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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 681/2021 - CBM

 
Dispõe sobre a composição da Guarda de Honra Especial da Corporação.

 

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 artigo 11, § 2º, da Lei estadual
nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 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, e considerando o que consta na
Norma Administrativa nº 06 - Guarda de Honra Especial, resolve:

 
  Art. 1º  Dispensar os militares relacionados a seguir da composição da Guarda de Honra

Especial do CBMGO:
 

ORD POSTO/GRAD RG NOME FUNÇÃO OBM
1 Cap QOC 2.704 Luciano Alexandre de FREITAS COORDENADOR 2° BBM
2 2° Ten QOC 3.862 Guilherme Giorgi Jacomo FREIRE MEMBRO 12° BBM
3 1° Sgt QPC 1.481 Djin Augusto CAETANO Rebouças MEMBRO 8° BBM
4 2° Sgt QPC 2.245 Wesley Ferreira SOARES MEMBRO 2° BBM
5 2° SGT QPC 2.606 Thyago Gonçalves FROES MEMBRO CSAU
6 3° SGT QPC 2.559 Thiago TIRADENTES Araújo MEMBRO CGF/Disp
7 3° SGT QPC 2.529 ROBLEDO Soares Teixeira Junior MEMBRO 7° BBM
8 3° SGT QPC 2.363 Daniel Pereira de MELO MEMBRO BSE
9 3° SGT QPC 2.696 JULIUS Cezar Oliveira do N. Teixeira MEMBRO 8° BBM
10 3° SGT QPC 2.712 Márcio RODRIGO Ferreira MEMBRO 21ª CIBM
11 3° SGT QPC 2.810 Rodolfo SILVEIRA Magalhães MEMBRO 7° BBM
12 3º Sgt QPC 2.770 Rodrigo Pereira de PAIVA MEMBRO 8° BBM
13 3° Sgt QPC 3.022 FÁBIO ROCHA da Silva MEMBRO BSE
14 3° Sgt QPC 3.072 LAYCE Nayane Rodrigues MEMBRO CGF/Disp
15 3° Sgt QPC 3.201 RODRIGO Vasconcelos LEITE MEMBRO BM/4
16 3° Sgt QPC 3.361 ALAN de Sousa Aguiar MEMBRO CSA
17 3° Sgt QPC 3.776 MARCELO Mariano Araúo Pinheiro MEMBRO CAOPP
18 3° Sgt QPC 3.178 Weslley Gonçalves da SILVA MEMBRO CODEC
19 Cb QPC 3.231 Paulo Henrique MODESTO Santos MEMBRO BM/6
20 Cb QPC 3.378 Gevaldo Vieira de SOUZA JÚNIOR MEMBRO 7° BBM
21 Cb QPC 3.512 CLARA Vasconcelos Taveira Alves MEMBRO CAL
22 Cb QPC 3.521 MARCELLO Silva Pereira MEMBRO CAOPP
23 Cb QPC 3.428 João Marcelo ALENCAR BATISTA MEMBRO CAOPP
24 Cb QPC 3.535 Thyago FERREIRA BORGES MEMBRO 8° BBM

 
Art. 2º  Designar os militares relacionados a seguir para comporem a Guarda de Honra

Especial do CBMGO:
 

ORD POSTO/GRAD RG NOME FUNÇÃO OBM
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ORD POSTO/GRAD RG NOME FUNÇÃO OBM
1 Cap QOC 2.781 David Ferreira de CASTRO Neto COMANDANTE BICM
2 Cap QOC 1.627 MARCIEL Alves Ribeiro SUBCOMANDANTE CCD
3 1° Ten QOC 3.260 DANIEL Gonçalves Vitorino Campos de Miranda SECRETÁRIO BSE
4 2° Ten QOC 3.864 Jefferson FERREIRA Souza MEMBRO 8° BBM
5 2° Ten QOC 3.856 Bruno MILIOLI Ferreira MEMBRO CAT
6 2º Ten QOC 4.121 Ivalci JÚNIO Martins FRANÇA MEMBRO CAEBM
7 1° Sgt QPC 1.926 Fábio DE OLIVEIRA e Silva MEMBRO 7° BBM
8 2° Sgt QPC 2.702 Lívio César Paz Lira GOUVEIA MEMBRO 7° BBM
9 2° Sgt QPC 2.073 LUCIMAR Rodovalho MEMBRO BSE
10 3° Sgt QPC 2.407 Fernando Bento de Oliveira BELÉM MEMBRO 1° BBM
11 3° Sgt QPC 2.346 Carlos EDUARDO Bonfim MEMBRO CAT
12 3° Sgt QPC 2.483 Marcelo Resende TEODORO MEMBRO BM/7
13 3° Sgt QPC 2.891 Pedro Henrique XAVIER França Silva MEMBRO BICM
14 3° Sgt QPC 2.805 Victor Lúcio Souza AGUIAR MEMBRO 2º BBM
15 3° Sgt QPC 2.818 Marcelo Lima GARCIA Carneiro MEMBRO QCG
16 3° Sgt QPC 2.851 TALES Silva de Souza Barbosa MEMBRO QCG
17 3° Sgt QPC 3.111 NATHYELLE Peris Pereira MEMBRO COB
18 3° Sgt QPC 3.024 FABIOLA Diniz Guimarães MEMBRO BICM
19 3° Sgt QPC 3.069 Junio PEREIRA Souza MEMBRO QCG
20 3° Sgt QPC 3.623 WEULLER Borges MEMBRO 8° BBM
21 3° Sgt QPC 3.002 Diogo Alves ALCÂNTARA MEMBRO BM/6
22 3° Sgt QPC 3.180 Wilson Valdomiro de Souza GABRIEL MEMBRO CAEBM
23 3° Sgt QPC 3.215 FAGNER Andrade Pessoa MEMBRO 8° BBM
24 3° Sgt QPC 3.455 WALTER da Silva Gomes MEMBRO 8° BBM
25 3° Sgt QPC 3.785 Thiago SANTARÉM Moreira MEMBRO 1º BBM
26 Cb QPC 3.379 LUNA Figueiredo Ferreira Roriz dos Santos MEMBRO BICM
27 Cb QPC 3.481 VIVIANE Aparecida Oliveira Souza MEMBRO CSAU
28 Cb QPC 3.444 RAFAELA Araújo Santos MEMBRO CGF
29 Cb QPC 3.279 DANIELLA de Assis Merces MEMBRO CAT
30 Cb QPC 3.353 MARCUS VINICIUS Lacerda Barbosa MEMBRO 1° BBM
31 Cb QPC 3.504 Reynier Clésio da Silva COUTO MEMBRO 8° BBM
32 Cb QPC 3.578 RODRIGO RODRIGUES Borges MEMBRO BSE
33 Cb QPC 3.499 Pedro Henrique ROMANOWSKI Barbosa MEMBRO BSE
34 Cb QPC 3.598 Rudson Penna BARTASSON MEMBRO CSA
35 Cb QPC 3.482 TÁLITON Alves do Nascimento MEMBRO CSA
36 Cb QPC 3.602 BILLY JOE Barbosa MEMBRO 1°BBM
37 Cb QPC 3.806 José MAURO Oliveira Júnior MEMBRO BICM
38 Sd QPC 3.946 FRANCÍLIO Xavier Correia Dias MEMBRO BSE
39 Sd QPC 4.077 VIVIAN Vieira Magalhães MEMBRO BSE
40 Sd QPC 3.962 Gusthavo ABREU Batista MEMBRO 2º BBM
41 Sd QPC 4.064 Tiago Pires do NASCIMENTO MEMBRO 1º BBM
42 Sd QPC 4.059 THAYNARA Tatiellly Oliveira MEMBRO 1° BBM
43 Sd QPC 4.078 WALLACE Sousa Santos MEMBRO CGF
44 Sd QPC 4.021 MAX Melo Machado MEMBRO BSE
45 Sd QPC 3.901 CHRISTIANE Marinho de Araújo Rocha MEMBRO 2º BBM
46 Sd QPC 3.980 JHENIPHER Borges Batista MEMBRO 7°BBM
47 Sd QPC 4.001 LENYA Moraes Elias MEMBRO BM/1
48 Sd QPC 4.043 Rafael Rodrigues de MORAIS MEMBRO BSE
49 Sd QPC 3.943 Fernando Alves RIBEIRO MEMBRO BSE
50 Sd QPC 4.081 Wanderson Ricardo FONSECA Rocha MEMBRO CODEC
51 Sd QPC 4.089 WILSON Nunes Costa Neto MEMBRO CSAU
52 Sd QPC 4.113 MAYCOM de Sousa Costa MEMBRO 2° BBM

 
Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e Finanças para

fins de publicação em Boletim Geral Eletrônico.
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Art. 4º  Essa Portaria entra em vigor a contar de sua publicação.
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 18 dias do mês de

janeiro de 2022.
 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 18/01/2022, às 05:48, 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 000026247648
e o código CRC 8F806A95.

 
SECRETARIA GERAL 

Av. C-206 esquina c/ Av. C-231 - Bairro Jardim América - Goiânia - GO - CEP
74270-060 - (62) 3201-2004

 

Referência: Processo nº 202100011037916 SEI 000026247648

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026247648&crc=8F806A95
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 026/2022 - CBM

 

Nomeia oficiais para o Conselho Gestor do Fundo Especial de
Reaparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Goiás.

 
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 nº 23.197, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 8º da Lei estadual nº 17.480, de 8 de
dezembro de 2011, e do art. 23 do Regulamento do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, aprovado pelo Decreto estadual nº 7.622, de 21 de
maio de 2012,

Considerando as recentes transferências de Oficiais para a reserva remunerada,
conforme Portaria nº 2527, de 29 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 23.707, e
Portaria nº 12, de 4 de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 23.712, resolve:

 
Art. 1º  Nomear para composição do Conselho Gestor do Fundo Especial de

Reaparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, os seguintes
Oficiais:

I – na função de Vice-Presidente: Cel QOC 01.301 JAILTON Pinto de Figueiredo –
Subcomandante Geral da Corporação;

II – na função de Conselheiro de Gestão e Finanças: Cel QOC 01.310 EMERSON
Divino Gonçalves Ferreira – Comandante de Gestão e Finanças, e;

III – na função de Conselheiro de Apoio Logístico: Cel QOC 01.303 AMI De Souza
Conceição – Comandante de Apoio Logístico.

 
Art. 2º  Os Chefes da 4ª Seção do Estado-Maior Geral e da 7ª Seção do Estado-Maior

Geral, Maj QOC 02.268 Marcus VINÍCIUS Borges Silva e Maj QOC 01.411 ELIOMAR Rodrigues
Castro, respectivamente, bem como o Chefe da Secretaria Geral, Cap QOC 01.888 DIOGO Arantes
Araújo e Silva, deverão assessorar o Conselho Gestor nas reuniões mensais, visando auxiliar no
desenvolvimento dos trabalhos previstos no art. 6º do Decreto estadual nº 7.622, de 21 de maio de 2012,
que aprova o Regulamento do FUNEBOM.

Parágrafo único. O Cap QOC 02.958 Luís Antônio DIAS Araújo funcionará como
Suplente do Chefe da Secretaria Geral na atribuição mencionada neste artigo.

 
Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e Finanças

para fins de publicação em Boletim Geral Eletrônico.
 
Art. 4º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria

19/2021 - CBM (000017654870).
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Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, em Goiânia, aos 17
dias do mês de janeiro de 2022.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 18/01/2022, às 05:48, 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
000026720095 e o código CRC D47CA200.

 Comando Geral do CBMGO (Av. C-206 c/ Av. C-198, Jardim América, Goiânia-GO)

Referência: Processo nº 202200011000393 SEI 000026720095

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026720095&crc=D47CA200
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 027/2022 - CBM

 
Designa integrantes para a Comissão de Promoção de Oficiais da Corporação.

 
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 nº 23.197, de 12 de dezembro de 2019, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 11, §
2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e nos termos do caput do artigo 15 da Lei
estadual nº 11.383, de 28 de dezembro de 1990, e

Considerando as recentes transferências de Oficiais para a reserva remunerada,
conforme Portaria nº 2527, de 29 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 23.707, e
Portaria nº 12, de 4 de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 23.712, resolve:

 
Art. 1º  Designar os seguintes bombeiros militares para comporem a Comissão de

Promoção de Oficiais, a saber:
 
I –  Membro nato: Cel QOC 01.301 JAILTON Pinto de Figueiredo - Chefe do Estado-

Maior Geral;
II –  Membro nato: Cel QOC 01.310 EMERSON Divino Gonçalves Ferreira  -

Comandante de Gestão e Finanças;
III – Membro efetivo: Cel QOC 01.244 PABLO Lamaro Frazão - Comandante de

Operações de Defesa Civil;
IV – Membro efetivo: Cel QOC 01.313 Claison ALENCAR Pereira - Comandante de

Correições e Disciplina;
V – Membro efetivo: Cel QOC 01.307 RICARDO Silveira Duarte - Comandante do 3º

CRBM; e
VI – Membro efetivo/Secretário: Cel QOC 01.400 WASHINGTON Luiz Vaz Júnior -

Comandante da Academia e Ensino Bombeiro Militar.
 
Parágrafo único. O TC QOC 01.407 HELTER Borges de Oliveira, Chefe da BM/1,

exercerá a função de Assessor perante a Comissão ora designada.
 
Art. 2º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e Finanças

para fins de publicação em Boletim Geral Eletrônico.
 
Art. 3º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria

n. 358/2021 - CBM (000022746999).
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Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, em Goiânia, aos 17
dias do mês de janeiro de 2022.

 
 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 18/01/2022, às 05:48, 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
000026720127 e o código CRC 555464E1.

SECRETARIA GERAL
 Comando Geral do CBMGO (Av. C-206 c/ Av. C-198, Jardim América, Goiânia-GO)

Referência: Processo nº 202200011000393 SEI 000026720127

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026720127&crc=555464E1
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 028/2022 - CBM

 

Designa bombeiros militares para comporem a Comissão de Promoção de Praças da Corporação.
 

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 artigo 11, § 2º, da Lei
Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 114, I, do Decreto Estadual n. 9.690, de 06 de
julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

Considerando as recentes transferências de Oficiais para a reserva remunerada,
conforme Portaria nº 2527, de 29 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 23.707, e
Portaria nº 12, de 4 de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 23.712, resolve:

 
Art. 1º  Designar os seguintes bombeiros militares para comporem a Comissão de

Promoção de Praças (CPP) da Corporação:
I – Presidente: Cel QOC 01.301 JAILTON Pinto de Figueiredo - Subcomandante-Geral;
II – Membro nato: Cel QOC 01.310 EMERSON Divino Gonçalves Ferreira  -

Comandante de Gestão e Finanças; 
III – Membro nato: Cel QOC 01.313 Claison ALENCAR Pereira- Comandante de

Correições e Disciplina;
IV – Membro efetivo: TC QOC 02.262 David AUGUSTO Leão Guimarães -

Comandante do 15° BBM;
V – Membro efetivo: Maj QOC 02.268 Marcus VINÍCIUS Borges Silva - Chefe da

BM/4; e
VI – Secretário: Cap QOC 02.779 JOSÉ RODOLFO Vicente Ribeiro - Subchefe da

BM/1.
 
Art. 2°  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a publicação desta Portaria em

Boletim Geral Eletrônico da Corporação.
 
Art. 3º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria

18/2021 - CBM (000017654637).
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 17 dias do mês de

janeiro de 2022.
 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
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Geral, em 18/01/2022, às 05:48, 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
000026720159 e o código CRC DF4CB9DC.

SECRETARIA GERAL
Novo Comando Geral do CBMGO (Av. C-206 c/ Av. C-198, Jardim América, Goiânia-GO)

Referência: Processo nº 202200011000393 SEI 000026720159

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026720159&crc=DF4CB9DC


18/01/2022 15:52 SEI/GOVERNADORIA - 000026730160 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32220145&infra_siste… 1/2

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 029/2022 - CBM

 

Designa gestor e suplente do Convênio 200/2021 - DGPC, 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 artigo 11, § 2º, da Lei
estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 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 Administrativo SEI nº (202100002068554), resolve:

 
 

Art. 1º  Designar o Comandante do 17º Batalhão Bombeiro Militar - 17º BBM como
Gestor do Convênio nº 200/2021 - DGPC (000025906386), que tem por objeto a mútua cooperação entre
os partícipes signatários para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, com o fim de
propiciar meios de garantir assistência efetiva ao município convenente, no tocante às atividades de
segurança pública, que entre si celebram o Estado de Goiás, através da Secretaria de Estado da Segurança
Pública, e do Corpo de Bombeiros Militar, dentre outros, e o Município de Corumbá de Goiás-Goiás,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 01.118.500/0001-51.

 
Art. 2º  Designar o Subcomandante do 17º Batalhão Bombeiro Militar - 17º BBM como

Suplente do Gestor, cabendo-lhe a substituição do titular em casos de impedimento e afastamento.
Parágrafo único. É vedado o afastamento simultâneo do gestor e do suplente por motivo

de férias, licenças ou outros afastamentos.
 
Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 para adoção das

providências que lhe são afetas e ao 17º Batalhão Bombeiro Militar - 17º BBM para conhecimento.
 
Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que lhe

forem afetas, inclusive a publicação desta portaria em Boletim Geral Eletrônico e Diário Oficial do
Estado. 

 
Art. 5º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à

duração do respectivo convênio.
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 17 dias do mês de

janeiro de 2022.
 
 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
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Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 18/01/2022, às 05:48, 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
000026730160 e o código CRC 3B2359FE.

SECRETARIA GERAL 
Av. C-206 esquina c/ Av. C-231 - Bairro Jardim América - Goiânia - GO - CEP 74270-060 - (62) 3201-2004

Referência: Processo nº 202100002068554 SEI 000026730160

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026730160&crc=3B2359FE
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 031/2022 - CBM

 
Designa bombeiros militares para comporem a Comissão de Medalhas da Corporação.

 
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 nº 23.197, de 12 de dezembro de 2019, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 11, §
2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 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, e

Considerando as recentes transferências de Oficiais para a reserva remunerada,
conforme Portaria nº 2527, de 29 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 23.707, e
Portaria nº 12, de 4 de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 23.712, resolve:

 
Art. 1º  Designar os seguintes bombeiros militares para comporem a Comissão de

Medalhas Bombeiro Militar - CMBM da Corporação:
I –  Membro nato: Cel QOC 01.301 JAILTON Pinto de Figueiredo - Chefe do Estado-

Maior Geral;
II –  Membro nato: Cel QOC 01.310 EMERSON Divino Gonçalves Ferreira  -

Comandante de Gestão e Finanças;
III – Membro efetivo: TC QOC 01.407 Helter Borges de Oliveira - Chefe da BM/1; e
IV – Membro efetivo/Secretário: Maj QOC 01.433 André Luiz Martins FELIPE - Chefe

da BM/6.
Parágrafo único. O Cap QOC 02.779 JOSÉ RODOLFO Vicente Ribeiro, Subchefe da

BM/1, exercerá a função de Assessor perante a Comissão ora designada.
 
Art. 2º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e Finanças

para fins de publicação em Boletim Geral Eletrônico.
 
Art. 3º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria

nº 359/2020 - CBM (000015436856).
                       
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, em Goiânia, aos 18

dias do mês de janeiro de 2022.
 
 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
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Geral, em 19/01/2022, às 12:15, 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
000026773674 e o código CRC 3D239B9D.

SECRETARIA GERAL
 Comando Geral do CBMGO (Av. C-206 c/ Av. C-198, Jardim América, Goiânia-GO)

Referência: Processo nº 202200011000393 SEI 000026773674

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026773674&crc=3D239B9D
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

20ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

DECISÃO Nº 01/2022 - 20ª CIBM - GOIANIRA- 16491

 

O presente Processo Administra�vo Disciplinar - PAD n. 57/2021 - CCD/20ª CIBM, de
Rito Ordinário, inaugurado por meio da Portaria n. 37/2021 - CBM (000025290495), publicada em
Bole�m Geral Eletrônico n. 183/2021 (000025443107), tendo como encarregado o 2º Ten QOA RG 01.326
Ronaldo dos Reis Araújo, foi instaurado para apurar indícios de conduta inapropriada de militar envolvido
na denúncia formalizada através do Registro de Ocorrência nº 39/2021 SOUV-CCD (000025178496) e no
Despacho nº 92/2021 - SOUV-CCD (000025181802), atribuída ao Cb QPC RG 03.448 Lucas Bento de
Menezes, sobre a situação de posse irregular da motocicleta da marca Yamaha, modelo YBR 125, Placa
NGD-4851, sem realizar a devida transferência, tendo come�do diversas infrações de trânsito e gerado
multas no nome do denunciante, em especial ao transitar acima das velocidades permi�das das vias,
todos registrados nos autos conforme anexos (000025236051, 000025236088, 000025718336,
000025752975, 000026395940 e 000026576936).

Insta mencionar que o Processo Administra�vo Disciplinar - PAD - de Rito Ordinário é
instaurado quando o Bombeiro Militar pra�ca atos passíveis de serem considerados transgressões
disciplinares de natureza Média ou Grave, tal como preceitua o Art. 71, do CEDIME, corroborando com a
�pificação con�da na citação dos militares acusados:

Art. 71. O processo administra�vo disciplinar ordinário é escrito e será
observado sempre que a transgressão disciplinar militar for de natureza
média e grave, mas que não se vislumbre de início a sanção de exclusão a
bem da disciplina ou de perda das prerroga�vas militares.

Em análise à documentação de justa causa, já mencionada nesta Decisão, e demais
documentos comprobatórios carreados aos autos, percebe-se inequívoca a �pificação da conduta ora em
comento com aquela iden�ficada no inciso XI, do art. 120, do CEDIME, por deixar de atender, retardar ou
prejudicar, injus�ficadamente, regras de trânsito, havendo a autoria e materialidade bem determinados,
sendo um fato merecedor de análise à luz da administração castrense, tendo em vista a repercussão
nega�va advinda da postura do militar envolvido neste caso.

Os autos foram instruídos de provas documentais e oi�vas, bem como registros de
imagens (fotos) con�das em registros de multas de trânsito, consubstanciando elementos probatórios
suficientes para materializar a fumaça do bom direito face a verossimilhança entre o fato objeto desta
apuração e a verdade real ob�da ao final dos trabalhos de instrução disciplinar, conforme depreende-se
do Parecer n. 01/2022 - 20ª CIBM (000026577019) edificado pelo Encarregado.

Salienta-se que houve a atuação do Militar qualificado como Acusado nos autos de per
si, assim como do representante legal devidamente cons�tuído, restando comprovado que foram
ofertadas as devidas oportunidades para realização da defesa, respeitados os prazos para realização das
manifestações e arrolar testemunhas em observância aos princípios do Contraditório e Ampla Defesa.

Na defesa preliminar, nas oi�vas do acusado e nos memoriais, a parte ré requer a
desconfiguração do enquadramento da conduta ora analisada com aquela �pificada no inciso XI, do
art. 120, do CEDIME, sustentando suas argumentações na alegação de que a ação come�da pelo Cb
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Bento se deu de forma completamente não intencional, sendo ele também mais uma ví�ma de um
engano, de um golpe, posto que pagou pela motocicleta mas não pode transferir a �tularidade do veículo
para o próprio nome, por não possuir o respec�vo documento de transferência. Ademais, em seu
interrogatório, o acusado levantou a suspeita acerca da possibilidade de terem clonado a placa do veículo
envolvido neste PAD.

Sobre os argumentos apresentados pela defesa do acusado, analisamos:

1. O Cb QPC 03.448 Lucas BENTO de Menezes está em posse da motocicleta
Yamaha, Modelo YBR 125, Placa NGD-4851, desde o final do ano de 2017,
conforme resposta informada pelo próprio acusado no respec�vo termo de
interrogatório (000026418409), não tendo repassado ou emprestado o referido
veículo a ninguém;

2. Durante todo o período em que a motocicleta esteve de posse do militar
acusado (aproximadamente quatro anos), a �tularidade do veículo permaneceu
em nome do Sr. Izael Rodrigues da Silva (CPF 909.994.281-87), o qual não houve
grande dificuldade em ser localizado e contatado pelo Encarregado
deste Processo Administra�vo Disciplinar, 2º Ten dos Reis, para ser ouvido e
par�cipar da audiência de instrução. Cumpre ressaltar que o Encarregado
conseguiu localizar e contatar o Sr. Izael Rodrigues da Silva, através de
pesquisas ao site do DETRAN-GO, informando os dados da motocicleta
envolvida; 

3. Conforme a consulta ao site do DETRAN-GO para verificação dos dados do
veículo (000025236088) e comprovante de pagamento dos IPVA/Licenciamentos
dos anos de 2016, 2017 e 2018 da referida motocicleta, apresentado pelo Sr.
Izael Rodrigues da Silva durante inquirição no dia 03/11/2021 (000025752961),
concluímos que o acusado, mesmo de posse do veículo, não realizou, até a data
de instauração deste PAD, a devida quitação dos IPVA/Licenciamentos dos
exercícios que lhes seriam de responsabilidade;

4. Sobre a alegação de possibilidade de clonagem da placa da motocicleta
envolvida neste PAD, a defesa do acusado não apresentou qualquer prova ou
indício que corrobore com tal tese. Além disso, a existência de quan�dade
exacerbada de multas, sendo quase todas come�das na rodovia GO-070, por
excesso de velocidade, no perímetro entre os municípios de Inhumas/GO
(cidade onde reside o acusado) e Goianira/GO (local de trabalho do acusado), no
período entre abril a novembro de 2021, tendo o militar sido transferido para a
20ª CIBM/Goianira em 05/04/2021, assim como as 17 (dezessete) no�ficações
de autuação de infração de trânsito apresentadas pelo Sr. Izael Rodrigues da
Silva (000025752975), nas quais é possível iden�ficar, por foto, que as
caracterís�cas do condutor (aparência do capacete, uso de fardamento do
CBMGO e compleição �sica) e da moto (cor e condição da lataria e presença de
um caixote de plás�co branco), nas mesmas condições em que houve a
apreensão do veículo no dia 16/11/2021 (000025235835), nos faz concluir que
estas infrações de trânsito foram realmente come�das pelo acusado. Ainda
assim, conforme consta no Parecer n. 01/2022 - 20ª CIBM (000026577019),
cerca de 63 (sessenta e três) registros de multa possuem datas, horários e locais
de come�mento que coincidem com as entradas e saídas de serviços do militar
acusado, vide os documentos diários da 20ª Companhia Independente Bombeiro
Militar - Goianira (Partes diárias, Escalas de Serviço e convocação), lista de
multas geral constante no documento SEI (000026395940), as multas
apresentadas pelo denunciante documento SEI (000025752975) e as multas que
ainda constam pendentes no site do Departamento Estadual de Trânsito de
Goiás, documento SEI (000026576936).
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Face ao exposto, frente às provas carreadas aos autos por meio das diligências
empreendias pelo Encarregado, e visando a preservação dos pilares fundamentais da hierarquia e
disciplina castrense, decido:

I - Acolher o Parecer n. 01/2022 - 20ª CIBM (000026577019) elaborado pelo
Encarregado, pelas razões e fundamentos acima expostos;

II - Classificar a Transgressão Disciplinar como GRAVE;

III - Fixar a Sanção Base de 03 (três) dias de Prestação de Serviço de Natureza
Preferencialmente Operacional, conforme Art. 41, alínea "c" do CEDIME:

IV - Em consulta aos assentamentos funcionais, verifica-se que
existe causa atenuante prevista no Art. 22, inciso I (estar o imputado no excepcional ou ó�mo
comportamento). Entretanto, haja vista a extensa quan�dade de infrações de trânsito come�das pelo
acusado, verifica-se também a existência de causa agravante presente no Art. 23, inciso II (a prá�ca
simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões). Não houve qualquer causa de jus�ficação
prevista no Art. 21 do CEDIME, razão pela qual mantenho a sanção disciplinar de 03 (três) dias de serviço
de natureza preferencialmente operacional;

V - Conforme Art. 46 do CEDIME, haverá alteração de Comportamento do Militar, sairá
do "Ó�mo" e Ingressará no "Bom", em consonância com a Manifestação n. 33/2020 - ACG
(000011816819);

VI - À SAAD para providências no sen�do de Publicar a Decisão e, logo após, no�ficar o
Acusado na forma do Art. 64, inciso IX da NA-25.

 

GOIANIRA - GO, aos 17 dias do mês de janeiro de 2022.

 

GUILHERME ANTONIO LISITA - CAP QOC BM
Autoridade Instauradora do PAD n. 57/2021 CCD/20ª CIBM

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME ANTONIO LISITA, Comandante, em
17/01/2022, às 14:16, 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
000026715889 e o código CRC 6EE420FF.

 

20ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR 
RUA NG-11 E NG-12 S/N Qd.32 Lt.S/L, COM NG-13, APM-05 - Bairro LOTEAMENTO NOVA

GOIANIRA - GOIANIRA - GO - CEP 75330-000 - .
 

Referência: Processo nº 202100011034178 SEI 000026715889

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026715889&crc=6EE420FF
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

19ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

 

 

Aberta a audiência, aos 14 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 08h00, na cidade de
São Luís de Montes Belos em Goiás, na sala da SECIP da 19ª CIBM/SLMB, situada na avenida Rondônia,
S/N, no Bairro Aeroporto, constatou-se por meio de vídeo conferência, procedimento este amparado no
parecer ADSET 05719 N° 30/2020, anexo ao processo, a participação do acusado e da testemunha
arrolada na citação, devido uma das partes ter sido diagnosticada com a presença do vírus da COVID-19.
Em princípio foi realizada a leitura da citação. Na sequência procedeu-se o depoimento da testemunha, 2°
SGT QP/Combatente Gustavo Moura de Cerqueira RG: 01.541 - CBMGO, CPF  n°. 041.244.686-36,
Brasileiro, natural de Manhuaçu-MG, nascido no dia 28 de junho de 1978, filho de Luís Romeiro de
Cerqueira e Roseli Moura de Cerqueira, casado,  lotado no 19ª CIBM/SLMB, residente e domiciliado à
Rua 06-A Qd 02 Lt 10, Vila Araújo, Firminópolis – GO, telefone: (62) 99692.9108, sabendo ler e escrever,
advertido das implicações legais do falso testemunho e compromissado a dizer a verdade, declarou
QUE: durante a conferência de pessoal na passagem de serviço foi constatado a ausência do acusado.
Perguntado: Se o acusado havia ligado ou mandado mensagem, Respondeu QUE: Não, que ele é que
havia ligado  para o acusado, e que o mesmo atendeu de pronto a ligação, informando o motivo do atraso e
que já estava se deslocando para a OBM. Na sequência colheu-se o depoimento do acusado, o
CB QP/Combatente MAIRON César Rodrigues de Miranda, RG: 03.350 - CBMGO, CPF  n. 001.922.611-
00, Brasileiro, natural de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, nascido no dia 06 de janeiro de
1985, filho de Antônio Ferreira de Miranda e Coraci Rodrigues Miranda, solteiro, lotado na 19ª
CIBM/SLMB, residente e domiciliado à Rua 04 N°  313, Setor São José CEP: 76.100.000, São Luís de
Montes Belos – GO, telefone: (62) 998139.5579, sabendo ler e escrever, que nesta oportunidade será
interrogado nos autos de Processo Administrativo Sumário n.º 02/2022. O encarregado cientificou
o acusado dos direitos que a Constituição Federal lhe assegura entre eles os descritos nos incisos LV e
LXIII do Art. 5º, ou seja, da produção de provas, do contraditório, da ampla defesa, assistência de
advogado e o direito de permanecer calado. declarou inicialmente QUE: no dia 06/12/2021, em que estava
devidamente escalado, havia realizado a programação em seu aparelho celular, para que o mesmo
despertasse em tempo hábil, para que o mesmo tomasse as medidas de praxe para deslocar-se até a OBM e
assumir o serviço como é de costume, só que infelizmente o som do aparelho não estava audível, fazendo
que o mesmo não escutasse e pudesse acordar e tomar as medidas cabíveis para assumir o serviço. Disse
ainda QUE:  recebeu a ligação do adjunto do dia, a qual atendeu prontamente, o informando que já estava
em deslocamento para a OBM, e que após 20 minutos de atraso do horário previsto, se apresentou ao
senhor adjunto de dia e assumiu as suas funções a qual estava devidamente escalado. Perguntado se já
perdeu o horário de assumir o serviço no CBMGO, respondeu QUE: não. Perguntado se estava ciente da
devida escala naquele dia, respondeu QUE: sim, porém novamente confirma que somente atrasou porque
confiou que o aparelho celular iria despertar. Na sequência abriu-se a oportunidade ao acusado de
apresentar as alegações finais, porém o mesmo afirmou que não tinha nada mais a declarar. Em
atendimento inciso V, Art. 60 da Norma Administrativa n. 25 do CBMGO e ao disposto no Art. 70 do
Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás, este encarregado ofereceu ao acusado a
oportunidade de transacionar a sanção prevista no referido Código correspondente aos fatos denunciados,
pelo que o acusado respondeu que: “aceita”. Ficou acordado entre as partes que o acusado irá cumprir 01
(um) serviço ordinário e de natureza operacional na 19ª CIBM/SLMB, onde atualmente está lotado,
contabilizando o período de 06 horas de serviço (de acordo com a letra a, inciso IV, art. 14 da Norma
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Administrativa 25). Nada mais a declarar, foi feito o encerramento da Ata de Audiência e declarado
encerrada às 8h41min, do que para constar, lavrei o presente termo que vai devidamente assinado. Eu,
FERNANDO Alves de Almeida, CB QP/Combatente RG: 03.318 Escrivão do presente PAD Sumário, que
o digitei e subscrevi.
 

 

 

WEBER Pereira Barbosa – 2° TEN QOA
Encarregado 

 
 
 

Gustavo Moura de Cerqueira – 2° SGT QP/Combatente
Testemunha  

 
 
 

MAIRON César Rodrigues de Miranda  – CB QP/Combatente
Acusado  

 
 
 

FERNANDO Alves de Almeida  - CB QP/Combatente
Escrivão 

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER PEREIRA BARBOSA, Bombeiro (a) Militar,
em 14/01/2022, às 08:24, 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 GUSTAVO MOURA DE CERQUEIRA, Bombeiro (a)
Militar, em 14/01/2022, às 08:27, 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 MAIRON CESAR RODRIGUES DE MIRANDA,
Bombeiro (a) Militar, em 14/01/2022, às 09:07, 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 FERNANDO ALVES DE ALMEIDA, Bombeiro (a)
Militar, em 14/01/2022, às 09:34, 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
000026645443 e o código CRC 7AAEC320.
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                                                                   19ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR 
                                          AVENIDA RONDONIA , - Bairro AEROPORTO - SAO LUIS DE MONTES
BELOS - GO

                                                                                         CEP 76100-000 - (64)3671-7305.

 

Referência: Processo nº 202100011036739 SEI 000026645443
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

22ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

DECISÃO Nº 01/2022 - 22ª CIBM - SÃO MIGUEL- 14208

                            

A Sindicância meritória n. 107/2021 - CCD/22ª CIBM, tendo como sindicante a 2ª Ten QOA 01.747 Virgínia
Altoé, foi instaurada para apurar suposta prática de ação meritória (ato de bravura) realizada pelos
militares SD QPC 04.097 Cléber Júnio Rodrigues de Lima Sd QPC 03.998 Leandro Barboza da Silva e Sd
QPC 04.051 Rodrigo Ferreira Rodrigues conforme relatado nos documentos
SEI 000023570422, 000023570423 e 000023570412 durante o serviço do dia 13/08/2021, ocasião em que
teriam, durante o atendimento a uma ocorrência de ferimento por arma branca, apreendido em flagrante o
autor do delito e o conduzido até a delegacia de polícia de São Miguel do Araguaia, onde foi ratificada a voz
de prisão pela autoridade policial. Os autos foram instruídos de provas documentais e testemunhas, com
elementos probatórios suficientes, cabendo ressaltar as condutas de cada um e relacioná-las aos elementos do
ato de bravura constantes  do artigo 1º, parágrafo 1º, incisos de I a VI, da portaria 32/2015 do Comando
Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, para verificação de prática ou não do ato de
bravura e como o desenrolar dos fatos está todo descrito no Parecer 11 (000025954088), será utilizada por
esta autoridade instauradora a individualização das ações de cada militar presentes na peça em questão.

Conforme apurado pela sindicante assim se passaram os fatos:

"No dia 13 de agosto de 2021 por volta das 11h00min ocorrera uma situação de atendimento à ocorrência de
ferimento por arma branca, com a presença do autor do delito no local. Cumpre ressaltar que a presença do
autor da agressão só foi verificada durante o atendimento da ocorrência no local.

A guarnição da UR-203, Sd QPC 04.097 Cléber Júnio Rodrigues de Lima, Sd QPC 03.998 Leandro Barboza
da Silva e Sd QPC 04.051 Rodrigo Ferreira Rodrigues, foi acionada, via 193 e rapidamente chegou ao local
da agressão. Não encontraram viatura da Polícia Militar (PM) no local, apenas os vizinhos que observavam
das janelas de suas casas e algumas crianças que brincavam na rua. O Sd Cleber Lima, motorista e
Comandante da Guarnição, tentou solicitar apoio da PM através de ligação telefônica para 190 e para 193,
mas não havia sinal de rede.

Adentraram na residência e encontraram a vítima caída em decúbito ventral e com hemorragia grave em
membro superior, próximo à clavícula, proveniente de ferimento por facão (000025912040). O Sd Leandro e
o Sd Rodrigues realizaram o protocolo de atendimento pré-hospitalar (APH) enquanto o Sd Cleber Lima
realizava os protocolos de avaliação da cena, segurança da vítima e dos próprios socorristas." 

Passaremos á individualização das condutas de cada militar a seguir:

Sd Cléber Lima: realizou a avaliação da cena, segurança da vítima e dos socorristas, além de colher
informações sobre o suposto autor com populares que estavam ali por perto, conforme relatado pela
sindicante: "Atento à situação, o Sd Cleber Lima, que já havia conversado com algumas crianças e colhido
informações no local do fato, abordou o indivíduo que observava a cena e perguntou-lhe seu nome. O mesmo
se identificou como Laudio e negou ser o autor da lesão. Simultaneamente, a vítima, que já estava sob o
efeito de álcool,  se alterou emocionalmente após ter avistado seu agressor e passou a acusá-lo e confrontá-
lo, gerando uma certa tensão no ambiente...", e ainda, deu voz de prisão e realizou a imobilização do agressor
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conforme o trecho do Parecer a seguir: " O agressor tentou fugir e se armou com uma tesoura de jardinagem
que estava na varanda quando recebeu voz de prisão do Sd Cleber Lima e do Sd Rodrigues. Após conversa
entre o agressor e os bombeiros foi convencido a se entregar. A partir deste momento não resistiu à prisão e
indicou o local onde havia escondido o facão. O Sd Cleber Lima usou ataduras para imobilizá-lo.", além
disso, ele também conduziu as ações para levar o agressor á presença da autoridade policial, passando por
alguns percalços até conseguir entregar o preso á autoridade policial: " Por fim, o Comandante da guarnição
tomou a decisão de conduzir a vítima ao Hospital e o autor à Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do
Araguaia. Como não há expediente das 12h00min às 14h00min na Delegacia da Polícia Civil nesta cidade,
os bombeiros solicitaram apoio no quartel da Policia Militar em relação ao preso e foram informados que não
havia cela, portanto não poderiam ajudar. Informaram o número do telefone do escrivão da Policia Civil e
instruíram a guarnição da UR203 a esperar a delegacia abrir. Na delegacia, após o horário de recesso para
almoço, foi feito o auto de prisão em flagrante, no qual constou como condutor do preso, o Sd Cleber Lima e
como testemunhas o Sd Leandro, o Sd Rodrigues e a vítima, que posteriormente prestou seu depoimento aos
agentes no hospital.  Realizou-se assim a prisão em flagrante do autor do fato, pelo Art. 129, §1°, inciso II do
Código Penal Brasileiro". 

Analisando-se as condutas do Sd Cléber Lima em cumprimento aos incisos de I a VI do parágrafo 1º, artigo
1º, da portaria 32/2015 CG pode-se dizer que: cumpriu integralmente o  inciso I, haja vista que teve coragem
e audácia ao colher informações sobre a agressão com pessoas que estavam ali nas proximidades, dando voz
de prisão ao suposto autor em seguida após confirmar a suspeita.

Em relação ao cumprimento do inciso II, resta evidente que a conduta do militar ultrapassou os limites
normais do cumprimento do dever, haja vista que a função de policiamento ostensivo de segurança compete
á polícia militar, conforme artigo 124, inciso I da Constituição do Estado de Goiás.

Em relação ao cumprimento do inciso III da Portaria 32/2015 - CG, pode-se dizer que a prisão e condução do
criminoso á presença da autoridade policial por parte do Sd Cléber Lima é um feito valioso perante os
demais colegas de profissão, e também para a sociedade em geral, tendo em vista que mostra a rápida
atuação do próprio Estado na repressão e solução de um crime, sendo um exemplo edificante para o restante
da tropa e para a sociedade.

Em relação ao cumprimento do inciso IV, pode-se dizer que, diante dos relatos, não foi enxergada por este
signatário a prova inequívoca de que o perigo com real probabilidade de dano era certo e inequívoco, pois o
agressor ficou nas proximidades do local, acompanhando o atendimento da ocorrência, mas não chegou em
nenhum momento a realizar nenhum novo ato próprio de execução do crime ou de agressão aos militares,
somente pegou uma tesoura de jardim quando foi abordado, mas, mesmo assim, foi convencido a se entregar
de forma pacífica, portanto, pode até se discutir do risco em potencial da situação, mas, de forma concreta,
este não ocorreu.

Em relação ao cumprimento do inciso VI, restou evidenciado que o cumpriu de forma total, agindo de forma
discricionária ao expor a ele próprio e sua guarnição a um risco em potencial, haja vista que a polícia militar,
responsável pelo policiamento ostensivo, não estava no local para fazer a segurança, e ainda, o agressor
poderia estar nas proximidades, o que foi comprovado posteriormente, portanto, o Sd Cléber Lima agiu com
o intuito de resguardar a vida e integridade física da vítima, além de procurar pelo suposto autor e o prender,
atos valorosos de coragem e empatia para com a vítima, mesmo diante de uma situação de estresse
psicológico em que não tinha como analisar completamente o risco envolvido, agindo com coragem e
audácia portanto.

Sd Leandro: realizou o atendimento pré hospitalar á vítima, além de também colher informações sobre a
agressão com a própria vítima enquanto isso, conforme relatado pela sindicante em seu parecer nos seguintes
trechos: "O Sd Leandro e o Sd Rodrigues realizaram o protocolo de atendimento pré-hospitalar (APH)
enquanto o Sd Cleber Lima realizava os protocolos de avaliação da cena, segurança da vítima e dos próprios
socorristas"  ... "Enquanto fazia a contenção da hemorragia e avaliava os sinais vitais da vítima, o Sd
Leandro colheu informações com a mesma sobre seu agressor e soube que era o proprietário da residência
com quem a vitima dividia moradia, Laudio Venâncio, apelidado "Pin". Juntamente com o Sd Cléber Lima e
o Sd Rodrigues, auxiliaram na condução do preso á presença da autoridade policial e da vítima ao hospital
municipal de São Miguel do Araguaia.
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Analisando-se as condutas do Sd Leandro em cumprimento aos incisos de I a VI do parágrafo 1º, artigo 1º,
da portaria 32/2015 CG pode-se dizer que: não foi enxergado por esta autoridade que tenha cumprido o
inciso I, realizando algo meramente protocolar ao conversar com a vítima tentando acalmá-la e colhendo
informações sobre o agressor enquanto realizava os procedimentos básicos de atendimento pré hospitalar.

Em relação ao cumprimento do inciso II, resta evidente que a conduta do militar ultrapassou os limites
normais do cumprimento do dever, quando auxiliou na condução do preso á presença da autoridade policial,
haja vista que a função de policiamento ostensivo de segurança compete á polícia militar, conforme artigo
124, inciso I da Constituição do Estado de Goiás.

Em relação ao cumprimento do inciso III da Portaria 32/2015 - CG, pode-se dizer que o auxílio á condução
do criminoso á presença da autoridade policial por parte do Sd Leandro é um feito valioso perante os demais
colegas de profissão, e também para a sociedade em geral, tendo em vista que mostra a rápida atuação do
próprio Estado na repressão e solução de um crime, sendo um exemplo edificante para o restante da tropa e
para a sociedade.

Em relação ao cumprimento do inciso IV por parte do Sd Leandro, pode-se dizer que, diante dos relatos, não
foi enxergada por este signatário alguma prova de que o perigo com real probabilidade de dano era certo e
inequívoco, pois o agressor ficou nas proximidades do local, acompanhando o atendimento da ocorrência,
mas não chegou em nenhum momento a realizar nenhum novo ato próprio de execução do crime ou de
agressão aos militares, somente pegou uma tesoura de jardim quando foi abordado, mas, mesmo assim, foi
convencido a se entregar de forma pacífica, portanto, pode até se discutir do risco em potencial da situação,
mas, de forma concreta este não ocorreu.

Em relação ao cumprimento do inciso VI, restou evidenciado que o Sd Leandro não o cumpriu, agindo de
forma meramente protocolar ao atender á vítima e a colher informações sobre o fato, cumprindo o prescrito
pelo comandante da guarnição, o Sd Cléber Lima tanto no atendimento á vítima, quanto à condução do
agressor á presença da autoridade policial.

 

Sd Rodrigues: Auxiliou o Sd Leandro no primeiro atendimento á vítima conforme relatado pela
sindicante: "O Sd Leandro e o Sd Rodrigues realizaram o protocolo de atendimento pré-hospitalar (APH)
enquanto o Sd Cleber Lima realizava os protocolos de avaliação da cena, segurança da vítima e dos próprios
socorristas..." . Em seguida o Sd Rodrigues auxiliou o Sd Cléber Lima na abordagem e prisão do suspeito,
conforme se vislumbra no trecho a seguir: "O agressor tentou fugir e se armou com uma tesoura de
jardinagem que estava na varanda quando recebeu voz de prisão do Sd Cleber Lima e do Sd Rodrigues. Após
conversa entre o agressor e os bombeiros foi convencido a se entregar. A partir deste momento não resistiu à
prisão e indicou o local onde havia escondido o facão." O Sd Rodrigues também acompanhou e auxiliou na
condução do agressor á presença da autoridade policial e da vítima ao hospital municipal.

Analisando-se as condutas do Sd Rodrigues em cumprimento aos incisos de I a VI do parágrafo 1º, artigo 1º,
da portaria 32/2015 CG pode-se dizer que: cumpriu integralmente o inciso I, pois, além de cumprir o
protocolo de atendimento á vítima, ainda auxiliou o Sd Cléber Lima na abordagem e prisão do agressor.

Em relação ao cumprimento do inciso II, resta evidente que a conduta do Sd Rodrigues ultrapassou os limites
normais do cumprimento do dever, quando auxiliou na prisão e condução do preso á presença da autoridade
policial, haja vista que a função de policiamento ostensivo de segurança compete á polícia militar, conforme
artigo 124, inciso I da Constituição do Estado de Goiás.

Em relação ao cumprimento do inciso III da Portaria 32/2015 - CG, pode-se dizer que o auxílio á prisão e
condução do criminoso á presença da autoridade policial por parte do Sd Rodrigues é
um feito valioso perante os demais colegas de profissão, e também para a sociedade em geral, tendo em vista
que mostra a rápida atuação do próprio Estado na repressão e solução de um crime, sendo um exemplo
edificante para o restante da tropa e para a sociedade.

Em relação ao cumprimento do inciso IV por parte do Sd Rodrigues, pode-se dizer que, diante dos relatos,
não foi enxergada por este signatário alguma prova de que o perigo com real probabilidade de dano era certo
e inequívoco, pois o agressor ficou nas proximidades do local, acompanhando o atendimento da ocorrência,
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mas não chegou em nenhum momento a realizar nenhum novo ato próprio de execução do crime ou de
agressão aos militares, somente pegou uma tesoura de jardim quando foi abordado, mas, mesmo assim, foi
convencido a se entregar de forma pacífica, portanto, pode até se discutir do risco em potencial da situação,
mas, de forma concreta este não ocorreu.

Em relação ao cumprimento do inciso VI, restou evidenciado que o Sd Rodrigues o cumpriu integralmente,
agindo de forma discricionária, se expondo a um risco em potencial ao auxiliar o Sd Cléber Lima na
abordagem e prisão do suspeito, pois não sabia qual seria a reação deste ao receber a voz de prisão,
caracterizando ato de coragem e audácia na ação desempenhada.

Isto posto, DECIDO:

1. Concordar parcialmente com o relatório da Sindicante haja vista que, ao analisar as condutas de cada
militar durante a ocorrência, restou evidenciado que nenhum deles cumpriu todos os requisitos
constantes do ato de bravura previstos no artigo 1º, parágrafo 1º, incisos de I a VI, da portaria 32/2015
do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás como foi demonstrado
anteriormente, de forma individual, tendo todos cumprido alguns deles somente.

2. Com base no cumprimento dos requisitos constantes do ato de bravura previstos no artigo 1º, parágrafo
1º, incisos de I a VI, da portaria 32/2015 do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Goiás sugerir que ao Sd Cléber Lima e ao Sd Rodrigues seja concedida  medalha  de mérito
profissional, pois cumpriram integralmente quatro dos cinco requisitos do ato de bravura,
demonstrando exemplo a ser seguido a todos seus subordinados, pares e superiores no cumprimento do
dever e labor cotidiano. E ao Sd Leandro a concessão de elogio individual e meritório, tendo cumprido
este dois requisitos do ato de bravura, tendo sido também ator importante para o sucesso na ocorrência.

3. À SAAd para providências no sentido de publicar a Decisão, e, logo após, notificar os interessados;
4. Encaminhe-se os autos ao Comando Geral para providências que julgar cabíveis no tocante á

concessão de medalha de condecoração por reconhecimento profissional e concessão de elogio
individual e meritório .

 

 

 

22ª Companhia Independente Bombeiro Militar, em São Miguel do Araguaia, 14 de Janeiro de 2022.

 

 

 

 

Maycon Raulf de Lacerda – 1º Tenente QOC
Autoridade Instauradora

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, 14 de janeiro de 2022.
 

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO, aos 14 dias do mês de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por MAYCON RAULF DE LACERDA, Comandante, em
14/01/2022, às 10:17, 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?

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026679263&crc=F5AB164F
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000026679263 e o código CRC F5AB164F.

 

22ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR 
AVENIDA JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO , - Bairro SETOR OESTE - SAO MIGUEL DO

ARAGUAIA - GO - CEP 76590-000 - (62)3364-3996.
 

Referência: Processo nº 202100011026162 SEI 000026679263

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026679263&crc=F5AB164F

