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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 33, de 07 de março de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico referente ao pedido
relativo ao processo de análise de projeto protocolado no SIAPI sob o
número 180818/21 e protocolo de Comissão Técnica número 33773/22.

 

O COMANDANTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da 
Lei 15.802 de 11 de setembro de 2006 e da Norma Técnica n. 01/2021 - CBMGO, resolve:

 
Art. 1º Nomear Comissão para analisar e emitir parecer inerente aos itens que

encontram-se em desacordo com a Lei 15.802/2006 e Normas Técnicas da Corporação, tendo em vista
solicitação de Parecer Técnico referente ao processo de Análise de Projeto n. 180818/21 -
SIAPI, encaminhado a este CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão
Técnica n. 33773/22. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:
- Presidente: 1º Ten QOC 03.676 Antônio Carlos SABBATINI da Silva
- Membro:  2º Ten QOC 03.868 Leandro Matos BORTOLINI
- Membro:  2º Ten QOC 04.118  Guilherme Moreira BORJA
 
Art. 4º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral

Eletrônico da Corporação.
 
 
Goiânia, aos 07 dias do mês de março de 2022.

 

 

ANDERSON GONÇALVES DE SIQUEIRA MOURA - TC QOC

                                                                                                   



11/03/2022 17:02 SEI/GOVERNADORIA - 000028100277 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=33768324&infra_siste… 2/2

 

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON GONCALVES DE SIQUEIRA MOURA,
Comandante, em 07/03/2022, às 16:18, 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
000028100277 e o código CRC 9109A7D9.

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 
RUA C-124 COM C-117, JARDIM AMÉRICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO -  (62) 3286-8971

Referência: Processo nº 202200011007882 SEI 000028100277

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000028100277&crc=9109A7D9
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011007882
Nome: @nome_interessado_maiusculas@
Parecer Técnico

PARECER CBM/DAP-CAT-18969 Nº 27/2022
1. Referência

1.1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2. Normas Técnicas – CBMGO;
1.3. Portaria n. 33/2022 – CBM;
1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n. 180818/21;
1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 33773/22; e
1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido pelo Responsável Técnico, Arq. Marcus Marques Basílio – CAU A38634-0.
 
2. Identificação do Solicitante e da Edificação
2.1. Nome ou Razão Social:  DB - Diagnósticos e Análises Clínicas LTDA;
2.2. Endereço: Alameda Alcides Araújo Romão, All Park Polo Empresarial,  Aparecida de Goiânia-GO;
2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: D-4;
2.4. Área Total Construída Apresentada: 3.587,00 m²;
2.5. Altura Apresentada: 5,25 m; e
2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada: 03 Pavimentos.
 
3.  Requerimento 

Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01 – Procedimentos Administrativos, para exigência
listadas a baixo:

 
3.1. Exigência/ Estudo de caso para análise:

ADEQUAR COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL: ÁREA MÁXIMA PERMITIDA PARA OCUPAÇÃO D-4, COM ALTURA MENOR QUE 6M É DE 2500M.
(TÉRREO TEM 2824,70M²).

Fundamentação Técnica para a solicitação:
Solicitamos análise por meio de Comissão Técnica, quanto ao item 01 do Protocolo 180818/21 de 29/11/2021, A área do pavimento térreo da edificação é de 2.824,70m2 . A
tabela 6D do Anexo A da NT01, exige a compartimentação horizontal para a edificação em questão. Conforme Anexo B da NT09, a área máxima de compartimentação
permitida para edificação baixa do Grupo D4 é de 2.500 m2 . Como solução, propomos compartimentar com parede corta fogo (resistência de 60min.) entre o laboratório clínico
e o almoxarifado. Segue imagem abaixo: 
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A área total compartimentada/ separada do laboratório de análise clínica é de 641,34m2 . Segue tabela abaixo:

Resultando em 2.183,36m2 para área de análise clínica do pavimento térreo.
O item 5.2.2 da NT09 diz que “No caso de edificações que possuam coberturas (telhados) combustíveis, a parede de compartimentação deve estender-se, no mínimo, 1m acima
da linha destas.”

Medida Alternativa / Solução Proposta:
Para atender à exigência da norma, propomos a utilização de forro de gesso acartonado com resistência ao fogo de 60min, criando uma cobertura incombustível no
almoxarifado, a fim de garantir a compartimentação horizontal. Segue imagem abaixo:
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4. Comentários

O Projeto em questão é referente à DB - Diagnósticos e Análises Clínicas, edificação que se enquadra na divisão D-4 - Laboratório, com carga
de incêndio de risco baixo, contendo uma edificação principal com duas docas e um almoxarifado, além de edificações radiais compostas por câmara fria, lixo
biológico, lixo comum, recicláveis e autoclave.

 
4.1 Referente ao item 5.1 do Anexo H

De acordo com a Norma Técnica 09 - Compartimentação Horizontal e Vertical, em seu item 5.2, tem-se que:
5.2 Características de construção

Para os ambientes compartimentados horizontalmente entre si, devem ser exigidos os seguintes requisitos:
5.2.1 A parede de compartimentação deve ter a propriedade corta-fogo, sendo construída entre o piso e o teto devidamente vinculado à estrutura do edifício, com reforços
estruturais adequados.
5.2.2 No caso de edificações que possuam coberturas (telhados) combustíveis, a parede de compartimentação deve estender-se, no mínimo, 1m acima da linha destas.

O item 5.4 da NT-09 tras as características a respeito de resistência dos elementos:
5.4 Características de resistência ao fogo
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5.4.1 No interior da edificação, as áreas de compartimentação horizontal devem ser separadas por paredes de compartimentação, devendo atender aos tempos requeridos de
resistência ao fogo (TRRF), conforme NT-09 – Resistência ao fogo dos elementos de construção.
5.4.2 Os elementos de proteção das aberturas existentes nas paredes corta-fogo de compartimentação podem apresentar TRRF de 30 min menor que a resistência das paredes de
compartimentação, porém nunca inferior a 60 min.

Quanto ao TRRF, extrai-se da Tabela A da NT-08 - Resistência ao fogo dos elementos de construção, que edificações do grupo D com altura
menor ou igual a 6 metros é exigido um tempo mínimo de 30 minutos, no entanto, conforme citado acima pela NT-09, para compartimentação este tempo de
resistência nunca pode ser inferior a 60 minutos.

O solicitante propõe como medida alternativa a utilização de um forro incombustível e com resistência ao fogo por 60 minutos, em substituição
da estensão de 1 metro das paredes na cobertura combustível.

 
5. Parecer

Diante do exposto, esta comissão decide:
DEFERIR a medida alternativa / solução proposta no item 3.1, tendo em vista a presença de detectores de fumaça no almoxarifado, objeto da

compartimentação, DESDE QUE a parede de compartimentação se estenda no mínimo 1 metro acima do nível do forro proposto e que seja feito o devido
isolamento entre o forro e as paredes do ambiente de modo a garantir estanqueidade em relação à fumaça, garantindo a compartimentação. Não sendo a
estanqueidade garantida deve-se instalar detecção entre o forro proposto e o telhado da edificação (detecção entreforros). Neste sentido fica proibido a utilização
de materiais Classe II-A na cobertura da edificação, no teto e forro da área compartimentada, devendo ser utilizado somente materiais de Classe I (incombustível).

O presente parecer condiciona-se a atual situação da edificação. Caso seja alterada sua finalidade, ocupação ou área, um novo projeto deverá ser
apresentado ao CBMGO, para avaliação e devidas providências.

Cumpram-se rigorosamente estas e as demais exigências do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás referentes à segurança contra
incêndio e pânico aplicáveis à edificação.

Este é o parecer.
 
CAT, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 10 dias do mês de março de 2022.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MOREIRA BORJA, Bombeiro (a) Militar, em 10/03/2022, às 10:38, 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 LEANDRO MATOS BORTOLINI, Bombeiro (a) Militar, em 10/03/2022, às 10:39, 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 ANTONIO CARLOS SABBATINI DA SILVA, Bombeiro (a) Militar, em 10/03/2022, às 10:40, 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 000028207609 e o código CRC E272477A.

 DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT 
RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.S/L - Bairro JARDIM AMERICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO - ESQUINA COM RUA C-117 (62) 3201-2215

 

Referência: Processo nº 202200011007882 SEI 000028207609

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000028207609&crc=E272477A
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

17ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

                DECISÃO Nº: 1/2022 - 17ª CIBM - ITABERAÍ- 14226

O presente Processo Administra�vo Disciplinar - PAD n. 5/2022 - CCD/ 17ª CIBM, de Rito
Ordinário, inaugurado por meio da Portaria n. 04, de 08 de fevereiro de 2022 (000027349052),
publicada no Bole�m Geral Eletrônico n. 24/2022 (000027516109), tendo como encarregado o 2° Ten
QOA 01.253 Adson Rodrigues da Costa, foi instaurado para apurar indícios quanto a prá�ca de
transgressão disciplinar em desfavor do Sd QP/Combatente 03.906 Daniel Francisco MEDEIROS Filho, com
base no O�cio nº 5067/2022 - CBM (000026953221), por ter se dirigido a seu superior hierárquico de
forma inapropriada.

Ao analisar o parecer do oficial encarregado (000028152642) nota-se que os autos
foram instruídos de provas documentais e testemunhas, com elementos probatórios suficientes, ficando
evidenciado que o militar deixou de observar as normas regulamentares, no que concerne à prá�ca de
transgressão disciplinar, incidindo nas seguintes faltas disciplinares previstas no CEDIME:

Art. 120, V - ofender, provocar, desafiar, desacreditar, dirigir-se, referir-se,
ou responder de maneira desatenciosa ao superior hierárquico ou
funcional, por atos, gestos ou palavras.

Art. 120, XVII - desrespeitar membros do execu�vo, legisla�vo e judiciário
ou companheiro de farda.

Art. 120, LI - ofender, injus�ficadamente, qualquer dos preceitos da é�ca,
da disciplina ou hierarquia militar previstos em lei.

Ao militar foram oferecidas todas as oportunidades para apresentação de defesa e
contraditar as provas produzidas, de maneira a exercer a ampla defesa e o contraditório, conforme
preceitua o inciso LV, do art. 5º, da Cons�tuição da República Federa�va do Brasil, não apresentando
jus�fica�va convincente de seu ato pra�cado.

Isto posto, DECIDO:

I - Concordar Totalmente com o Parecer do Encarregado; 

II - Classificar a Transgressão Disciplinar como GRAVE;

III - Fixar a Sanção Administra�va Disciplinar-Base de 02 (dois) dias de Prestação de
Serviço de Natureza Preferencialmente Operacional, conforme  inciso I do art. 20 e alínea "c" do art. 41
do CEDIME;

IV - Não houve qualquer causa de jus�cação prevista no Art. 21 do CEDIME. Em consulta
aos assentamentos funcionais, verifica-se que não houve qualquer ccircunstância atenuante, prevista no
Art. 22 do CEDIME. Entretanto, face as circunstâncias agravantes previstas no art. 23, incisos V – ter sido
come�da durante o serviço e VI – ter sido come�da em presença de subordinado, tropa ou em público,
ambos do CEDIME, razão pelo qual altero a Sanção Disciplinar para 04 (quatro) dias de serviço
preferencialmente operacional de 12 horas, respeitando-se os intervalos previstos na legislação vigente;

V - O militar permanecerá no comportamento BOM, conforme dispõe o inciso III do Art.
45 c/c Art.46, ambos do CEDIME;
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VI - À SAAD para providências no sen�do de Publicar a Decisão e, logo após, no�ficar o
Acusado na forma do Art. 64, inciso IX da NA-25/2020.

 

Eduardo de Melo - Maj QOC
Autoridade Instauradora do PAD n. 5/2022 - CCD/ 17ª CIBM

 

ITABERAI - GO, aos 11 dias do mês de março de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO DE MELO, Comandante, em 11/03/2022, às
14:44, 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
000028225048 e o código CRC 9FCA3BD1.

 

17ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR 
RUA 11 - Bairro JARDIM NECO DE FARIA - CEP 76630-000 - ITABERAI - GO 0-  (62)3375-

1060
 

Referência: Processo nº 202200011002847 SEI 000028225048

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000028225048&crc=9FCA3BD1
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

2ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202100016024087

Nome: 2ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR

Assunto: Sindicância n. 06/2022 - CCD/3º CRBM

PARECER CBM/2ª CIBM - ANÁPOLIS-19101 Nº 2/2022

1. INTRODUÇÃO:

 

O Bombeiro Militar SD QP/Combatente 04.034 PEDRO Paulo Silva Ribeiro encaminhou o
O�cio 43320 (000023330594) para conhecimento e apreciação do fato narrado na Manifestação Elogio
(000023131010), sob o disposto da Portaria nº 32/2015 - CG, uma vez que entendeu que a referida
conduta possui os elementos essenciais de ato de bravura.

Mediante esta solicitação, o Sr. CAP QOC Higor Mendonça, Comandante da 2ª CIBM -
Busca e Salvamento instaurou a referida sindicância através da Portaria n. 04/2022 - CBM, publicada em
07 de fevereiro de 2022 no Bole�m Geral Eletrônico nº 21/2022, para inves�gar possível ato de bravura
do Bombeiro Militar SD QP/Combatente 04.034 PEDRO Paulo Silva Ribeiro.

 

2. DILIGÊNCIAS REALIZADAS:

 

Com o obje�vo de reunir todos os elementos possíveis para a materialização do pedido
de promoção por ato de bravura, este sindicante, a fim de consubstanciar os autos, no�ficou a ví�ma e as
testemunhas que estavam presentes no momento do fato para prestarem esclarecimentos sobre a
atuação do Bombeiro Militar no evento em pauta. Quais sejam: O próprio sindicado requerente
supracitado, Leonardo Timo�o da Silva (ví�ma que foi resgatada), Anderson Gomes da Silva (testemunha
e filho da ví�ma), Maria Solange Gomes (testemunha e nora da ví�ma).

Além disso, com o obje�vo de substanciar os fatos narrados e a solicitação do sindicado,
foi anexado também ao processo, uma análise profissional a respeito do caso (000027935480) de um
especialista de referência nacional e internacional da área de Salvamento Aquá�co, Dr. David Szpilman,
Secretário Geral da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquá�co (SOBRASA), membro e fundador da
Interna�onal Drowning Reserch Alliance (IDRA).

Ademais, tanto o sindicado quanto as testemunhas relataram não haver nenhum
registro fotográfico feito por terceiros em relação ao salvamento em questão, tampouco existem câmeras
de segurança nas adjacências do local que pudessem ter filmado a atuação do militar em tela.

 

3.  PARTE EXPOSITIVA:

 

Na manhã do dia 22 de julho de 2021, na praia da Vila do Sargi, no município de Serra
Grande, Estado da Bahia, o Bombeiro Militar SD QP/Combatente 04.034 PEDRO Paulo Silva Ribeiro, que
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estava de férias, em momento de folga, realizou o salvamento de um senhor de 66 anos de idade,
Leonardo Timo�o da Silva, que estava se afogando no mar.

O Sr. Leonardo Timo�o da Silva estava tomando banho com seu filho Anderson Gomes
da Silva e de forma repen�na começou a ser puxado pela água para dentro do mar, através de uma
corrente de retorno se distanciando cerca de 20 a 30 metros da praia, momento em que Anderson, filho
da ví�ma, e outros familiares que estavam nas redondezas começaram a pedir socorro de forma
acentuada e desesperada para que alguém tomasse alguma providência em relação ao fato.

Neste momento, o SD QP/Combatente 04.034 PEDRO Paulo Silva Ribeiro, que estava de
férias passeando com familiares e amigos na praia, observou o pedido de socorro e imediatamente
adentrou no mar, sem qualquer �po de material específico de salvamento aquá�co, nadou até a ví�ma,
fez a abordagem na ví�ma e a re�rou da água, realizando dessa forma o salvamento, evitando assim, que
ela se afogasse.

 

4. PARTE CONCLUSIVA:

 

O ato de bravura trata-se de uma das formas pela qual o legislador estadual goiano
permi�u a ascensão funcional na carreira de seus militares. Delimitado pelo princípio cons�tucional da
legalidade, o ato norma�vo foi então apresentado sob diversos diplomas legais, dis�nguindo a pretensão
para as diferentes classes na carreira militar, ou seja, para praças e para o oficialato.

A Lei n. 11.416, de 05 de fevereiro de 1991, que baixou o Estatuto do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás, assim definiu o ato norma�vo da promoção:

Art. 60 - O acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é sele�vo,
gradual e sucessivo e será feito mediante promoção, de conformidade
com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais
e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado da
carreira.

Art. 61 - As promoções serão efetuadas pelos critérios de an�guidade e
merecimento, ou, ainda, por bravura e post mortem.

Desta feita, o legislador deixou que a matéria fosse tão somente tratada por legislação
específica, pela qual foi editada a Lei n. 15.704, de 20 de junho de 2006, que dispõe sobre o Plano de
Carreira de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, regulando sobre as promoções da
seguinte forma:

Art. 6º As promoções de Praças dar-se-ão:

I – por an�guidade;

II – por merecimento; I

II – por ato de bravura." (...)

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 posi�vo deles emanado."

Em um aspecto mais específico ainda, foi delimitado obje�vamente os ítens previstos
no §1º, do art. 1º da Portaria nº 32/2015 - CG, a qual trata dos elementos essenciais do ato de
bravura, quais são:

§ 1º Na condução da instrução processual deverão ser abordados os
elementos essenciais que descrevem o ato de bravura, quais sejam:

I – Ocorrência de ato ou de atos incomuns de coragem e audácia no
desempenho de ações cuja natureza seja exclusivamente inerente às
a�vidades bombeiro militar;
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II – Evidenciar se a conduta do bombeiro militar ultrapassou os limites
normais do cumprimento do dever;

III – Esclarecer se o ato pra�cado pelo bombeiro militar representou feito
excepcionalmente valioso, seja pelos resultados alcançados ou pelo
exemplo edificante deles emanado.

IV – Existência de prova inequívoca de que o perigo era certo (com real
probabilidade de dano), conhecido, iminente, inevitável e que não era
exigível ao militar enfrentá-lo;

V – (Revogado pela Portaria n. 31/2019 - CBM) e

VI – Que esteja comprovada a individualidade e discricionariedade do
autor em relação à exposição ao risco excessivo, caracterizando atos de
coragem e audácia no desempenho da ação apreciada.

 

Desta forma, analisando separadamente cada um dos ítens e correlacionando com os
depoimentos do sindicado, da ví�ma e das testemunhas temos as seguintes observações:

 

I – Ocorrência de ato ou de atos incomuns de coragem e audácia no desempenho de
ações cuja natureza seja exclusivamente inerente às a�vidades bombeiro militar.

 

Ainda, através do Art. 125 da Cons�tuição Estadual:
Art. 125 - O Corpo de Bombeiros Militar é ins�tuição permanente,
organizada com base na hierarquia e na disciplina, cabendo-lhe, entre
outras, as seguintes atribuições:

.........

II - a prevenção e o combate a incêndios e a situações de pânico, assim
como ações de busca e salvamento de pessoas e bens;

 

Através dos depoimentos do sindicado, da ví�ma e das testemunhas observou-se
claramente que se tratou de uma ação exclusivamente inerente às a�vidades Bombeiro Militar, de
salvamento aquá�co de uma ví�ma em pânico em início de processo de afogamento que estava a
aproximadamente de 20 a 30 metros da praia, como observado no relato do próprio Sd Pedro:
"aproximadamente a mesma distância de 30 metros para dentro do mar", bem como da testemunha Sr.
Anderson Sousa: " o bombeiro entrou, passou os braços do meu pai por de traz dele e puxou o meu pai,
que estava a uma distância de uns 20 a 30 metros, já bem distante de mim em uma área mais funda". 

Além disso, a coragem e audácia no desempenho de suas ações observa-se pelos
seguintes depoimentos com a presença de corrente de retorno no mar, como relatado pela ví�ma Sr.
Leonardo Timo�o: "veio aquela corrente do mar me puxou para dentro da água e quanto mais me
esforçava mais ela puxava", da Sra. Maria Solange: "porque estava do lado do meu esposo e meu
esposo conseguiu sair, mas ele não, foi indo para dentro", bem como a fala do Sr. Anderson Gomes: "de
repente o meu pai foi puxado pelo mar e se distanciou muito rápido, pedia para ele voltar e ele não
conseguia, meu pai já é de idade, bastante apavorado não conseguia sair e foi se distanciando mais
para o fundo" e ainda "o que aconteceu foi uma corrente, o que o pessoal chama de corrente de
retorno que puxou meu pai".

De acordo com o Manual de Salvamento Aquá�co do Espirito Santo e da Sociedade
Brasileira de Salvamento Aquá�co (SOBRASA), temos:

Na praia, a corrente de retorno (vala) é o local de maior ocorrência de
afogamentos (mais de 85% dos casos). É formada por toda massa de água
em forma de ondas que quebra em direção a areia e por gravidade tem
que retornar ao oceano. No seu retorno a água escolhe o caminho de
menor resistência para retornar, aprofundando cada vez mais aquele
local, formando um canal que literalmente “puxa” para alto mar [1].
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15% do total de óbitos por afogamento no Brasil (870 mortes p/ano),
ocorrem principalmente na faixa de 15 a 19 anos, onde 50% dizem saber
nadar e 90% ocorrem em correntes de retorno [2].

O ato de coragem e audácia está apresentado pelo simples fato de o Bombeiro Militar
adentrar imediatamente neste ambiente hos�l, nestas condições sem qualquer �po de equipamento
básico de salvamento aquá�co preconizado em pra�camente todos os Manuais de Bombeiros, tais como
nadadeira e flutuador (life belt ou rescue tube) [1], [3], [4]. 

Os equipamentos básicos do Guarda-Vidas são ferramentas
indispensáveis para o serviço de prevenção, orientação e caso seja
necessário, na execução de um salvamento aquá�co com segurança e
eficiência. São de posse obrigatória ao Bombeiro Militar durante o serviço
de Guarda-Vidas. [3]

Observou-se através dos relatos da ví�ma e das outras 02 testemunhas, perguntados se
o bombeiro u�lizou algum equipamento ou material para a realização do salvamento, o Sr. Leonardo
respondeu: "Não u�lizou nenhum �po de material, até sem camisa, ele estava brincando de bola na
praia, foi só na força do braço mesmo". A Sr. Maria Solange relatou: "O bombeiro não �nha nada nada,
estava de sunga no momento de lazer dele com a família, estava brincando com as crianças dele por
lá" e o Sr. Anderson Gomes respondeu: "Não, não. Ele não �nha nenhum equipamento não".

Além disso, a coragem e audácia verifica-se também perante as observações
apresentadas na declaração do Dr. David Szpilman (000027935480):

Provavelmente ele não tem o hábito de ir a praia e a praia é
completamente diferente de um rio, as situações de corrente e de riscos
são muito diferentes.

 

II – Evidenciar se a conduta do bombeiro militar ultrapassou os limites normais do
cumprimento do dever.

 

O Bombeiro Militar ultrapassou os limites normais do cumprimento do dever
primeiramente por estar de férias em passeio com a família em uma praia da Bahia, tal como observa-se
no relado do Sd Pedro: "Estava em viagem de férias no município de Serra Grande, mais
especificamente no vilarejo de Vila do Sargi e no dia 22/07/2021 por volta de 10 horas da manhã
estava brincando com os filhos na praia, juntamente com dois amigos também com seus filhos", bem
como no relato da testemunha Sra. Maria Solange: "O bombeiro não �nha nada nada, estava de sunga
no momento de lazer dele com a família, estava brincando com as crianças dele por lá".

Perguntado ao Sd Pedro se durante o seu Curso de Formação e Especialização em
Mergulho Autônomo passou por algum treinamento ou prá�ca de salvamento em águas
marí�mas, respondeu QUE: "Não". Fato que realmente não é prá�ca do CBMGO, pois o ambiente
marí�mo não é próprio do nosso Estado, estando a maioria dos Bombeiros Militares de Goiás inaptos
para ações de salvamento aquá�co neste �po de ambiente.

 

III – Esclarecer se o ato pra�cado pelo bombeiro militar representou feito
excepcionalmente valioso, seja pelos resultados alcançados ou pelo exemplo edificante deles emanado.

 

Conforme já apresentado em relação a grande mortalidade de ví�mas em decorrência
de correntes de retorno no mar, bem como os relatos da ví�ma e das outras 02 testemunhas, através do
que falou o Sr. Leonardo:  "a par�r daí o bombeiro foi e conseguiu chegar até a mim e realizar o
salvamento e que foi um anjo de Deus na minha vida, sendo que se não fosse esse bombeiro, eu teria
morrido", "fiquei muito ruim mesmo, ia na beira da água e fiquei muito ruim naqueles dias, inclusive
porque eu poderia ter até empacotado, a viagem meio que acabou porque fiquei muito abalado, foi
di�cil", além do relato da testemunha Sra. Maria Solange, perguntado se em algum momento achou que
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o seu sogro estava sobre risco de vida, respondeu QUE: "Com certeza, se ele não �vesse aparecido ali
teria ocorrido o pior", bem como no depoimento do Sr. Anderson Souza, perguntado se em algum
momento achou que o seu pai estava sobre risco de vida, respondeu QUE: "A todo o momento".

Ficando evidente, dessa forma, que o ato pra�cado pelo Bombeiro Militar representou
feito excepcionalmente valioso: A vida do Sr. Leonardo Timo�o.

 

IV – Existência de prova inequívoca de que o perigo era certo (com real probabilidade
de dano), conhecido, iminente, inevitável e que não era exigível ao militar enfrentá-lo;

 

Conforme apresentado no relato da ví�ma, Sr. Leonardo Timo�o: "Veio aquela corrente
do mar me puxou para dentro da água e quanto mais me esforçava mais ela puxava, momento em que
o meu filho conseguiu sair mas eu não e a par�r daí o bombeiro foi e conseguiu chegar até a mim e
realizar o salvamento e que foi um anjo de Deus na minha vida, sendo que se não fosse esse bombeiro,
eu teria morrido", além das outras 02 testemunhas, conforme relato da Sra. Maria Solange: "Foi então
que ele entrou no mar e re�rou o meu sogro que já estava com as pernas moles e não conseguia mais
andar. Foi um anjo que apareceu ali para resgatar o meu sogro", além da fala do Sr. Anderson: "meu pai
foi puxado pelo mar e se distanciou muito rápido, pedia para ele voltar e ele não conseguia, meu pai já
é de idade, bastante apavorado não conseguia sair e foi se distanciando mais para o fundo. Fiquei em
desespero e não sabia o que fazer, fiquei em dúvida se entrava ou não para ajudar ele a sair da água e
foi quando solicitei ajuda para minha esposa pedir ajuda, foi quando um rapaz já veio correndo, dois
rapazes, um já veio correndo e passou direto para dentro do mar e o outro me falou, fique calmo que
meu amigo é bombeiro quando ele entrou na água e conseguiu re�rar o meu pai, quando chegou
próximo eu consegui ajudá-lo a terminar de re�rar o meu pai da água, ele estava em uma casa alí
próximo. Meu pai já não conseguia mais caminhar também".

Observa-se dessa forma que o perigo era certo, conhecido, iminente e inevitável com
probabilidade de dano a vida do Sr. Leonardo Timo�o, bem como o militar estava em momento de lazer
em suas férias, ou seja, não era exigível ao militar enfrentá-lo, além de não possuir habilidade técnica e
treinamento para atuação em ambiente marí�mo, ainda mais com corrente de retorno.

Pode-se observar também na declaração do Dr. David Szpilman (000027935480):
Mesmo que ele �vesse treinamento de salvamento aquá�co, esse
treinamento não seria suficiente para incorrer em baixo risco ao tentar
salvar naquele local e com aquela condição. Ainda que ele fosse um
nadador, essa competência aquá�ca talvez fosse insuficiente para ele
evitar um trágico final com possível óbito dele e da ví�ma. Isso
observamos diariamente, pois 2 brasileiros morrem diariamente tentando
salvar outro e alguns são Bombeiros Militares, Policiais ou profissionais
empurrados a agir por sua consciência e profissionalismo e as vezes pela
pressão popular.

Mesmo que ele fosse um guarda-vidas ele estaria treinado em uma
situação muito adversa daquele que ele atuou, indo ao socorro sem
material algum.

O Sr. Leonadro, ví�ma que foi resgatada perguntado se em algum momento o bombeiro
esteve sobre risco de vida, respondeu QUE: "Bastante né, ele arriscou a própria vida dele para salvar a
minha, sem colete, sem nada, poderia ter morrido nós dois naquele dia", o relato da testemunha, Sr.
Anderson Sousa também apresentou: "Olha, olhando do meu ponto de vista de leigo do assunto, eu
acho que há um certo risco sim, sem nenhum equipamento, o meu pai em mar aberto lá assim, acho
que havia um certo risco, principalmente por não ter nenhum equipamento".

Dentro desses assuntos apresentados e discu�dos neste inciso em relação ao risco de
sua própria vida, observa-se também o cumprimento do § 4º do Art. 1º da referida Portaria nº 32/2015 -
CG, a qual trata dos elementos essenciais de ato de bravura:
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§ 4º É necessária a constatação de que a ação desprendida pelo
bombeiro militar, colocou em risco incomum sua própria vida. 

Ou seja, o Bombeiro Militar adentrou no mar sem qualquer equipamento básico de
salvamento aquá�co, em ambiente marí�mo em sua pior condição com corrente de retorno, sem
qualquer treinamento e prá�ca específica neste �po de ambiente e realizou um reboque de
aproximadamente 30 metros de distância com uma técnica improvisada em virtude das condições do
mar, colocando sua vida em risco para realizar o salvamento do Sr. Leonardo Timo�o e evitar que ele
morresse afogado.

 

VI – Que esteja comprovada a individualidade e discricionariedade do autor em relação
à exposição ao risco excessivo, caracterizando atos de coragem e audácia no desempenho da ação
apreciada.

 

De acordo com os relatos da ví�ma e das 02 testemunhas fica claro e evidente que o Sd
Pedro ao observar o pedido de socorro adentrou imediatamente na água e realizou o salvamento do Sr.
Leonardo que estava iniciando um processo de afogamento.

De acordo com o relato da própria Ví�ma, Sr. Leonardo Timo�o: "Estava com a família e
de repente foi para a beira da praia com o filho mais novo e entrou no mar e veio aquela corrente do
mar me puxou para dentro da água e quanto mais me esforçava mais ela puxava, momento em que o
meu filho conseguiu sair mas eu não e a par�r daí o bombeiro foi e conseguiu chegar até a mim e
realizar o salvamento e que foi um anjo de Deus na minha vida, sendo que se não fosse esse bombeiro,
eu teria morrido" e de acordo com a testemunha Sra. Maria Solange: "Era de manhã, por volta de 09
horas da manhã, estava com minha filha na praia �rando umas fotos e o meu sogro estava com meu
esposo tomando banho no mar e de repente meu sogro começou a se afogar, momento em que eu
gritei pedindo ajuda e retornei um pouco em direção a casa para pedir ajuda, na hora veio 02 moços
que estavam saindo do condomínio em sen�do a praia, na hora que um deles entrou no mar e o outro
ficou me tranquilizando falando que ele era bombeiro e iria fazer o resgate. Foi então que ele entrou
no mar e re�rou o meu sogro que já estava com as pernas moles e não conseguia mais andar. Foi um
anjo que apareceu ali para resgatar o meu sogro", bem como relatado no depoimento do Sr. Anderson
Gomes: "Agente estava de manhã, no 2º ou 3º dia de férias com uma casa alugada na praia, por volta
de 09, 10 horas da manhã, tomando banho de mar com minha esposa e cunhada que estavam na faixa
de areia, onde eu e meu pai começamos a tomar banho e de repente o meu pai foi puxado pelo mar e
se distanciou muito rápido, pedia para ele voltar e ele não conseguia, meu pai já é de idade, bastante
apavorado não conseguia sair e foi se distanciando mais para o fundo. Fiquei em desespero e não sabia
o que fazer, fiquei em dúvida se entrava ou não para ajudar ele a sair da água e foi quando solicitei
ajuda para minha esposa pedir ajuda, foi quando um rapaz já veio correndo, dois rapazes, um já veio
correndo e passou direto para dentro do mar e o outro me falou, fique calmo que meu amigo é
bombeiro quando ele entrou na água e conseguiu re�rar o meu pai, quando chegou próximo eu
consegui ajudá-lo a terminar de re�rar o meu pai da água, ele estava em uma casa alí próximo. Meu
pai já não conseguia mais caminhar também".

Tais relatos apresentam e comprovam a individualidade e a discriscionariedade do autor
em relação à exposição de todos os riscos já apresentados nos ítens anteriores, caracterizando coragem e
audácia, inclusive com risco da própria vida.

Diante do exposto, fica evidenciado que as ações desenvolvidas pelo SD
QP/Combatente 04.034 PEDRO Paulo Silva Ribeiro, vinculam-se a cada exigência da legislação em vigor
conforme descrito no art. 9º da Lei 15.704/2006 e na Portaria n. 32/2015 - CG, a fim de que se haja a
concessão de promoção por ato de bravura. Assim, este signatário é favorável à indicação da referida
promoção pelas autoridades competentes.

 

LICURGO Borges Winck - 1º TEN QOC
Encarregado da Sindicância n. 06/2022 - CCD/3º CRBM
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