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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria Nº 0004/2022 - CBM

 

Instaura Comissão Técnica para análise de recurso em primeira instância.

 

O COMANDANTE DO 4º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares, nos termos do Art. 30 da Lei n. 15.802, de 11 de setembro de 2006,
que institui o Código Estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico, resolve:

 
Art. 1º  Designar os seguinte militares: Maj QOC 02.308 WILIAM Alves Diniz Júnior -

Presidente; 2º Ten QOC 03.860 Davidson VICTOR da ROCHA Barbosa, 2º Ten QOA/ADM 01.545
HELTON Alves Ferreira  para comporem a Comissão Técnica n. 8753/22, com o objetivo de analisar e
apreciar o recurso interposto em primeira instância, referente ao requerimento juntado ao Processo SIAPI
n. 173060/21.

 
Art. 2º  Determinar o prazo de 30 (trinta) dias, pós publicação, para conclusão dos

trabalhos.
 
Art. 3º  Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
 
 

WILIAM ALVES DINIZ JÚNIOR - MAJOR QOC
Comandante do 4º BBM em exercício

 

Documento assinado eletronicamente por WILIAM ALVES DINIZ JUNIOR, Comandante, em
24/01/2022, às 09:44, 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
000026861054 e o código CRC 7CEAE39E.

4º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
Rua Dário Alves de Paiva, n. 1823 - Bairro Jardim Goiás. CEP 75903-390

Rio Verde - GO. (64) 3620-0931

Referência: Processo nº 202200011002476 SEI 000026861054

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026861054&crc=7CEAE39E
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 23/2022 - CBM

 
Aprova a atualização da Norma Técnica 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 4º da Lei
Estadual n. 15.802, de 11 de setembro de 2006, e do artigo 11, inciso II, da Lei Estadual n. 18.305, de 30
de dezembro 2013, e do artigo 114 do Decreto Estadual n. 9.690, de 06 de julho de 2020, que aprova o
Regulamento da Secretaria da Segurança Pública,

Considerando a constante necessidade de aperfeiçoamento e atualização de normas e
regras, face à dinâmica da sociedade em geral e, por conseguinte, da Corporação, que se insere nesse
contexto; e

Considerando o recebimento de proposta de atualização referente a Norma Técnica - NT-
06/2014 - Acesso de Viaturas na Edificação e Áreas de Risco, resolve:

 
  Art. 1º  Aprovar a atualização da Norma Técnica - NT-06 , nos termos do anexo SEI nº

000026671233. 
 
Art. 2º  Determinar a publicação da norma atualizada em Boletim Geral Eletrônico da

Corporação e no portal oficial do CBMGO na internet.
 
Art. 3º  Determinar ao Comando de Atividades Técnicas a adoção das providências ao

seu encargo, com vistas à difusão e aplicação das atualizações aprovadas por esta portaria. 
 
Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção de providências visando

publicar esta portaria no Diário Oficial do Estado.
 
Art. 5º  Esta portaria entra em vigor 15 (quinze) dias após sua publicação no Diário

Oficial do Estado de Goiás, com vistas à consecução das eventuais adaptações no SIAPI.
 
Secretaria Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 20 dias do mês de janeiro  de 2022.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 25/01/2022, às 16:44, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.
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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
000026671115 e o código CRC 202BDB1F.

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

Referência: Processo nº 202100011024424 SEI 000026671115

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026671115&crc=202BDB1F
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ESTADO DE GOIÁS 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

 
 
 

NORMA TÉCNICA 06/2021 
 

Acesso de Viaturas na Edificação e Áreas de Risco 
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1. OBJETIVO 
 
1.1 Esta Norma Técnica fixa condições mínimas 
exigíveis para o acesso e estacionamento de 
viaturas de bombeiros nas edificações e áreas de 
risco, com o objetivo de disciplinar o seu emprego 
operacional na busca e salvamento de vítimas e no 
combate a incêndio, atendendo o previsto no 
Código Estadual de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico (Lei n. 15.802, de 11 de setembro de 2006). 
 

2. APLICAÇÃO 
 
2.1 Esta Norma Técnica se aplica a todas as 
edificações e áreas de risco em que for exigido o 
acesso de viatura, conforme exigências da NT 01 
- Procedimentos Administrativos. 
 

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E 

BIBLIOGRÁFICAS 
 
Instrução Técnica n. 06 – CBPMESP;  
Instrução Técnica n. 04 – CBMMG; 
INTERNATIONAL FIRE SERVICE TRAINING 
ASSOCIATION – Fire Department Aerial 
Apparatus. First Edition, 1991. Oklahoma State 
University;  
The Building Regulations. Código de Prevenção 
Inglês, 2019 Edition;  
Planning Guidelines for Emergency Vehicle – 
Australian Code, 2014 Edition; 
Access and Minimum Water Supplies within the 
Metropolitan Fire District – New Zealand, 2018 
Edition. 
 

4. DEFINIÇÕES 
 
Além das definições constantes da NT-03 - 
Terminologia de Segurança contra Incêndio e 
Pânico, aplicam-se as definições específicas 
abaixo: 
 
4.1 Área construída: somatório de todas as áreas 
ocupáveis e cobertas de uma edificação. 
 
4.2 Edificação: área construída destinada a 
abrigar atividade humana ou qualquer instalação, 
equipamento ou material. 
 
4.3 Via de acesso: arruamento trafegável para 
aproximação e operação dos veículos e 
equipamentos de emergência junto às edificações 
ou áreas de risco. 
 
4.4 Via urbana: espaços abertos destinados à 
circulação pública (tais como ruas, avenidas, vielas 
ou caminhos e similares), situados na área urbana 
e caracterizados principalmente por possuírem 
imóveis edificados ao longo de sua extensão. 
 

4.5 Pavimento em pilotis: local edificado de uso 
comum, aberto em pelo menos 3 lados, devendo 
os lados abertos ficarem afastados, no mínimo, 
1,50 m das divisas. Considera-se, também, como 
tal, o local coberto, aberto em pelo menos duas 
faces opostas, cujo perímetro aberto tenha, no 
mínimo, 70% do perímetro total. 
 

5. PROCEDIMENTOS 
 
5.1 Condições gerais  
 
5.1.1 A via de acesso, quando exigida, conforme 
Anexo A, deverá ser contínua desde a via urbana 
até a entrada da edificação, bloco, área, 
pavimento, residência etc. 
 
5.1.1.1 A entrada a ser utilizada como referência 
para adoção dos critérios de vias de acesso deverá 
possibilitar o acesso a toda área construída da 
edificação em questão. 
 
5.1.1.1.1 Caso o item anterior não seja atendido, 
deverão ser adotadas também outras entradas 
como referência, até que todos os ambientes e/ou 
área construída sejam atendidos por via de 
acesso. 
 
5.1.1.1.2  Em pavimentos do tipo pilotis, poderá ser 
considerada como entrada da edificação a 
projeção do paramento externo da parede da 
edificação.  
 
5.1.2 A distância máxima entre a via de acesso e 
a entrada da edificação, deve ser a mesma do 
afastamento estabelecido na tabela do Anexo A 
(15 ou 30 metros, a depender da altura da 
edificação).  
 
5.1.3 Faixas de estacionamento são 
recomendatórias nas edificações que possuam Via 
de Acesso. No entanto, quando previstas, devem 
ser posicionadas nos mesmos critérios do item 
anterior. 
 
5.1.4 Características da via de acesso  
 
5.1.4.1 Largura: mínima de 6,00 m.  
 
5.1.4.2 Suportar viaturas com peso de 25.000 
quilogramas-força.  
 
5.1.4.3 Desobstrução em toda a largura e com 
altura livre mínima de 4,50 m. 
 
5.1.4.4 Quando o acesso for provido de portão, 
este deverá atender à largura mínima de 4,00 m e 
altura mínima de 4,50 m.  
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5.1.4.5 As vias de acesso que excedam 45 m de 
comprimento devem possuir retorno, conforme 
item 5.1.5. 
 
5.1.5 Características do retorno 
 
5.1.5.1 Os retornos poderão ser do tipo circular, 
em formato de “Y” ou em formato de “T”, 
respeitadas as medidas mínimas indicadas. 
(Figuras 3, 4 e 5).  
 
5.1.5.2 São aceitos outros tipos de acessos com 
retornos que não os especificados acima, mas que 
garantam a entrada e a saída de viaturas, desde 
que atendam aos itens 5.1.4.1, 5.1.4.2, 5.1.4.3 e 
5.1.4.4 desta NT.  
 
5.1.5.3 As partes das vias que forem destinadas 
exclusivamente para manobra e retorno de 
viaturas poderão ter largura mínima de 4,0 m. 
 
5.1.6 Características das faixas de 
estacionamento  
 
5.1.6.1 Largura: mínima de 8,00 m. 
 
5.1.6.2 Comprimento: mínimo de 15,00 m.  
 
5.1.6.3 Suportar viaturas com peso de 25.000 
quilogramas-força.  
 
5.1.6.4 O desnível máximo da faixa de 
estacionamento não poderá ultrapassar o valor de 
5%, tanto longitudinal quanto transversal (Figura 
7).  
 
5.1.6.5 A faixa de estacionamento deve estar livre 
de postes, painéis, árvores ou qualquer outro 
elemento que possa obstruir a operação das 
viaturas (Figura 8).  
 
5.1.6.6 A faixa de estacionamento deve ser 
adequadamente sinalizada com placas de 
“proibido parar e estacionar” e com sinalização de 
solo demarcada com faixas amarelas e 
identificadas com as palavras “RESERVADO 
PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS”.  
 
5.2 Condições específicas (Anexo A) 
 
5.2.1 O distanciamento previsto na Tabela do 
Anexo A deverá ser medido entre o meio-fio e a 
entrada da edificação (nos mesmos termos dos 
itens 5.1.1.1 e 5.1.1.1.1). 
 
5.2.1.1 Caso exista muro e/ou gradil de segurança 
patrimonial entre o meio-fio e a entrada a ser 
considerada como referência, deverá ser previsto 
meio de acesso adequado às equipes de 
bombeiros, por porta ou portão, com largura 
mínima de 80 cm, onde a chave permaneça em 

local que possibilite rápida abertura (guarita, 
zeladoria, síndico etc), se necessário. 
 
5.2.1.2 Não será aceito talude ou qualquer outra 
obstrução que prejudique ou inviabilize o acesso 
das equipes de emergência à entrada da 
edificação. 
 
5.2.2 Em edificações contíguas ou conjugadas, 
com entradas distintas, as respectivas alturas 
poderão ser consideradas independentes entre si, 
para fins de determinação da distância da entrada 
até o meio-fio da via urbana ou à via de acesso.  
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Anexo A 
 

Tabela para colocação de via de acesso 
 
 

Tipo de edificação 
Afastamento da entrada da 
edificação em relação ao 

meio-fio da via urbana 
Exigência 

Altura menor ou igual a 
12,00 m 

Afastamento maior que 
30,00 m 

Via de acesso 

Afastamento menor ou igual 
a 30,00 m 

Nenhuma 

Altura maior que 12,00 m 

Afastamento maior que 
15,00 m 

Via de acesso 

Afastamento menor ou igual 
à 15,00 m 

Nenhuma 
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Anexo B 
 

Figuras Ilustrativas 
 
 

Vias de Acesso 

 
Figura 1 – Largura e altura mínimas do portão de acesso à edificação. 

 

                         
Figura 2 – Largura mínima da via de acesso deve ser 6 m. 
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Retornos de Viaturas 
 

                   
                       Figura 3 – Retorno Circular.                         Figura 4 – Retorno em Y.                           Figura 5 – Retorno em T.                

 

 

 
Figura 6 – Modelo de retorno.
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Faixa de Estacionamento 
 

 

 

Figura 7 –   Desnível Lateral e Desnível Longitudinal. 

 

 

 
Figura 8 – Faixa de Estacionamento. 
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

 
Portaria 0070/2022 - SSP

 

 

PORTARIA Nº 0070, DE 26 DE JANEIRO DE 2022

 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais
e usando da competência que lhe confere o Decreto de 02 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial
do Estado nº 22.963 - Suplemento, considerando o inciso V, do art. 1º, do Decreto estadual nº 9.382, de 8
de janeiro de 2019, e tendo em vista o que consta no Processo SEI nº 202200016002470, resolve:

 

Art. 1º  Encerrar a disposição e retornar ao órgão de origem, a par�r de 26 de janeiro de
2022, com ônus (folha de pagamento) para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, o 2º
Sargento BM RICARDO SALGADO, inscrito no CPF nº 919.693.791-20, do Quadro de Pessoal do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás, ora à disposição desta Secretaria, atualmente lotado na Gerência
de Compras Governamentais/SSP.

 

Art. 2º  Encerrar a disposição e retornar ao órgão de origem, a par�r de 26 de janeiro de
2022, com ônus (folha de pagamento) para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, o 3º
Sargento BM EDUARDO TOLENTINO CALDEIRA, inscrito no CPF nº 004.033.221-70, do Quadro de Pessoal
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, ora à disposição desta Secretaria, atualmente lotado
na Gerência de Compras Governamentais/SSP.

 

Art. 3º  Publicar esta Portaria no sí�o h�p://www.ssp.go.gov.br/portarias, em
cumprimento a orientação do Parecer “PA” nº 000429/2017, aprovado pelo Despacho “AG” nº
000878/2017, ambos da Procuradoria-Geral do Estado.

 

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

 

Art. 5º  Determinar o encaminhamento desta Portaria ao Comando-Geral do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás, à Superintendência de Gestão Integrada/SSP e à Gerência de
Gestão e Desenvolvimento de Pessoas/SSP para conhecimento e demais providências que o caso requer.

 

 

RODNEY ROCHA MIRANDA

 

http://www.ssp.go.gov.br/portarias
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Documento assinado eletronicamente por RODNEY ROCHA MIRANDA, Secretário (a) de
Estado, em 26/01/2022, às 11:49, 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
000026979625 e o código CRC 7C17E07F.

Secretaria de Estado da Segurança Pública – www.ssp.go.gov.br

Av. Anhanguera, n. 7364 – Setor Aeroviário – CEP 74.435-300 Goiânia - GO 

fone: 3201-1000

Referência: Processo nº 202200016002470 SEI 000026979625

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026979625&crc=7C17E07F
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 69/2022 - CBM

 

 

Dispõe sobre concessão de Licença Especial.

 

 

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 art. 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, da alínea “a” do § 1° e § 3° do art. 67, c/c art. 68, da Lei
n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, ar�gos 8° e 9º da Norma Administra�va n° 05/2021 - CG, atualizada em 22 de dezembro de 2021, e
considerando o teor dos autos do Processo SEI n° 202200011003246, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder Licença Especial, em caráter excepcional, ao militar abaixo relacionado:

POSTO RG NOME CPF REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO
1º Sgt QP/Combatente 01.947 FLAMARION FERREIRA DE ARAÚJO 623.959.981-68 2° quinquênio 3 meses 31/01 a 30/04/2022

 

Art. 2°  Determinar que o Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respec�vos departamentos subordinados, a adoção
das providências que lhe compete.

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 28 dias do mês de janeiro de 2022.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 28/01/2022, às 15:52, 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 28/01/2022, às 16:57, 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 000027049345 e o código CRC 244B64EA.

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 202200011003246 SEI 000027049345

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027049345&crc=244B64EA
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 70/2022 - CBM

 

 

Dispõe sobre re�ficação de concessão de Licença Especial.

 

 

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 art. 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de
2013, da alínea “a” do § 1° e § 3° do art. 67, c/c art. 68, da Lei n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991,
ar�gos 8° e 9º da Norma Administra�va n° 05/2021 - CG, atualizada em 22 de dezembro de 2021, e
considerando o teor dos autos do Processo SEI n° 202100011035852, resolvem:

 

Art. 1°  Re�ficar a Portaria 1024/2021 - CBM (000025662904) de concessão de Licença
Especial, em caráter excepcional, publicada no Bole�m Geral Eletrônico n° 193/2021 de 8 de dezembro
de 2021, onde encontra-se:

Posto RG Nome CPF Referência Tempo Período
1º Ten

QOA/Administra�vo 01.154 JARDEL MOTA
MARINHO

001.409.591-
22

2º
quinquênio 3 meses 21/02 a

20/05/2022

 

Leia-se:

Posto RG Nome CPF Referência Tempo Período
1º Ten

QOA/Administra�vo 01.154 JARDEL MOTA
MARINHO

532.330.851-
68

2º
quinquênio 3 meses 31/01 a

30/04/2022

 

Art. 2°  Determinar que o Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos
respec�vos departamentos subordinados, a adoção das providências que lhe compete.

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 28 dias do mês de janeiro de 2022.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA
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Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 28/01/2022, às 15:55, 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 28/01/2022, às 16:58, 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
000027051222 e o código CRC A0DEF12F.

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 202100011035852 SEI 000027051222

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027051222&crc=A0DEF12F
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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: 202100011016684
INTERESSADO: DIVINO DOS REIS RIBEIRO
 
ASSUNTO:  Promoção por Ato de Bravura
 

MANIFESTAÇÃO Nº 27/2022 - CAPAB- 17448

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

epigrafados, em que o ST RR 00.716 Divino dos Reis Ribeiro, 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. 329/2017 - CGF, o Requerente fora incluído nas fileiras da

Corporação em 1º de agosto de 1990, na condição de Aluno Soldado Bombeiro Militar, conforme
publicação no Boletim Geral n. 075, de 27 de novembro de 1990 (000020975105). 

 
3. No pedido, argumenta que por força legal e constitucional fora escalado nos serviços

de proteção aos rejeitos radiológicos do Césio-137, em Abadia de Goiás. Que todo o efetivo do Batalhão
Militar fora empregado nas diversas frentes de serviços à época do acidente, não tendo o Estado fornecido
nenhum equipamento de proteção individual e/ou treinamento e não sendo monitorado pela
CNEM (000020975105).

 
4. Salienta que o Militar se portou como um verdadeiro herói, expondo a risco sua saúde

durante todo o período que sucedeu o acidente radioativo para proteger o restante da população contra a
radioatividade dos materiais. Assim, possui direito liquido e certo do pedido de abertura de sindicância
para apuração do Ato de Bravura e a promoção à graduação imediatamente superior (000020975105).

 
5. Ao final, solicita a abertura da Sindicância Meritória para análise e comprovação de

sua participação na ocorrência relacionada ao Césio-137, bem como sua promoção por ato de bravura
(000020975105).

 
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. 3541/2021 - SG- 09346
(000020975336),  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 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.”
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(...) 
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 00.716 Divino dos Reis Ribeiro. 

 
É, pois, a manifestação desta Comissão
 

Goiânia, 24 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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Documento assinado eletronicamente por WENDER ARAUJO, Membro, em 24/01/2022, às 16:00,
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
25/01/2022, às 12:35, 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 CHARLES XAVIER DE BARROS, Membro, em
25/01/2022, às 15:38, 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
25/01/2022, às 19:34, 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 DIOGO MARTINS PIMENTA, Secretário (a), em
26/01/2022, às 08:44, 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
000026873471 e o código CRC E1C5A87E.
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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: 202100011017122
INTERESSADO: HELSON NUNES DE AMORIM
 
ASSUNTO:  Promoção por Ato de Bravura
 

MANIFESTAÇÃO Nº 22/2022 - CAPAB- 17448

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

epigrafados, em que o ST RR 00.513 Helson Nunes de 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.

 
2. Conforme a Declaração n. 438/2015 - CGF, o Requerente fora incluído nas fileiras da

Corporação em 21 de abril de 1987, conforme publicação no Boletim Geral n. 77, de 29 de abril de 1987
(000021052022).

 
3. No pedido, argumenta que fora escalado nos serviços de proteção aos  rejeitos

radiológicos do Césio-137, em Abadia de Goiás. Que todo o efetivo do Batalhão Militar
fora empregado nas diversas frentes de serviços à época do acidente, não tendo o Estado fornecido
nenhum equipamento de proteção individual e/ou treinamento e não sendo monitorado pela
CNEM. E devido a longa exposição ao material radioativo, o autor fora  diagnosticado como portador de
doenças, conforme anexado aos autos (000021052022).

 
4. Salienta que o Militar se portou como um verdadeiro herói, expondo a risco sua saúde

durante todo o período que sucedeu o acidente radioativo para proteger o restante da população contra a
radioatividade dos materiais. Assim, possui direito liquido e certo do pedido de abertura de sindicância
para apuração do Ato de Bravura e a promoção à graduação imediatamente superior (000021052022).

 
5. Ao final, solicita a abertura da Sindicância Meritória para análise e comprovação de

sua participação na ocorrência relacionada ao Césio-137, bem como sua promoção por ato de bravura
(000021052022).

 
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. 3639/2021 - SG- 09346
(000021062339),  para análise e manifestação acerca do requerimento apresentado.
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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 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
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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 00.513 Helson Nunes de Amorim. 

 
É, pois, a manifestação desta Comissão
 

Goiânia, 24 de janeiro de 2021.
 
 

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: 202100011019772
INTERESSADO: JOSE CARLOS ALVES
 
ASSUNTO:  Manifestação da CAPAB
 

MANIFESTAÇÃO Nº 28/2022 - CAPAB- 17448

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

epigrafados, em que o ST RR 00.429 José Carlos Alves, 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. 19 / 2019 -SINAP-CGF, o Requerente fora incluído nas

fileiras da Polícia Militar em 15 de outubro de 1984, na condição de Aluno Soldado, conforme publicação
no Boletim Geral n. 212, de  08 de novembro de 1984 (000021668777) .

 
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 (000021668777). 

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

com a radiação do césio 137, fosse realizando o isolamento dos locais contaminados, fosse realizando a
vigilância dos dejetos no depósito de Abadia de Goiás, não houve por parte da CNEN ou de qualquer
outro órgão governamental o fornecimento de vestimentas adequadas que assegurasse uma maior proteção
contra a radiação (000021668777).

 
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 (000021668777).
 
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. 4306/2021 - SG- 09346
(000021670881),  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
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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 00.429 José Carlos Alves. 

 
É, pois, a manifestação desta Comissão
 

Goiânia, 24 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: 202100011012658
INTERESSADO: JUNNER CESAR MATOS
 
ASSUNTO:  Promoção por Ato de Bravura
 

MANIFESTAÇÃO Nº 24/2022 - CAPAB- 17448

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

epigrafados, em que o ST RR 00.505 Junner César Matos, 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 consta nos autos, o Requerente fora incluído nas fileiras da Corporação em

20 de março de 1987 e transferido para a reserva remunerada em 06 de abril de 2017 (000020095779).
 
3. No pedido, argumenta que por força legal e constitucional fora escalado nos serviços

de proteção aos rejeitos radiológicos do Césio-137, em Abadia de Goiás. Que todo o efetivo do Batalhão
Militar fora empregado nas diversas frentes de serviços à época do acidente, não tendo o Estado fornecido
nenhum equipamento de proteção individual e/ou treinamento e não sendo monitorado pela
CNEM (000020095779).

 
4. Salienta que o Militar se portou como um verdadeiro herói, expondo a risco sua saúde

durante todo o período que sucedeu o acidente radioativo para proteger o restante da população contra a
radioatividade dos materiais. Assim, possui direito liquido e certo do pedido de abertura de sindicância
para apuração do Ato de Bravura e a promoção à graduação imediatamente superior (000020095779).

 
5. Ao final, solicita a abertura da Sindicância Meritória para análise e comprovação de

sua participação na ocorrência relacionada ao Césio-137, bem como sua promoção por ato de bravura
(000020095779).

 
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. 2682/2021 - SG- 09346
(000020096377),  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 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.”
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(...) 
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 00.505 Junner César Matos. 

 
É, pois, a manifestação desta Comissão
 

Goiânia, 24 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: 202100011020308
INTERESSADO: MAGNO RUIBAMAR PESSONE
 
ASSUNTO:  Promoção por Ato de Bravura
 

MANIFESTAÇÃO Nº 29/2022 - CAPAB- 17448

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

epigrafados, em que o ST RR 00.542 Magno Ruibamar Pessone, 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. 430/2017 - CGF, o Requerente fora incluído nas fileiras da

Corporação em 1º de novembro de 1987, na condição de Soldado Policial Militar, conforme publicação no
Boletim Geral n. 215, de 10 de novembro de 1987 (000021802591). 

 
3. No pedido, argumenta que por força legal e constitucional fora escalado nos serviços

de proteção aos rejeitos radiológicos do Césio-137, em Abadia de Goiás. Que todo o efetivo do Batalhão
Militar fora empregado nas diversas frentes de serviços à época do acidente, não tendo o Estado fornecido
nenhum equipamento de proteção individual e/ou treinamento e não sendo monitorado pela CNEM. E
após avaliação médica, o mesmo fora  diagnosticado como portador de doenças, conforme anexado aos
autos (000021802591).

 
4. Salienta que o Militar se portou como um verdadeiro herói, expondo a risco sua saúde

durante todo o período que sucedeu o acidente radioativo para proteger o restante da população contra a
radioatividade dos materiais. Assim, possui direito liquido e certo do pedido de abertura de sindicância
para apuração do Ato de Bravura e a promoção à graduação imediatamente superior (000021802591).

 
5. Ao final, solicita a abertura da Sindicância Meritória para análise e comprovação de

sua participação na ocorrência relacionada ao Césio-137, bem como sua promoção por ato de bravura
(000021802591).

 
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. 4415/2021 - SG- 09346
(000021803199),  para análise e manifestação acerca do requerimento apresentado.
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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 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
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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 00.542 Magno Ruibamar Pessone. 

 
É, pois, a manifestação desta Comissão
 

Goiânia, 24 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: 202100011016247
INTERESSADO: RELTON SALMO CARNEIRO
 
ASSUNTO:  Promoção por Ato de Bravura
 

MANIFESTAÇÃO Nº 21/2022 - CAPAB- 17448

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

epigrafados, em que o ST RR 00.653 Relton Salmo Carneiro, 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. 300/2013 - CGF, o Requerente fora incluído nas fileiras da

Corporação em 18 de dezembro de 1989, conforme publicação no Boletim Geral da PM n. 029, de 09 de
fevereiro de 1990 (000020894498).

 
3. No pedido, argumenta que fora escalado no atendimento do acidente do  Césio 137,

bem como nos serviços de proteção dos rejeitos radiológicos do Césio-137, em Abadia de Goiás. Que todo
o efetivo do Batalhão Militar fora empregado nas diversas frentes de serviços à época do acidente, não
tendo o Estado fornecido nenhum equipamento de proteção individual e/ou treinamento e não sendo
monitorado pela CNEM. Que após avaliação médica, o autor fora diagnosticado como portador de
doenças, conforme anexado aos autos (000020894498).

 
4. Salienta que o Militar se portou como um verdadeiro herói, expondo a risco sua saúde

durante todo o período que sucedeu o acidente radioativo para proteger o restante da população contra a
radioatividade dos materiais. Assim, possui direito liquido e certo do pedido de abertura de sindicância
para apuração do Ato de Bravura e a promoção ao posto imediatamente superior (000020894498).

 
5. Ao final, solicita a abertura da Sindicância Meritória para análise e comprovação de

sua participação na ocorrência relacionada ao Césio-137, bem como sua promoção por ato de bravura
(000020894498).

 
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. 3469/2021 - SG- 09346
(000020898331),  para análise e manifestação acerca do requerimento apresentado.
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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 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
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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 00.653 Relton Salmo Carneiro. 

 
É, pois, a manifestação desta Comissão
 

Goiânia, 24 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: 202100011018335
INTERESSADO: ROBERTO LUIZ DAVI
 
ASSUNTO:  Manifestação da CAPAB.
 

MANIFESTAÇÃO Nº 23/2022 - CAPAB- 17448

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

epigrafados, onde o 1º Sgt QPC 01.111 Roberto Luiz Davi, 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. 16 / 2021 DCP-CGF- 17028, o Requerente fora incluído

nas fileiras da Corporação em 29 de junho de 1992, na condição de Aluno Soldado do Corpo de Bombeiro
Militar, conforme publicação no Boletim Geral nº 48, de 22 de julho de 1992. (000021363134).

 
3. No pedido, argumenta que fora escalado nos serviços de proteção aos rejeitos

radiológicos do Césio-137, em Abadia de Goiás. Que todo o efetivo do Batalhão Militar
fora empregado nas diversas frentes de serviços à época do acidente, não tendo o Estado fornecido
nenhum equipamento de proteção individual e/ou treinamento e não sendo monitorado pela CNEM
(000021363134)

 
4. Salienta que o Militar se portou como um verdadeiro herói, expondo a risco sua saúde

durante todo o período que sucedeu o acidente radioativo para proteger o restante da população contra a
radioatividade dos materiais. Assim, possui direito liquido e certo do pedido de abertura de sindicância
para apuração do Ato de Bravura e a promoção à graduação imediatamente superior (000021363134).

 
5. Ao final, solicita a abertura da Sindicância Meritória para análise e comprovação de

sua participação na ocorrência relacionada ao Césio-137, bem como sua promoção por ato de bravura
(000021363134).

 
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, através do Despacho n. 3973/2021 - SG- 09346
(000021365370), para análise e manifestação acerca da documentação apresentada.

 
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 QPC 01.111 Roberto Luiz Davi, até que se junte documentação comprobatória de sua participação
efetiva e direta na ocorrência relacionada ao acidente envolvendo o elemento radioativo Césio-137.
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É, pois, a manifestação desta Comissão.
 
 

Goiânia, 24 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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