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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 03/2022 - CBM

 
Dispõe sobre a criação e nomeação de Comissão Técnica Operacional.

 

O TC QOC Comandante do 9º Batalhão Bombeiro Militar, no uso de suas atribuições
legais e, considerando a necessidade de se obter melhor assessoramento no tocante às principais atividades
operacionais desenvolvidas pelo 9º BBM, que proporcione maior conhecimento das necessidades do
serviço no desenvolvimento de suas missões, possibilitando melhor gestão com fulcro no aprimoramento
técnico-profissional e ênfase no serviço operacional;

 
RESOLVE:
 
 
Art. 1º. Instituir no âmbito do 9º BBM as seguintes comissões técnicas:

I. Combate a Incêndio Estrutural;
II. Combate a Incêndio Florestal;

III. Salvamento Aquático;
IV. Salvamento Terrestre / Altura;
V. Produtos Perigosos;

VI. Resgate Pré-Hospitalar; e
VII. Treinamento Físico Militar.

 
Art. 2º. Compete às comissões técnicas:

I. Proceder a avaliação periódica dos equipamentos operacionais e requerer as
manutenções ou substituições necessárias;

II. Solicitar por meio de requerimento de compras, com a devida justificativa,
especificação técnica e orçamentos, a aquisição de equipamentos necessários;

III. Propor a realização de instruções, treinamentos, simulados e competições
operacionais;

IV. Responsabilizar-se, quando for o caso, pela limpeza, organização, manutenção
dos equipamentos e controle dos almoxarifados específicos;

V. Apresentar outras demandas da especialidade com propostas de soluções que
signifiquem em melhorias ao serviço.

 
Art. 3º. Designar inicialmente para composição das comissões técnicas os seguintes

militares:

Í
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I. Combate a Incêndio Estrutural: 1º Ten 02.209 TARCÍSIO Duarte Celestino, ST
QP/Comb 01.617 Marcelo Antônio VIEIRA, 1° Sgt QP/Comb 01.414
ADEVALDO Ananias da Silva, 3º Sgt 03.056 Jhonatan dos Santos BRITO;

II. Combate a Incêndio Florestal: Cap 01.489 Eduardo Aparecido DUARTE, 1º Sgt
01.770 Wander VENÂNCIO da Cruz, 2º Sgt 02.118 MIGUEL Mariano Júnior, 3º
Sgt 03.463 Ricardo AUGUSTO de Moraes.

III. Salvamento Aquático: 1º Ten 02.017 José Orlando Messias da CUNHA, 2° Sgt
01.979 Igor Antunes Rodrigues DO VALE,  2° Sgt 02.181 Ronan Francino
Gomides ALVES, 3º Sgt 02.590 CASSIUS Albert Knuivers;

IV. Salvamento Terrestre / Altura: ST 01.351 Fábio Carneiro de MESQUITA, Cb
03.265 WELITON FREIRE de Oliveira, Cb 03.622 RENATO Ferreira dos
Santos, Cb 03.681 José ROGÉRIO Ferreira dos Santos;

V. Produtos Perigosos: ST 01.736 Valdiney Augusto de MORAIS, 2° Sgt 01.570
JONATHAS de Sousa Machado, 3º Sgt 02.182 Rone de Souza CASTILHO, 3º
Sgt 02.585 CLERSON Borges de Menezes;

VI. Resgate Pré-Hospitalar: ST 01.932 FABRICIO Rodrigues de Araújo, 1º Sgt
01.486 Edmar Martins dos SANTOS, 3º Sgt 03.220 Virgínia Teixeira
DOURADO, Cb 03.392 Thiago Silva FELICIANO;

VII. Treinamento Físico: 1º Ten 02.478 MAICO Cipriano de Melo, ST 01.569 JOEL
Carneiro de Mesquita, 2º Sgt 02.877 Danillo Henrique CLEMENTE, Cb 03.652
Rafael FERRAREZI Ramos.

 
Art. 4º. O militar mais antigo da Comissão Técnica exercerá a função de coordenador.
 
Art. 5º. As Comissões Técnicas serão subordinadas diretamente ao subcomandante do 9º

BBM, que será o coordenador geral das comissões.
 
Art. 6º. O período de permanência dos membros nas comissões será de 02 (dois) anos.
 
Art. 7º. A SAAd criará um processo SEI para cada comissão, vinculado ao processo

desta portaria, onde deverão ser incluídos todos os documento produzidos pelas respectivas comissões.
 
Art. 8º. As comissões deverão apresentar ao final de cada semestre relatório informando

as ações desenvolvidas.
 
Art. 9º. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura.
 
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 
9º BBM, Caldas Novas, 26 de janeiro de 2022.
 
 
 

Tiago Dias Coelho - TC QOC
Comandante do 9º BBM
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Documento assinado eletronicamente por TIAGO DIAS COELHO, Comandante, em 28/01/2022,
às 14:51, 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
000026969050 e o código CRC 88A23408.

COMANDO-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CBM) 
AVENIDA ANHANGUERA - Bairro AEROVIARIO - CEP 74535-010 - GOIANIA - GO -  (62)3201-2000

Referência: Processo nº 202200011002933 SEI 000026969050

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026969050&crc=88A23408


 

 
ESTADO DE GOIÁS 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 

 

 

 
 
 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 01/2022 
Tomada de ar em escadas pressurizadas  

 
 

1. OBJETIVO 

1.1 Estabelecer orientações quanto à substituição de projetos no que tange à tomada de ar em escadas 

pressurizadas no território do Estado de Goiás. 

 

2. APLICAÇÃO 

2.1 Esta Orientação Técnica aplica-se às edificações com escadas de segurança pressurizadas com 

tomadas de ar em pavimentos acima do térreo.   

 

3. REFERÊNCIAS 

3.1 Lei Estadual n. 15.802/06 – Código Estadual de Proteção contra Incêndio e Pânico do Estado de Goiás;  

3.2 NBR 14880/2014 - Saída de emergência em edifícios - Escada de Segurança - Controle de fumaça por 

pressurização.   

3.3 Norma Técnica n. 13/2014 – Pressurização de escada de segurança. 

 

4. DEFINIÇÕES 

4.1 Escada à prova de fumaça pressurizada (item 4.264, NT-03): escada à prova de fumaça, cuja condição 

de estanqueidade à fumaça é obtida por intermédio de pressurização.   

4.2 Rota de fuga pressurizada (item 4.602, NT-03): rota de fuga, permanentemente ou em caso de incêndio, 

pressurizada em comparação às partes adjacentes da edificação, de forma a inibir a propagação do fogo 

(fumaça, gases ou chamas) dentro das rotas de fuga.  

4.3 Tomada de ar (item 5.3.2, NT-13):  

  

5.3.2 Tomada de ar: 
a) É essencial que o suprimento de ar usado para pressurização nunca esteja em risco 
de contaminação pela fumaça e/ou outros gases tóxicos ou asfixiantes. Medidas para 
minimizar a influência da ação dos ventos sobre o sistema de pressurização (como a 
tomada e a saída de ar) também devem ser adotadas;  
b) As seguintes distâncias mínimas devem ser adotadas, em relação às aberturas 
próximas à tomada de ar da pressurização:  
I. 2,5 m das aberturas nas laterais, medidos horizontalmente. Quando a tomada de ar 
for feita abaixo do nível do piso de descarga da edificação, a distância deverá então ser 
de 5 m;  
II. 2 m das aberturas acima da tomada de ar;  
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III. Abaixo da veneziana de tomada de ar não serão permitidas aberturas, exceto 
quando, comprovadamente, esta abertura não prejudicar a tomada de ar, devido à 
posição, à existência de proteções etc; (grifo nosso)  
IV. Não é permitida a instalação da tomada de ar em local interno à linha de projeção 
do pavimento superior, devendo estar situada em local seguro e livre de emissão de 
fumaça e/ou gases tóxicos ou asfixiantes. 

 

 

4.4 Tomada de ar (item 6.2, NBR 14880):  

 

6.2 Tomada de ar  
6.2.1 É necessário que o suprimento de ar usado para pressurização nunca esteja em 
risco de contaminação pela fumaça proveniente de um incêndio no edifício. Também 
devem-se adotar medidas para minimizar a influência da ação dos ventos, tanto na 
entrada quanto na saída, sobre o sistema de pressurização. 
6.2.2 O posicionamento dos pontos de tomada de ar para o sistema de pressurização 
deve estar no pavimento térreo ou próximo deste. 
6.2.3 A tomada de ar deve ser protegida. Para sistemas de duplo estágio, deve ser 
usado filtro de partículas classe G-1 conforme NBR 6401, do tipo metálico lavável. Para 
sistemas de um único estágio, deve ser prevista no mínimo uma tela metálica de malha 
quadrada com vão não superior a 12,5 mm, ou equivalente. 
6.2.4 O uso da tomada de ar ao nível da cobertura só é admitido para o caso de 
adequação de edificação existente, onde não haja possibilidade de efetuar a tomada de 
ar conforme previsto em 6.2.2, e mediante aprovação das autoridades locais 
competentes. Neste caso, a tomada de ar deve ser separada da fumaça que sobe 
pelos lados do edifício por uma parede, cuja altura deve ser no mínimo 1 m acima do 
ponto mais alto da tomada de ar, e afastada no plano horizontal por uma distância 
mínima de 5 m. A tomada de ar deve igualmente estar localizada no mínimo 1 m abaixo 
de qualquer duto ou poço que possa descarregar fumaça durante um incêndio. 
6.2.5 Caso o afastamento de 5 m citado em 6.2.3 não seja possível de se obter, este 
poderá ser reduzido para até 3 m,sendo que as paredes de proteção deverão ter altura 
de no mínimo 2 m acima do ponto mais alto da tomada de ar. 

  

4.5 Em se tratando da localização da tomada de ar, de acordo com a alínea m, do item 5.2.4, da NT-13, 

esta deve estar localizada no térreo ou próximo deste. O mesmo está previsto na alínea a, do item 5.3.2.1, 

da NT-13. Não obstante, a NBR 14880 de 2014, através do item 6.2.2, de igual modo, estabelece que o 

suprimento de ar da pressurização da escada de segurança esteja localizado no pavimento térreo ou 

próximo deste.  

4.6 Observa-se, então, que há possibilidade de ser utilizada a captação próxima ao térreo desde que seja 

comprovada, tecnicamente a impossibilidade de captação de fumaça das aberturas abaixo da tomada de ar. 

 

5. ORIENTAÇÕES 

5.1 A finalidade do sistema de pressurização de ar em escada utilizada como rota de fuga consiste em 

evitar que fumaça ou gases tóxicos adentrem a escada.  

5.2 Nesse sentido, um grupo motogerador é instalado a fim de garantir que a pressão de ar dentro da 

escada seja maior do que a externa. 

5.3 Para o funcionamento adequado do sistema, faz-se necessário que o grupo motogerador capte ar frio e 

livre de fumaça e/ou qualquer gás tóxico. 

5.4 Diante disso, como a localização da captação influencia na qualidade do ar, definiu-se como regra que a 

tomada de ar se localize no térreo ou próximo deste. Isso porque o ar quente, como no caso da fumaça, tem 

o comportamento de subir e não de descer.   

5.5 Visando estabelecer limites para o entendimento do termo “próximo deste”, a própria legislação 

estabeleceu algumas regras, como a necessidade de apresentar comprovação técnica (laudo, memorial de 

cálculo etc) de que a tomada de ar esteja livre da captação de fumaça e gases tóxicos. 
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5.6 No que se refere à substituição de projeto, em que se percebe o não cumprimento da exigência do item 

5.5, ou seja, da comprovação técnica, visando evitar a abertura de Comissão Técnica, como alternativas, 

orienta-se ao responsável técnico e ao analista de projeto o seguinte:               

 

I – Tomada de ar localizada em pavimento lazer com pavimentos abaixo possuindo fachadas paralelas com 

distância acima de 5 m: 

 

a) Construção de uma parede com o mesmo TRRF da edificação que exceda, no mínimo, 2 m das 

aberturas da captação de ar, superior e lateralmente (Figura 1); 

b) Caso toda fachada paralela não possua essas características, as laterais da tomada de ar 

deverão ser fechadas com parede que tenha as mesmas características (Figura 2); 

c) A área entre as duas fachadas poderá ser utilizada, desde que não contenha carga incêndio 

(quadra de esportes, circulação, jardim etc). 

 

 

               
                                             Figura 1                                                                                                    Figura 2 

 
II - Construção de duto na fachada para o posicionamento da grelha de captação no pavimento térreo. 

Nesse sentido, o duto deverá ser protegido contra o fogo por no mínimo 2 (duas) horas. 

 

III - Todos os ambientes com aberturas localizadas na mesma fachada da captação, nos pavimentos abaixo 

desta, sejam protegidos por chuveiros automáticos (sprinklers);  

 

IV - Os pavimentos abaixo da captação sejam abertos lateralmente, conforme conceito apresentado na NT-

03, e a captação de ar seja protegida com uma aba de proteção formada pelo prolongamento do entrepiso, 

se projetando 2,5 m lateralmente a captação e, no mínimo, 5 m além do plano externo da fachada da 

captação ou até a divisa (Figura 3).  

 

 > 5 m 

> 2 m 
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Figura 3 
 

5.7 Caso o responsável técnico queira apresentar uma alternativa divergente das apresentadas nesta 

Orientação Técnica, esta deverá ser discutida em Comissão Técnica.  

 

 

Comando de Atividades Técnicas - CAT, em Goiânia-GO, 20 de janeiro de 2022. 

 

 

Anderson Gonçalves de Siqueira Moura – Tenente-Coronel QOC 

Comandante do CAT 

(Assinatura Eletrônica) 

 

> 5 m 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 659/2021 - CBM

 
Nomeia comissão para exame e averiguação de materiais permanentes para fins de descarga.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 12 de dezembro de 2019, publicado no Suplemento do
Diário Oficial do Estado n. 23.197, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e tendo em vista o
Ofício nº 62751/2021 - CBM (000025949850), resolve:

 
Art. 1º Designar o 1º Ten QOC 02.552 THALES Lima Pereira – Presidente, o 2º Ten

QOC 04.119 HEITOR Braga De Paula – Membro e o2º Sgt QP/Combatente 02.697 JÚNIO César
Gontijo – Secretário, para em comissão de exame, averiguação do material permanente citado no Ofício nº
62751/2021 - CBM (000025949850), emitir parecer.

 
Art. 2º Estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias para entrega de Termo de Exame,

Averiguação (TEA) do material permanente.
 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral

Eletrônico.
 
Gabinete do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 27 dias do mês de

janeiro de 2022.
 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 31/01/2022, às 18:04, 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
000025951131 e o código CRC 1D958CCF.

SECRETARIA GERAL 
AVENIDA C-206 S/N - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74270-060 - GOIANIA - GO - ESQ. C/ AVENIDA C-

231 (62)3201-2004

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000025951131&crc=1D958CCF
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Referência: Processo nº 202100011033981 SEI 000025951131
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 47/2022 - CBM

 
Designa �tular e suplente do Subcomitê Estadual do Comitê para Gestão da REDESIM para os fins que especifica.

 

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

Considerando o que consta dos autos do Processo Administra�vo SEI
nº 202200024000261 e Decreto nº 9.771, de 22 de dezembro de 2020 (000017545613), resolve:

 

Art. 1º  Designar o TC QOC 01.311 Anderson Gonçalves de Siqueira Moura, CPF nº
818.412.561-53, como Titular do Subcomitê Estadual do Comitê para Gestão da REDESIM .

 

Art. 2º  Designar o Maj QOC 01.433 André Luiz Mar�ns FELIPE, CPF nº 912.637.271-
15, como Suplente do Subcomitê Estadual do Comitê para Gestão da REDESIM, cabendo-lhe a
subs�tuição do �tular em casos de impedimento e afastamento.

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

 

Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/6 e ao CAT 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 Bole�m Geral Eletrônico. 

 

Art. 5º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 28 dias do mês de
janeiro de 2022.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 31/01/2022, às 18:04, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.



01/02/2022 11:59 SEI/GOVERNADORIA - 000027049928 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32584014&infra_siste… 2/2

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
000027049928 e o código CRC AF6393C3.

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

2004.

Referência: Processo nº 202200024000261 SEI 000027049928

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027049928&crc=AF6393C3
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 67/2022 - CBM

 

 

Dispõe sobre transferências e atribuição de funções.

 

 

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

 

Art. 1º  Transferir, no interesse do serviço, a contar de 27 de janeiro de 2022, do
Comando de Apoio Logís�co - CAL para o Comando de Gestão e Finanças - CGF, ficando à disposição, por
afastamento de suas atribuições junto à Corporação, os seguintes militares:

a) o 1º Ten QOA/Administra�vo 01.154 JARDEL MOTA MARINHO, CPF: 532.330.851-68;
e

b) o 1º Sgt QP/Combatente 01.947 FLAMARION FERREIRA DE ARAÚJO,
CPF: 623.959.981-68.

 

Art. 2°  Lotar, a contar de 26 de janeiro de 2022, no Comando de Gestão e Finanças -
CGF, ficando à disposição, por afastamento de suas atribuições junto à Corporação, os seguintes
militares: 

a)  o 2º Sgt QP/Combatente 02.160 RICARDO SALGADO, CPF: 919.693.791-20;

b)  o 3º Sgt QP/Combatente 02.389 EDUARDO TOLENTINO CALDEIRA, CPF: 004.033.221-
70.

 

Art. 3°  Cessar agregação, reverter ao quadro a que pertence e lotar, a contar de 27 de
janeiro de 2022, no Comando de Gestão e Finanças - CGF, ficando à disposição, por afastamento de suas
atribuições junto à Corporação, o 1º Sgt QP/Combatente 01.528 GERMINO ALEXANDRE DE OLIVEIRA,
CPF: 886.099.601-53.

 

Art. 4°  Atribuir a função de bombeiro administra�vo aos militares ora movimentados,
conforme inciso XCI da Portaria n. 223/2020 – CBM, publicada no Bole�m Geral Eletrônico n°  34/2020.
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Art. 5°  Determinar que o Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos
respec�vos departamentos subordinados, providencie o que lhe compete.

 

Art. 6°  Esta portaria entrará em vigor na data da publicação.

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 31 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 01/02/2022, às 12:27, 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 ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 01/02/2022, às 14:41, 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
000027110063 e o código CRC 99CF80BA.

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 202200011003242 SEI 000027110063

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027110063&crc=99CF80BA
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL
 
 

PROCESSO: 202200011001667

INTERESSADO: CAIO RODRIGO DE SANTANA RODRIGUES

Assunto: Reinclusão decorrente de determinação judicial.

 

MANIFESTAÇÃO Nº 13/2022 - ACG- 09880

 

1. Aportou nesta Assistência, pelo Despacho n° 293/2022 - SG (000026704930) do
Senhor Subcomandante-Geral do CBMGO, o O�cio n° 2580/2022 - 20ª CIBM (000026682471)
contendo requerimento do Sd QP/Combatente 03.383 CAIO Rodrigo de Santana Rodrigues, para análise e
manifestação.

 

2. O requerente referencia o Processo SEI 201700003023121, em que a Procuradoria-
Geral do Estado orientou, haja vista o trânsito em julgado da decisão judicial proferida nos autos n°
0293588-73.2015.8.09.0051, a re�rada de sua condição sub judice. 

 

3. Ante sua reinclusão por determinação judicial, requer:

a) inclusão de seu nome na Ata de conclusão de curso da turma de 2012;

b) reclassificação no almanaque de Praças Combatentes da Corporação; e

c) promoção em ressarcimento de preterição.

 

4. É o relatório. Passa-se à manifestação.

 

5. Imperioso revisitar a situação fá�ca ensejadora do pleito, antes de adentrar a seara
jurídica, o que fazemos de forma discriminada a seguir:

1° - O requerente foi aprovado no Concurso Público ins�tuído pelo Edital n°
03/2010 - SECTEC, de 9 de março de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado
de Goiás n° 20.815, da mesma data.

2° - Foi nomeado para o Cargo de Soldado de 2ª Classe, por meio do Decreto do
Governador do Estado de Goiás de 30 de novembro de 2011, publicado nas
páginas 1 e 2 do suplemento do Diário Oficial do Estado de Goiás n° 21.233,
também de 30 de novembro de 2011.

3° - Foi incluído nas fileiras da Corporação no Quadro de Praças Combatentes por
meio da Portaria n° 12/2012 - CGF, de 23 de janeiro de 2012, e matriculado como
Aluno Soldado no curso de Formação de Praças, a par�r de 09 de janeiro de 2012,
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conforme publicação no Bole�m Geral Eletrônico n° 129/2012, de 23 de julho de
2012.

4° - Durante o Curso de Formação de Praças, pelo qual o militar fora subme�do,
com vistas a aprendizagem das a�vidades inerentes aos serviços prestados pelo
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, o mesmo acabou por ser
licenciado de oficio a contar de 2 de julho de 2012, por meio da Portaria n.
569/2012 - CGF, publicada no BGE n. 210/2012, de 27 de novembro de 2012, "em
razão de ter sido reprovado por falta de aproveitamento no Curso de Formação de
Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás".

5° - Irresignado com a exclusão, o militar ajuizou a ação de conhecimento com
pedido de tutela antecipada de número 0293588.73.2015.8.09.0051, cuja
decisão fora pela sua reintegração às fileiras da Corporação, a contar de 30 de
outubro de 2017, na condição sub judice, o que ocorrera por meio da Portaria n.
835/2017 - CGF, publicada no BGE n. 169/2017, de 8 de novembro de 2017. 

6° - Após Apelações Cíveis do requerente e do Estado de Goiás, a demanda foi
decidida pela 3ª Turma Julgadora da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Jus�ça do
Estado de Goiás, conhecendo os recursos e desprovendo-os, mantendo assim a
primeira sentença, que tornou nulo o ato de licenciamento do requerente, mas
indeferiu seus pedidos indenizatórios.

7° - O requerente insis�u ainda em seu pleito indenizatório, vindo a apresentar
embargos de declaração contra a decisão de segunda instância, na movimentação
(mov.) n° 113, Recurso Especial na mov. n° 131, Recurso Extraordinário na mov. n°
132, que foram todos desprovidos nos respec�vos juízo a quo e Tribunais
Superiores.

8°  - Desta feita, transitado em julgado o caso, conforme decisões anexadas aos
autos SEI 201700003023121, foi proferida no mesmo processo, pelo O�cio
9976/2021 - PGE (000024402726), a orientação da Procuradoria-Geral do Estado
de Goiás para re�rada da condição sub judice do requerente, cumprida conforme
Portaria n° 905/2021 - CBM (000024503212), publicada no Diário Oficial do
Estado n° 23.663, de 25 de outubro de 2021.

 

6. Após o desprovimento de todos os recursos do requerente, restaram defini�vos os
mandamentos da primeira decisão, cujo disposi�vo colacionamos:

 
Logo, é nulo o ato de exclusão do autor dos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás, assis�ndo, então, o direito de ser reintegrado ao curso de formação.

Noutro aspecto, quanto ao pedido de condenação do Estado de Goiás em indenização por danos
materiais, por ter o requerente deixado de perceber sua remuneração desde o ato da exclusão,
entendo não devido, porquanto o recebimento de vencimentos reflete a contraprestação de
serviço público prestado.

Sendo assim, a despeito de ter sido irregularmente afastado do cargo, o recebimento de
indenização referente aos salários e encargos não pagos refle�ria em enriquecimento ilícito por
parte do autor.

Ao teor do exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para o fim de
anular o ato administra�vo que excluiu o requerente os quadros do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Goiás. Cabe à Administração realizar novo Curso de Formação ao autor ou, integrá-lo
em algum em trâmite ou a realizar, verificando as presenças já constantes daquele que fora
excluído.

(grifo nosso)
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7. Da decisão proferida, resta evidente que o Poder Judiciário, em análise do mérito,
concedeu tão somente a anulação do ato de exclusão do requerente, e indeferiu qualquer pleito
indenizatório, não aplicando também nenhum efeito retroa�vo. Essa afirmação é ainda mais evidente
pelo fato de que a decisão não determinou a reintegração retroa�va do requerente à turma de
formação inicial, facultando à Administração, inclusive, a possibilidade de realizar "novo Curso de
Formação ao autor, ou, integrá-lo em algum em trâmite ou a realizar".

 

8. A nega�va de qualquer pleito indenizatório e aplicação de nenhum efeito retroa�vo
ao requerente foi confirmada pela decisão de segundo grau que, inclusive, foi recortada e acolhida no
Supremo Tribunal Federal pelo Presidente da Suprema Corte, Ministro Luiz Fux, cujo voto é
necessário observar:

 
VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE): A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado que a parte agravante não
trouxe nenhum capaz de infirmar a decisão hos�lizada, razão pela qual deve ela ser man�da, por
seus próprios fundamentos.

Com efeito, analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte
fundamentação, in verbis:

“No caso em exame, verifica-se que o autor estava matriculado no curso de
formação de praças, soldado QP/combatente do Corpo de Bombeiro Militar
do Estado de Goiás, em 09 de janeiro de 2012, Bole�m Geral n°129/2012.

Em razão de doença acome�da, afastou das a�vidades do curso, o que
ensejou em seu licenciamento do órgão de o�cio e sua posterior exclusão,
conforme processo administra�vo 201200010000433.

Como bem salientado pelo magistrado a quo o mo�vo que gerou sua
exclusão do curso de formação não se mostra idôneo, visto que a
administração pública não observou a superveniência da enfermidade
acome�da. Logo, o ato administra�vo que ensejou sua exclusão do curso de
formação foi considerado nulo.

(...)

Quanto ao ressarcimento dos valores que deixou de perceber durante o
período de afastamento, entendo que o primeiro apelante não era, ao
tempo do curso de formação, servidor público efe�vo. O curso de formação
é o período em que o candidato é avaliado e, ao final, considerado com
bom desempenho, torna-se ingresso na corporação militar. Nesse período
do certame, o concursando é avaliado e testado por seu desempenho para
no término estar apto ou inapto. Se durante o curso de formação o
candidato não lograr êxito nas avaliações poderá não ingressar nos quadros
da corporação, em razão de sua inap�dão para o cargo almejado. Observo
que, apesar do ato administra�vo de exclusão do curso de formação ser
nulo, entendo que no período de afastamento o autor não par�cipou do
curso de formação nem prestou serviço efe�vo ao erário publico. Não
houve contraprestação do trabalho. Por esta razão, não há falar em
ressarcimento pois se assim o fosse seria enriquecimento ilícito."

[...]

Destarte, impende consignar que o agravo interno se revela manifestamente infundado.

Ex posi�s, DESPROVEJO o agravo interno e, por ser manifestamente improcedente o recurso,
condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da
causa, nos termos do ar�go 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, na hipótese de votação
unânime. Majoro ao máximo legal os honorários advoca�cios em desfavor da parte recorrente, caso
as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do ar�go 85, § 11, do Código de Processo
Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de jus�ça gratuita.
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STF. Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo n° 1326.977/GOIÁS, Relator Ministro Presidente
Luiz Fux, 30 de agosto de 2021.

(grifo nosso)

 

9. Ainda nesse sen�do, a douta Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, em caso
análogo, emi�u o Parecer n° 30/2018 - PGE (4419326), negando à requerente do processo
SEI 201800011022172 sua reclassificação em almanaque e ressarcimento de preterição, ao invocar  a
tese de repercussão geral do STF no RE 724.347/DF, de que “na hipótese de posse em cargo público
determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria
ter sido inves�do em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.” . São os exatos
termos do referido Parecer, em grifo original, senão vejamos:

 
[...]

12. De maneira bastante singela, nota-se que a decisão que acolheu as manifestações anteriores
da PGE sobre o caso encontra-se totalmente fundamentada, ainda que tenha se valido da
mo�vação aliunde. Está claro e inequívoco nos autos que quando ocorreu a primeira convocação
a interessada não estava aprovada, pois obteve apenas uma liminar para mera reserva de vaga, o
que não lhe dava direito a ingressar no curso. Consequentemente, se a liminar apenas lhe
garan�a a reserva de vaga, não houve equívoco algum a ser sanado. Se outras pessoas com nota
menor que a sua foram convocadas, o fato não significa ofensa à ordem classificatória, pois a toda
evidência aquelas pessoas estavam aprovadas, naquele momento, e a interessada estava
eliminada, de modo que, repita-se, não há que se falar em qualquer equívoco por parte do Estado
de Goiás na situação narrada.

 

 

13. Ademais, é oportuno consignar que o Superior Tribunal de Jus�ça firmou a compreensão de
que candidatos aprovados em concurso público, que �veram suas nomeações tardiamente
efe�vadas, não têm direito à indenização.

14. Cumpre destacar que esse entendimento foi pacificado também no Supremo Tribunal Federal,
em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 724.347/DF, Rel. p/ acórdão
Ministro Roberto Barroso, julgado em 26/02/2015, DJe 13/05/2015, restando consolidada a tese
de que, “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não
faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido inves�do em momento anterior,
salvo situação de arbitrariedade flagrante.”

 

 

15. Isso porque haveria dois reflexos graves: 1) ocorreria enriquecimento sem justa causa por
parte do servidor então nomeado, visto que receberia vencimentos de período não trabalhado, já
que ainda não estava em exercício do cargo; 2) criaria perigosa coisa julgada material em relação
ao caso, aumentando consideravelmente o número de ações judiciais sobre o caso,
impedindo/dificultando a possibilidade da Administração corrigir seus erros (no caso,
prontamente realizar a nomeação). Senão vejamos:

 

 

“CONCURSO PÚBLICO – ATO JUDICIAL DETERMINANDO A NOMEAÇÃO –
PROJEÇÃO NO TEMPO – INDENIZAÇÃO – RECONHECIMENTO NA ORIGEM –
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. Possui
repercussão geral a controvérsia rela�va ao direito de candidatos
aprovados em concurso público à indenização por danos materiais em
decorrência da demora na nomeação determinada judicialmente.

(…)

ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discu�dos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, sob a Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski, na
conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria
de votos, em dar provimento ao recurso extraordinário, assentando-se
a tese de que, na hipótese de posse em cargo público determinada por
decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que
deveria ter sido inves�do em momento anterior, salvo situação de
arbitrariedade flagrante. Redigirá o acórdão o Ministro Luís Roberto
Barroso. Vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Luiz Fux,
apreciando a tese 671 da repercussão geral. Ausente, jus�ficadamente, o
Ministro Dias Toffoli. Brasília, 26 de fevereiro de 2015.

(STF – RE: 724347 DF, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento:
29/08/2013, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG
27-09-2013 PUBLIC 30-09-2013)

(DESTACAMOS)

 

16. Ante o exposto, por não ter ocorrido qualquer ilegalidade no caso presente, já que quando da
primeira convocação a interessada estava ELIMINADA, e sua liminar apenas lhe garan�a mera
reserva de vaga, e tendo em vista a jurisprudência pacífica do STF e o STJ que, de uma maneira
geral, nega qualquer direito aos nomeados tardiamente, opina-se pelo conhecimento do Recurso
Administra�vo aviado, ante a falha da Administração Pública em não consignar no documento o dia
do seu recebimento e, no mérito, pelo não exercício do juízo de retratação previsto no art.
56, § 1º, da Lei Estadual nº 13.800/2001, mantendo-se hígido o Despacho nº 0692/2015/SSP (fl.
09 - 3555712).

 

10. Ante todo o exposto, assentado que a decisão judicial transitada em julgado no
autos de n° 0293588-73.2015.8.09.0051 concedeu ao Sd QP/Combatente 03.383 CAIO Rodrigo de
Santana Rodrigues apenas a anulação do ato administra�vo de sua exclusão, e negou qualquer efeito
indenizatório ou retroa�vo, e que a Procuradoria-Geral do Estado já orientou a matéria, pugnando pelo
indeferimento de pedidos de reclassificação e ressarcimento de preterição em caso de nomeação tardia
por decisão judicial, por força da tese de repercussão geral do STF no Recurso Extraordinário n°
724.347/DF, esta Assistência entende pela necessidade de desprovimento de todos os pedidos
formulados pelo requerente no O�cio n° 2580/2022 - 20ª CIBM (000026682471), tendo o direito do
mesmo já se exaurido completamente com sua reinclusão no CBMGO e exclusão de sua condição sub
júdice no processo n° 201700003023121.

 

Assistência do Comando Geral, aos 28 dias do mês de janeiro de 2022.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CARLANE CALIXTO DE BRITO, Bombeiro (a)
Militar, em 28/01/2022, às 14:57, 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 HEITOR BRAGA DE PAULA, Bombeiro (a) Militar,
em 28/01/2022, às 15:10, 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
000026972111 e o código CRC 3E0AA72A.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026972111&crc=3E0AA72A
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ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL 
AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM AMÉRICA - GOIANIA - GO -

CEP 74270-060 - (62)3201-2000.
 

Referência: Processo nº 202200011001667 SEI 000026972111
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL
 
 

PROCESSO: 202200011000340
INTERESSADO: DIOLIAN DONIZETE BORGES
Assunto: Cancelamento de punição.
 

MANIFESTAÇÃO Nº 16/2022 - ACG- 09880

 
1. Aportou nesta Assistência requerimento (000026417876) subscrito pelo Cb

QP/Combatente 03.607 Diolian Donizete BORGES, pleiteando o cancelamento do registro de
punição disciplinar em sua ficha funcional, com fulcro no art. 109 do Código de Ética e Disciplina dos
Militares do Estado de Goiás - CEDIME.

 
2. É a síntese. Segue manifestação.
 
3. Analisando a ficha funcional do requerente, observa-se que o pleito de cancelamento

recai sobre uma sanção administrativa disciplinar de detenção publicada no Boletim Geral Eletrônico
nº 194/2016 - CBMGO, datado de 19 de dezembro de 2016.

 
4. No que pertine ao tema em apreço, insta consignar que a matéria é regida pela Lei

estadual nº 19.969, de 11 de janeiro de 2018, que institui o Código de Ética e Disciplina dos Militares do
Estado de Goiás e dá outras providências, da seguinte maneira: 

 
Art. 108. Cancelamento de sanção disciplinar é o direito concedido ao militar de tê-la excluída, bem como a
averbação e outras notas a ela relacionadas, em seus assentamentos funcionais. 
Art. 109. O cancelamento da pena disciplinar dar-se-á, automaticamente, ao militar apenado que tenha
completado, sem qualquer outra punição, as seguintes condições:
I - 05 (cinco) anos de efetivo serviço, no caso de a sanção disciplinar ser prestação de serviço de natureza
preferencialmente operacional ou transferência a bem da disciplina; 
II - 04 (quatro) anos de efetivo serviço, quando a sanção disciplinar for reprimenda ou repreensão. 
(...)
Art. 112. As anotações de punições canceladas deverão ser excluídas da ficha virtual do militar e, não se
tratando desta, todas as anotações relacionadas com as sanções disciplinares canceladas deverão ser
apagadas de maneira que não seja possível a sua leitura. Em todo caso, na margem onde for feito o
cancelamento, deverão ser anotados o número e a data do boletim da autoridade que concedeu o
cancelamento, com rubrica da autoridade competente que assinar as folhas de alterações. 
(Grifo nosso)

 
5. A sanção disciplinar de detenção disciplinada no Decreto estadual nº 4.681, de 03 de

junho de 1996 - Regulamento Disciplinar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, não foi

É



31/01/2022 15:30 SEI/GOVERNADORIA - 000027093261 - Manifestação

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32633288&infra_siste… 2/2

recepcionada pelo Código de Ética dos Militares, contudo, a Lei estadual nº 19.969, de 2018, prevê a
equivalência de tal sanção, para fins administrativos, com a sanção disciplinar de reprimenda, senão
vejamos:

 
Art. 124. Para efeitos desta Lei, os prazos, a classificação, a reclassificação, a melhoria de comportamento e
equivalência com crime e contravenção penal, para prisão e detenção previstos nos Decretos nº 4.717, de 07
de outubro de 1996, e nº 4.681, de 03 de junho de 1996, correspondem, respectivamente, às sanções
disciplinares de prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional e reprimenda previstas
nesta Lei. (Grifo nosso)
 

6. Desta feita, após a verificação dos requisitos objetivos necessários à efetivação
do cancelamento da sanção administrativa elencada, consoante disposição do art. 109 da Lei estadual nº
19.969, de 2018, esta Assistência entende que o militar faz jus ao cancelamento do registro da sanção
disciplinar de detenção, publicada no Boletim Geral Eletrônico nº 194/2016, datado de 19 de dezembro de
2016, e consequentemente, à retirada de sua ficha funcional, a partir da publicação do cancelamento, de
todas as anotações relacionadas com a sanção disciplinar cancelada, devendo ser anotado em seus
assentamentos funcionais o número e a data do boletim de cancelamento.

 
Assistência do Comando Geral, em Goiânia - GO, aos 31 dias do mês de janeiro de

2022.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CARLANE CALIXTO DE BRITO, Bombeiro (a)
Militar, em 31/01/2022, às 10:41, 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 THALES LIMA PEREIRA, Bombeiro (a) Militar, em
31/01/2022, às 10:41, 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
000027093261 e o código CRC 4ABE29B9.
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