o dia
15/05/2021, e que o cronograma do processo de promoções definiu esta mesma data como "limite na qual os
candidatos a promoção deveriam estar em dia com a inspeção anual de saúde", e que por isso "cer�ficou-se de
que cumpria o requisito legal".

 

3. Afirma que, em paralelo ao cronograma, foi veiculado O�cio versando sobre a JCSBM dos
militares que concorriam ao pleito de 2021, onde seu nome figurou na 19° posição com exame válido até dia
15/05/2021, e que o documento foi enviado através do Grupo de whatsapp denominado "7° BBM Geral
Ins�tucional".

 

4. Aduz que não reconhece o uso do aplica�vo whataspp ou seu e-mail pessoal para no�ficação
de ato administra�vo, e que por isso não compareceu à junta médica da Corporação a fim de revalidar sua
condição de saúde, sendo por isso excluída do Quandro de Acesso para Promoção Praças por An�guidade, apesar
de estar apta para tal até a data limite de 15/05/2021.

 

5. Ante as alegação, considera injusta sua exclusão do Quadro de Acesso, pelo que requer sua
promoção em ressarcimento de preterição.

 

6. Relatado o pedido, passa-se à manifestação.

 

7. Preliminarmente, cumpre consignar que a promoção das praças do CBMGO é regida pela Lei
estadual n° 15.704, de 20 de junho de 2006, que ins�tui o Plano de Carreira de Praças da Polícia Militar e do
Corpo dde Bombeiros militar do Estado de Goiás e dá outras providências. Em seu art. 13, o referido diploma
define os Quadros de Acesso, nos seguintes termos:

 
Lei estadual n° 15.704/2006
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Art. 13. Quadros de Acesso são relações nominais dos candidatos a promoção, com três candidatos por
vaga, organizadas a par�r:

I – do mais an�go, observando-se a ordem de an�guidade estabelecida no almanaque, quando se tratar de
Quadro de Acesso por An�guidade (QAA);

II – do mais bem colocado na apuração da Ficha de Pontuação, constante do Anexo I, quando se tratar de
Quadro de Acesso por Merecimento (QAM).

§ 1o Havendo empate entre candidatos à promoção, na pontuação de que trata o inciso II, prevalecerá aquele
que contar com maior tempo de efe�vo serviço, ob�ver melhor nota na seleção específica e �ver menor
número de Registro Geral, sucessivamente.

§ 2o Para promoção por an�guidade e por merecimento é condição imprescindível ter o candidato o seu
nome previamente incluído no Quadro de Acesso por An�guidade (QAA), ou no Quadro de Acesso por
Merecimento (QAM) respec�vamente. (grifo nosso)

 

8. Do disposi�vo legal, resta evidente que a promoção pelos critérios de an�guidade e
merecimento requer a apuração e conformação dos respec�vos Quadros de Acesso. Nesse sen�do, a mesma Lei
estadual nº 15.704, de 2006, es�pula, em seu art. 14-A, os requisitos necessários para que o candidato a
promoção tenha seu nome incluído nos Quadros de Acesso, senão vejamos:

 
Lei estadual n° 15.704/2006

 

Art. 14-A. Cons�tuem requisitos indispensáveis para a inclusão de nomes de militares em quaisquer dos
Quadros de Acesso: 
I - cumprimento, até a data da promoção, dos seguintes inters�cios 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 – ap�dão para fins de promoção em inspeção procedida pela Junta de Saúde da respec�va Corporação; 
III – aprovação em Teste de Ap�dão Física (TAF), conforme disposições insertas em normas específicas de
cada Corporação; 
IV – conclusão com aproveitamento, exceto nos casos de passagem para a reserva remunerada, até a data de
promoção, dos seguintes estágios: 
a) Estágio de Adaptação de Cabos (EAC) ou equivalente, para promoção à graduação de 3º Sargento; 
b) Estágio de Adaptação de Sargentos (EAS) ou equivalente, para promoção a 2º Sargento. 
§ 1º Para promoção à graduação de 1º Sargento do Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) e do Quadro
de Praças Combatentes do Corpo de Bombeiros Militar (QP/Comb), será exigida, ainda, a conclusão do Curso
de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), com aproveitamento, até a data da promoção. 
§ 2º Para aprovação no Teste de Ap�dão Física (TAF) o candidato a promoção deverá a�ngir, no mínimo, o
conceito “regular”, conforme dispuserem normas específicas editadas pelo Comandante-Geral de cada
Corporação.  
§ 3º As condições de inters�cios estabelecidas nesta Lei poderão ser reduzidas até a metade por ato do
Governador do Estado, mediante proposta do Comandante-Geral de cada Corporação, visando à renovação
dos Quadros. 
§ 4º Os estágios de adaptação às graduações de cabo e de sargento terão sua duração e grades curriculares
definidas por ato do Comandante-Geral da respec�va Corporação.

(grifo nosso)

 

9. Observados os preceitos legais, para instruir o processo de promoção do ano de 2021, o
Comando Geral do CBMGO editou a Publicação n° 196/2021 - CBM (000018324682), publicada no BGE n°
44/2021, em que determinou às OBM's, à Comissão de Promoção de Praças e a todos os militares candidatos a
promoção, a observância e fiel cumprimento de suas atribuições conforme o cronograma de eventos
discriminado no documento, para formação dos Quadros de Acesso, cujos itens 3 e 4 recortamos abaixo:
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10. Observando o inciso II do art. 14-A da Lei estadual n° 15.704, de 2006, depreende-se que é
requisito necessário que o candidato esteja apto quanto a sua inspeção de saúde para ser promovido. Ocorrendo
a promoção no dia 2 de julho, apresenta-se como consequência necessariamente lógica que esta ap�dão de
saúde deverá estar vigente na data efe�va de promoção, sob pena de ferir mínima razoabilidade teleológica.

 

11. No mesmo sen�do, é inferência lógica do cronograma que, após publicada a relação de
candidatos em ordem classificatória de an�guidade que possuam o inters�cio para concorrer à promoção no dia
05/05/2021, o prazo definido no item 4, qual seja do dia 06/05/2021 até 15/05/2021, fora concedido para os
militares que, agora cientes da figuração de seu nome na lista do CGF e que por ventura estejam com inspeção de
saúde vencida ou a vencer antes da promoção, providenciem nesse prazo sua revalidação perante a Junta de
Saúde, a fim de estarem aptos na data de promoção, qual seja 2 de julho. 

 

12. Desta forma, representa afronta lógica ao disposi�vo legal sugerir que seria admissível que
os candidatos es�vessem aptos perante a Junta de Saúde só até o dia 15/05/2021, mas que na data da promoção
es�vessem com sua inspeção de saúde vencida.

 

13. Portanto, é a decorrência da teleologia da norma que a inspeção de saúde da requerente,
que só vigia até 15/05/2021, não era válida para sua promoção em 2 de julho de 2021, sendo necessário que a
mesma �vesse providenciado sua renovação perante a Junta de Saúde dentro do prazo es�pulado no
cronograma, qual seja de 06 a 15 de maio de 2021.

 

14. Quanto à alegação de que o O�cio contendo a relação de militares que concorriam ao
pleito, foi divulgada no grupo de whatsapp, e que a mesma não reconhece o aplica�vo de mensagens e seu e-
mail par�cular para no�ficação de ato administra�vo, em nenhum aspecto pode prosperar. É de conhecimento
amplo de todos os militares da Corporação qual é o meio oficial de publicação de atos administra�vo, por força
da Lei estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional do CBMGO,
senão vejamos:

 

Lei estadual n° 18.305/2013

 

Art. 36. O Bole�m Geral Eletrônico é o documento oficial de publicação de atos administra�vos pra�cados no
âmbito da Ins�tuição pelos �tulares dos órgãos de direção, apoio e execução. 

 

15. Ora, todos os atos rela�vos ao processo de promoção de praças de 2021 foram publicados
no Bole�m Geral Eletrônico, o qual é plenamente acessível pela requerente, inclusive o documento que alega ter
sido enviado pelo aplica�vo whatsapp. Dentre eles, citamos o Cronograma da CPP (BGE 44/2021), Relação de
militares com inters�cio (BGE 45/2021), Quadro de Acesso (BGE 91/2021), Atas de recursos contra o Quadro de
Acesso (BGE 102/2021) e Quadro de Acesso Defini�vo (BGE 104/2021). Assim, é temerária e fere a isonomia a
alegação torpe da requerente de que não �nha conhecimento das publicações do processo de promoção, sendo



11/01/2022 11:50 SEI/GOVERNADORIA - 000026033915 - Manifestação

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31437487&infra_siste… 4/4

ainda mais incabível desejar que a Administração adote tratamento personalizado para consigo a fim
de receber no�ficação individual de cada ato processual, sendo que todos os demais candidatos a promoção não
a receberam e isso não os impediu de adotar as medidas e recursos cabíveis e tempes�vos em cada etapa do
processo.

 

16. Por fim, mas não menos importante, é necessário observar que apesar de seu nome constar
no Anexo I do Quadro de Acesso à promoção (000021115362), como militar excluída do processo, a requerente
não apresentou recurso à Comissão de Promoção de Praças, descumprindo os requisitos da tempes�vidade,
formalidade e legi�midade estabelecidos no certame, o que demonstra inércia e sugere desinteresse da
requerente para com o processo de promoção de 2021. 

 

17. Nesse sen�do, o presente requerimento de "promoção por ressarcimento de preterição"
configura, na realidade, recurso intempes�vo ao Quadro de Acesso, ferindo de morte os princípios da vinculação
ao instrumento convocatório e, em maior grau, à isonomia, visto que os demais candidatos cumpriram o prazo
es�pulado para apresentar suas contestações, enquanto a requerente se manteve inerte até então. Acolher tal
recurso não poderia acarretar outro resultado senão a promoção de injus�ça no processo. Assim compreendeu o
Superior Tribunal de Jus�ça no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança n° 0013278-68/2014 BA, em
que declarou que a não entrega de documentação solicitada dentro do prazo estabelecido no edital, em virtude
de fato imputado somente ao candidato, caracteriza sua culpa exclusiva, e portanto, legal sua eliminação, tendo a
Administração aplicado corretamente os ditames estabelecidos na lei e no edital.

 

18. Ante o exposto, esta Assistência entende que, pelos argumentos alegados em sua pe�ção, a
requerente não fas jus a promoção por ressarcimento de preterição, haja vista que foi excluída do processo por
estar inapta para fins de promoção perante a Junta de Saúde e por sua inercia durante todo o processo e
consequente culpa exclusiva.

 

Assistência do Comando Geral, em Goiânia/GO, aos 10 dias do mês de janeiro de 2022.
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8.808/2016.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

5ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

 
ATA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PADS N. 61/2021

 
Aberta a audiência, constata-se a presença do Acusado, o 3ºSgt QP/Comb 03.158

THIAGO Marques De Paula e seu advogado Dr Alci Antônio Santos de Morais OAB - 40128 Em ato
contínuo, é dado início aos trabalhos. Primeiramente, é feita a leitura da portaria de instauração
(prot. 000026268735) e da citação (prot. 000026359326) e, após isso, é dada a palavra ao Acusado para a
sustentação oral inicial por até 05 (CINCO) minutos, nos termos do art. 60, II da Norma Administrativa n.
25/2020 do CBMGO.

-De forma objetiva o advogado do acusado cumprimenta os oficias presentes. Segundo o
advogado cita que o fato foi ocorrido devido uma fatalidade ocasionada ao defeito do seu veículo que após
solucionado o problema o mesmo deslocou a OBM. O advogado que seja relevado o ato segundo Art;
21, V do CEDIME "a transgressão poderá ser justificado quando cometida: -V por motivo de força maior
plenamente comprovada". Concluindo, requer que o feito seja arquivado sem nenhuma pretenção punitiva;

Passa-se à inquirição. ACUSADO: 3ºSgt QP/Comb THIAGO Marques De Paula, lotado
na 5ª CIBM, RG 03.158/CBMGo, 35 anos, nascido em 15/08/1986, solteiro, filho de Divino Natal de
Paula e de Maria Wanderley De Paula, natural de Edéia - Goiás, residente e domiciliado na Rua 15 De
Novembro, Qd. 43, Lt. 14, Bairro Centro, Edéia - Goiás. É observado ao interrogado que não está
obrigado a responder as perguntas formuladas, e que seu silencio não importará em confissão ou será
interpretado em prejuízo de sua defesa.

Após  o Acusado afirmar estar indene de dúvidas quanto a suas garantias, quando
perguntado o motivo do seu atraso passa a responder QUE;

- O mesmo estava vindo trabalhar notou que o painel do carro marcou temperatura
elevada, parou o veiculo e providenciou água deslocando logo após para a OBM. Relatando ainda que
estava em perímetro rural não havedo sinal de telefone;

Perguntado se já havia ocorrido esse problema anterior com o veiculo; respondeu QUE:
-Não; 
Perguntado se teria uma forma de comprovar que o carro estaria com aquecimento no

momento do atraso; respondeu QUE:
- Sim que teria como provar enviando um arquivo de nota fiscal  referente a manutenão

do veículo (anexado ao processo nº SEI 000026503655)
Perguntado se teria como provar algo relacionado ao fato do dia ocorrido, pois a nota

relata problemas relacionado ao superaquecimendo do veiculo porem com data distinta do
atraso responde QUE:

-Não;
Perguntado se no dia do atraso teria avisado alguém do ocorrido do fato;

responde QUE:
-Sim o cobista 1º Sgt Cristiano;
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Perguntado  qual seria o local e hora do ocorrido, o superaquecimanto do veiculo
responde QUE:

-GO 320 a 10 km da cidade de Edéia; aproximadamente as 06:05hrs
Perguntado sobre como o militar consertou o veiculo e quanto tempo teria gastado para

chegar na OBM responde QUE:
-Teria ido na residência mais próxima e pegou água, colocou no reservatório e deslocou

para a OBM.
Perguntado qual o horário o mesmo chegou na OBM responde QUE:
- Por volta das 08:30 hrs;
 
É dada a palavra ao Acusado para a sustentação oral final por até 10 (dez) minutos, nos

termos do art. 60, IV da Norma Administrativa n. 25/2020 do CBMGO. Alega através do seu advogado
com as seguintes palavras palavras:

-Com fulco nos preceitos da ombridade e nos princípios basilares da Hierarquia e
Disciplina  o acusado de forma responsável e dentro dos limites legais procurou trazer para os altos a
verdade dos fatos, desta feita reitera ao encarregado os pedidos constantes nas alegações preliminares ou
seja, o arquivamento dos altos sem nenhuma pretenção punitiva, de acordo previsto no art 21 inciso V.
Contudo, na enventualidade, se não for esse o entendimento do nobre oficial, que seja levado em
consideração o descrito no Art 20 do mesmo código, no que se relaciona as fases da dosemetria da pena,
tendo em vista os antecedentes do transgressor que possui 11 anos de serviço, encontrando-se no
excepcional comportamento, nunca sofrendo qualquer sanção administrativa, além de ser detentor das
medalhas de Mérito Legislativo e Destaque Operacional com grau bronze e prata. Pontuado ainda, na sua
ficha consta cerca de 18 elogios e publicações de prestações de serviços de recursos próprios, além de ser
detentor de vários cursos presenciais e EAD. Considerando as causa determinantes, a natureza dos fatos e
as consequências que advirem dela, caso não seja o entedimento pelo o arquivamento, que se aplique ao
acusado uma advertência nos termos do art 26 paragrafo único do CEDIME. Termos que pede e espera
deferimento.

 
 
É perguntado se o Acusado tem interesse em oferta de transação nos moldes do previsto

no art. 70 da Lei n. 19969/18. Respondeu que sim. É apresentada a seguinte proposta: prestação de
12 horas de serviço extra fora de sua escala ordinária de serviço.

O Acusado responde que aceita a proposta.
Por fim, é esclarecido ao Acusado que a transação disciplinar:

I. não acarretará reincidência;
II. não importa em reconhecimento da responsabilidade;
III. o seu descumprimento implicará em:

a. prosseguimento do presente feito;
b. abertura de PADO para apuração de possível transgressão disciplinar

capitulada no art. 120, XXV da Lei n. 19969/18.
 
E como nada mais disse, dou por encerrada a presente ata, que, depois de lida e achada

conforme, irá devidamente assinada pelos presentes.
 
 
 

Palmeiras de Goiás, 06 de Janeiro de 2022.
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 Samuel Chaves BARRETO Borges Alves - 2º Ten QOC/Comb 03.870 

Encarregado
 

PAULO SÉRGIO Ferreira - 2º Ten QOA/Adm 01.669 
Escrivão

 
THIAGO Marques De Paula  – 3ºSgt  QP/Comb 03.158 

Acusado
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