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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 16, de 25 de março de 2022

 
 
O Comandante da Academia e Ensino do Corpo de Bombeiros Militar no uso de suas

atribuições legais e nos termos da Norma de Ensino n. 04, de 11 de janeiro de 2017,
 
RESOLVE:
Art. 1º  Matricular no  Estágio de Adaptação de Sargentos – EAS I/2022, os seguintes

bombeiros militares:

ORD. GRADUAÇÃO RG NOME
1 3º Sgt 2187 ROSILENE GOMES DE ALMEIDA MACHADO
2 3º Sgt 2658 DARWIN DE SOUZA IHUARAQUI
3 3º Sgt 2894 RODRIGO ALVES DA SILVA
4 3º Sgt 3005 EDERSON BARBOSA NASCIMENTO
5 3º Sgt 3220 VIRGÍNIA TEIXEIRA DOURADO
6 3º Sgt 3221 GUSTAVO DE OLIVEIRA CHARLES
7 3º Sgt 3104 ALEXANDRE ALVES DE SOUZA
8 3º Sgt 3605 MARCO AURÉLIO VAZ
9 3º Sgt 3408 TIAGO SCHUSSLER
10 3º Sgt 2512 PIÊRRO ANDERSON CARLOS
11 3º Sgt 3120 POLLYANA CRISTINA L. DE SOUSA COTRIM
12 3º Sgt 3057 JOÃO BATISTA JÚNIOR
13 3º Sgt 3009 EDUARDO APARECIDO ARAÚJO ALVES
14 3º Sgt 3094 MICHELE SANTOS ONOFRE
15 3º Sgt 3135 RODRIGO PEREIRA DA COSTA
16 3º Sgt 2974 ANDERSON CARNEIRO
17 3º Sgt 2969 ALEX JALOWITZKI SILVA
18 3º Sgt 3124 RAFAEL MENDES DE BARROS
19 3º Sgt 3154 THANYRA BEATRICE VICENTINI ZOCCOLI
20 3º Sgt 3063 JOSÉ DE BASTOS BARROS NETO
21 3º Sgt 3016 ERICK VICTOR DO NASCIMENTO MOREIRA
22 3º Sgt 3008 EDSON ALVES FREITAS JÚNIOR
23 3º Sgt 3015 ELIJOHN SOUSA
24 3º Sgt 3069 JUNIO PEREIRA SOUZA
25 3º Sgt 2997 DEOCLIDES JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
26 3º Sgt 3056 JHONATAN DOS SANTOS BRITO
27 3º Sgt 3013 ELBER CHITARRA MACEDO SILVA
28 3º Sgt 3096 MÔNICA MARRA DE OLIVEIRA SANTOS
29 3º Sgt 3085 MARCELO PEREIRA ARRUDA
30 3º Sgt 3055 JEFFERSON WELLINGTON FERREIRA
31 3º Sgt 3037 GIOVANNI FERNANDES FAGUNDES
32 3º Sgt 3160 TIAGO MOURA DE OLIVEIRA
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33 3º Sgt 3090 MARCOS GONÇALVES SOUSA
34 3º Sgt 3027 FELIPE RIBEIRO DE ALMEIDA
35 3º Sgt 3136 RODRIGO RIOS COSSICH FURTADO
36 3º Sgt 3134 RODRIGO GONÇALVES DA SILVA
37 3º Sgt 3130 RICARDO DE OLIVEIRA PRADO
38 3º Sgt 3045 HELTON RODRIGUES DA SILVA
39 3º Sgt 3171 WELTON DIVINO FERREIRA DE OLIVEIRA
40 3º Sgt 3054 JAQUERSON RABELO MELO
41 3º Sgt 3142 RONEY DE PAULA SANTOS
42 3º Sgt 3126 RAFAELA SOARES DE JESUS
43 3º Sgt 3023 FÁBIO ROCHA MEDEIROS
44 3º Sgt 3225 LEONARDO AMORIM PURCENA
45 3º Sgt 3108 ANTONIO XAVIER SILVA JUNIO
46 3º Sgt 3217 FLÁVIO DE SOUSA NETO
47 3º Sgt 3209 CLEDISMAR VIEIRA DA SILVA
48 3º Sgt 3141 RONALDO PIRES DE BARROS JÚNIOR
49 3º Sgt 3051 IVANKLEY CIRINO DA SILVA

 

Art. 2º O curso será realizado em modalidade EAD, com carga horária de 400 horas
aulas, com início  em 21 de março de 2022 e término em 13 de maio de 2022;

 
Art. 3º De acordo com o Plano 05/2022 - CAEBM (000026519834) o curso apresenta a

seguinte grade curricular:
 

ORD. DISCIPLINA CARGA HORÁRIA TOTAL
Módulo EAD Presencial

1 Legislação Bombeiro Militar - LBM 30 100,00% 0 0,00%
2 Treinamento físico militar 0 0,00% 20 100,00%
3 Salvamento Altura 15 100,00% 0 0,00%
4 Salvamento Aquático 15 100,00% 0 0,00%
5 Salvamento Terrestre 15 100,00% 0 0,00%
6 Defesa Civil 10 100,00% 0 0,00%
7 Emergências com Produtos Perigosos 20 100,00% 0 0,00%
8 Sistema de Comando de Incidentes- SCI 25 100,00% 0 0,00%
9 Combate a Incêndio Urbano 25 100,00% 0 0,00%
10 Prevenção e Combate a Incêndio Florestal- PCIF 20 100,00% 0 0,00%
11 Sistema administrativo e operacional 15 100,00% 0 0,00%
12 Correspondência militar/SEI 7 100,00% 0 0,00%
13 Ordem Unida 15 100,00% 0 0,00%
14 Noções Básicas de Busca, Resgate e Salvamento com Cães 5 100,00% 0 0,00%
15 Chefia e liderança 20 100,00% 0 0,00%
16 Procedimentos Administrativos em Inspeções (NT-01 e Processo digital) 35 100,00% 0 0,00%
17 Comunicação Social 5 100,00% 0 0,00%
18 Operações Aéreas 5 100,00% 0 0,00%
19 Estágio supervisionado 0 0,00% 48 100,00%

CARGA HORÁRIA MODULAR 282 68
CARGA HORÁRIA TOTAL 350

 

 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de assinatura.
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CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

Anderson Dalcin Santos - TC QOBM

Comandante em Exercício do CAEBM

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON DALCIN SANTOS, Subcomandante, em
25/03/2022, às 08:51, 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
000028658135 e o código CRC CC13BA60.

COMANDO DA ACADEMIA E ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
AVENIDA PEDRO PAULO DE SOUZA - SETOR GOIÂNIA 2 - CEP 74663-520 - GOIÂNIA - GO -  (62)3201-

2304

Referência: Processo nº 202200011009910 SEI 000028658135
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 253, de 24 de março de 2022

 

Dispõe sobre prorrogação de licença para tratamento de saúde de pessoa da família.

 

 

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 “c” do § 1° do art. 67, da Lei n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, do art. 17 da Norma
Administra�va n° 05, atualizada em 22 de dezembro de 2021 e considerando o teor dos autos dos
Processos SEI n° 202200011008235, resolvem:

 

Art. 1°  Prorrogar a licença para tratamento de saúde de pessoa da família, num total de
4 dias, a contar de 23 de março de 2022, à 2º Sgt QP/Combatente 02.202 SHARLENE DOS SANTOS DIAS
OTIM, CPF: 958.454.451-91, conforme Parecer n° 1164/2022 - CSAU (000028587784) e Despacho n°
2044/2022 - SG (000028593863).

 

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

 

 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 24/03/2022, às 16:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 24/03/2022, às 17:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000028638299 e o código CRC 04D7B4E4.

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 202200011008235 SEI 000028638299
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 111 - GARRA, de 17 de março de 2022

 
 

Institui Comissão Temática do Grupo de Ações e Respostas Rápidas e dá outras providências.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS , nomeado pelo Decreto de 12 de
dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado n. 23.197, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do artigo 11, § 2º, da Lei
Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 114, I, do Decreto Estadual n. 9.690, de 06 de julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria
de Estado da Segurança Pública, resolve:

 
Art. 1º Instituir Comissão Temática do Grupo de Ações e Respostas Rápidas - GARRA.
Parágrafo único. A comissão instituída no caput deste artigo será composta pelos seguintes militares:
I - Cap QOC 02.780 SANCLER Ramos;
II - 1º Ten QOC 02.353 CLÁUDIO Silva Da Silveira;
III - 1º Ten QOC 02.799 WENDER Araújo;
IV - 2º Ten QOA/Administrativo 01.438 Auro BARBOSA Coelho;
V - 3º Sgt QP/Combatente 02.856 Henrique Sento Sé CAMILO;
VI - Cb QP/Combatente 03.442 Erykson MAKS Rodrigues Silva; e
VII - Cb QP/Combatente 03.834 JAIRO Alves Neves.
Art. 2º Os trabalhos atinentes a esta comissão deverão seguir o regramento estampado na Norma Administrativa n. 28 - Comissões Temáticas,

aprovada pela Portaria n. 66/2021 - CBM, de 17 de fevereiro de 2021.
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 17 dias do mês de março de 2022.
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ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-Geral, em 17/03/2022, às 17:06, 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 000028422715 e o código CRC 178A4816.

3ª SEÇÃO DO ESTADO-MAIOR GERAL 
AVENIDA C-206 S/N - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74270-060 - GOIANIA - GO - ESQ. C/ AVENIDA C-231 (62)3201-2000

Referência: Processo nº 202100011005421 SEI 000028422715



30/03/2022 16:46 SEI/GOVERNADORIA - 000028681125 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=34423212&infra_siste… 1/2

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 243, de 25 de março de 2022

 

Dispõe sobre agregação de militar.

 

 

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 ainda o item 3 da alínea "c" do § 1º c/c
§ 4º do art. 78, art. 79 e art. 80, da Lei n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991 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, e considerando o teor dos autos do Processo SEI n° 202200011008312, resolvem:

 

Art. 1° Agregar, a contar de 7 de janeiro de 2022, por haver ultrapassado um ano
con�nuo de licença para tratamento de saúde própria, o 2º Sgt QP/Combatente 01.318 WASHINGTON
DUARTE DOS SANTOS, CPF: 854.800.611-00.

Parágrafo único.  O militar ficará adido ao Comando de Gestão e Finanças.

 

Art. 2°  Atribuir a função "Bombeiro Administra�vo".

 

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

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 25/03/2022, às 16:42, 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 28/03/2022, às 11:15, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000028681125 e o código CRC A1071CFE.

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 202200011008312 SEI 000028681125
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 41, de 24 de março de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de vistoria de
funcionamento protocolado no SIAPI sob o número
174988/21.

 

 
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 - 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 para a solicitação
de Parecer Técnico referente ao processo de Vistoria de Funcionamento n. 174988/21 -
SIAPI, encaminhado a este CAT pelo respectivo Responsável Técnico. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo da Comissão.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:
- Presidente: Cap QOC 02.768 Pollyana Araújo Santos Figueiredo;
- Membro: 1º Ten QOC 03.673 Márcio Ferreira Magalhães; e
- Membro: 2º Ten QOC 03.866 Kenyo Rocha Visconde.
 
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 24 dias do mês de março de 2022.
 

 
ANDERSON GONÇALVES DE SIQUEIRA MOURA - TC QOC

Comandante do CAT
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Documento assinado eletronicamente por ANDERSON GONCALVES DE SIQUEIRA MOURA,
Comandante, em 24/03/2022, às 11:58, 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
000028632243 e o código CRC 7E917E75.

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 
RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.ÁREA - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO - ESQUINA

COM C-117 (62)3274-2443

Referência: Processo nº 202200011009798 SEI 000028632243
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÕES E CREDENCIAMENTO - CAT
 
 

Processo: 202200011009798
Nome: @nome_interessado_maiusculas@
Assunto: Comissão Técnica - RESIDENCIAL SPE 11 PADRE PEREIRA LTDA

PARECER TÉCNICO CBM/DIC-CAT-18970 Nº 9/2022

1. REFERÊNCIA

1.1 Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2 Normas Técnicas – CBMGO;
1.3 Portaria n. 41/2022 – CBM;
1.4 Protocolo de Inspeção de nº  174988/21;
1.5 Protocolo de Comissão Técnica nº  40219/22 ;
1.6 Solicitação de Comissão Técnica – Ocupação/Uso: Residencial - Habitação Multifamiliar, A-2. 
 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE E DAS EDIFICAÇÕES

 

2.1 Nome ou Razão Social: RESIDENCIAL PADRE PEREIRA;
2.2 Endereço: AV. Aristóteles, esq. com rua Jarina e Rua Angico, Jardim Mariliza, Goiânia - Goiás;
2.3 CNPJ: 26.464.205/0001-11;
2.4 Ocupação/Uso/Descrição/Divisão: Residencial - Habitação Multifamiliar / A-2;
2.5 Área Total Construída Apresentada: : 20.890,02 m²;
2.6 Altura Apresentada: 16,32 m.
 
 

3. REQUERIMENTO

Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01
(000028632144) – Procedimentos Administrativos, o seguinte (Fragmentos de textos retirados do Anexo
H).
 

3.1 Exigência/ Estudo de caso para análise:
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Fonte: Anexo H;
 

 
3.2 Fundamentação técnica para solicitação:
 

 

Fonte: Anexo H;
 
3.2 Medida alternativa/Solução Proposta:

Fonte: Anexo H;
 

 

4. CONSIDERAÇÕES

A edificação possui Projeto aprovado sob o protocolo 156780/16. A mesma teve em seu
memorial a presença de escada enclausurada e segue suas especificações (Figura 01).
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Figura 1 - Memorial descritivo da Escada Protegida;

 
A norma técnica NT 11/2021, segue sua referida exigência sobre a abertura de janela da

escada:
5.7.8.2 As janelas das escadas protegidas devem:
a) Estar situadas junto ao teto ou no máximo a 15 cm deste, estando o peitoril no mínimo a 1,1 m acima do
piso do patamar ou degrau adjacente e tendo largura mínima de 80 cm, podendo ser aceitas na posição
centralizada, acima dos lances de degraus, devendo pelo menos uma das faces da janela estar a no máximo 15
cm do teto; (grifo nosso).

 

Em projeto aprovado inserido no sistema (Figura 02) (000028656667) percebe-se a
escada protegida e uma observação feita pelo engenheiro autor do projeto (conforme assinatura): Janela
junto ao teto.
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Figura 2 - Detalhe da escada em projeto aprovado Folha 4/6;

 
Com relação aos requisitos pertinentes à localização da janela de ventilação da escada,

por se tratar de questão de fundamental importância, que visa a garantir o suprimento de ar puro respirável
para ser introduzido no interior da principal componente da rota de saída de emergência da edificação, a
NT-11 destinou vários requisitos visando essa garantia, a saber:

 
5.7.8.2 As janelas das escadas protegidas devem:

a) Estar situadas junto ao teto ou no máximo a 15 cm deste, estando o peitoril no mínimo a 1,1 m acima do
piso do patamar ou degrau adjacente e tendo largura mínima de 80 cm, podendo ser aceitas na posição
centralizada, acima dos lances de degraus, devendo pelo menos uma das faces da janela estar a no máximo 15
cm do teto; (grifo nosso).

 

Bem como, ainda indica que sua instalação pode ser feita no corredor de acesso:
5.7.8.3 Na impossibilidade de colocação de janela na caixa da escada enclausurada protegida, conforme a
alínea c do item 5.7.8.1, os corredores de acesso devem:
a) Ser ventilados por janelas (Ver figura 8), abrindo para o espaço livre exterior, com área mínima de 0,8 m²,
largura mínima de 0,80 m, situados junto ao teto ou no mínimo a 15 cm deste; (grifo nosso).

 
Sendo assim, verifica-se que o responsável técnico em projeto já havia deixado

informação pertinente da correta localização da janela, junto ao teto, o que seria possível com o uso de
alvenaria estrutural. Contudo, a execução foi feita diferente e ultrapassando o limite determinado por
norma de 15 cm, atingindo marca de 20 cm (conforme relato em Anexo H), o que prejudica o correto
funcionamento do dispositivo, visto que sua função de estar próximo ao teto é para retirada de qualquer
fumaça que adentre a região interna da escada. Além do mais, a norma abre entendimento que, caso não
haja a janela interna (que não é o caso) seja ela feita no corredor de acesso à escada para extração da
fumaça antes de adentrar à parte protegida. Em qualquer situação, seja na janela da escada ou a de
corredores de acesso, o rebaixamento de teto para atingir o nível exigido é eficiente para correção.

5. PARECER
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Diante do exposto, esta Comissão Técnica decide DEFERIR o pedido, entendendo que
a forma proposta garante a segurança da escada protegida, conforme Norma Técnica NT 11/2021.

O presente parecer condiciona-se à atual situação da edificação e projeto apresentado a
este conselho. 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.
 
 

Pollyana Araújo Santos Figueiredo - Cap QOC
(Presidente)

 
 

Márcio Ferreira Magalhães - 1º Ten QOC 
(Membro)

 
 

Kenyo Rocha Visconde - 2º Ten QOC
(Membro)

 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 28 dias do mês de março de 2022.

Documento assinado eletronicamente por MARCIO FERREIRA MAGALHAES, Bombeiro (a)
Militar, em 28/03/2022, às 10:55, 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 KENYO ROCHA VISCONDE, Bombeiro (a) Militar,
em 28/03/2022, às 11:09, 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 POLLYANA ARAUJO SANTOS FIGUEIREDO,
Bombeiro (a) Militar, em 28/03/2022, às 11:11, 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
000028634044 e o código CRC 85615E3B.

 

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÕES E CREDENCIAMENTO - CAT

RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.S/L, ESQUINA COM RUA C-117 - Bairro JARDIM AMERICA -
GOIANIA - GO - CEP 74255-320 - (62) 3274-1102

 

Referência: Processo nº 202200011009798 SEI 000028634044
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 257, de 29 de março de 2022

 

Dispõe sobre cessação de indenização por localidade - AC3.

 

 

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, e considerando o teor dos autos do Processo SEI n° 202200011010101, resolvem:

 

Art. 1°  Cessar o pagamento da indenização por localidade - AC3, prevista no Capítulo IV, art. 9° da Norma Administra�va n° 09, atualizada em
17 de junho de 2020, do Maj QOC 01.410 ANDRÉ LUIZ DE JESUS AQUINO, CPF: 853.285.451-68, a contar de 26 de março de 2022.

 

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

 

Art. 3°  Esta portaria entrará em vigor na data da publicação.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
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Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 29/03/2022, às 16:45, 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 30/03/2022, às 07:31, 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 000028772025 e o código CRC AE221AEC.

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 202200011010101 SEI 000028772025
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO DE CORREIÇÕES E DISCIPLINA
 
 
 

DECISÃO Nº 05/2022 - CBM/CCD-06404

 

1. Versam os autos do Processo Administrativo Disciplinar de Rito Especial, na
forma do Capítulo IV, Seção I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás -
CEDIME, Lei n. 19.969 de 11 de janeiro de 2018, com vistas a apurar fatos que ensejaram a prisão
em flagrante do ST R/R 00.796 Sadoc Oliveira Dourado, devido a prática das condutas apontadas no
Auto de Prisão em Flagrante (000012995468), confeccionado pela Polícia Civil do Estado do Mato
Grosso do Sul. Após a instrução probatória foi emitida a Decisão n.02/2021 - CBM/CCD
(000027339377), que aplicou a sanção disciplinar de Perda das Prerrogativas ao disciplinando,
conforme se observa:

Face ao exposto, frente às provas carreadas aos autos por meio das
diligências empreendias pelo Conselho de Ética e Disciplina, para
preservação dos pilares fundamentais da hierarquia e disciplina castrense,
não apenas entre militares ativos, mas também inativos, decido: I –
Acolher integralmente o relatório do Conselho de Ética e Disciplina do
PAD Especial n. 04/2021- CCD, pelas razões e fundamentos acima
expostos, adotando para decidir os fundamentos contidos no Relatório
(000027117657) do presidente deste Conselho de Ética e Disciplina; II –
Classificar a transgressão como Grave e fixar a sanção de Perda das
Prerrogativas ao ST R/R 00.796 SADOC Oliveira Dourado, observando-
se o estabelecido no artigo 25, inciso VII, do CEDIME; III – Enviar esta
Decisão para publicação em Boletim Geral Eletrônico - BGE da
Corporação; IV – À SAAD/CCD para notificar o disciplinado do teor
desta decisão, após publicação; V - Após o trânsito em julgado
administrativo, volvam-se os autos ao Gabinete do Exmº Senhor
Comandante Geral para conhecimento, apreciação e, sendo homologada a
presente decisão, determinar a edição do Ato Administrativo pertinente,
para dar efeito a esta decisão. Goiânia, 14 de fevereiro de 2022.

2. Foi apresentado em 11/03/2022, pelo Dr. Akauã de Paula Santos - OAB/GO n.
41.825, defensor constituído pelo disciplinando, o Recurso de Reconsideração de Ato
(000028386355). Preliminarmente verificamos que  sua interposição foi tempestiva, visto que a
cientificação do militar foi em 04/03/2022, por isso passamos a análise de mérito.

3.  A defesa alega que a Decisão emitida pela autoridade instauradora
(000027339377) feriu os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme se observa em
trecho do recurso :

[...]
Ora V.E Corregedor da BMGO, o Disciplinando não pode ser punido com
a perda de prerrogativas por um fato ocorrido ISOLADAMENTE em sua
vida, sendo que o fato ora apurado não teve nenhum tipo de repercussão
negativa para a Corporação, assim como não prejudicou em nada o bom
andamento da administração pública. Restou demonstrado, conforme o
próprio depoimento do Disciplinando, que não tinha ciência de tal
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situação e foi induzido e coagido a praticar pela correu Ranielly. Os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade devem ser obedecidos
no presente caso concreto, visto que o Disciplinando prestou
aproximadamente 30 anos de efetivo serviço Militar, com total
credibilidade frente à comunidade local assim como perante seus
superiores hierárquicos, que inclusive fizeram questão de participarem das
audiências de instrução e julgamento para falarem bem da conduta
profissional do Disciplinando, demonstrando que o mesmo tem total
condições de permanecer gozando das prerrogativas militares. (grifo
nosso).
[...]

4. O CEDIME diz que a dosimetria da pena  deve ser realizada em duas fases, sendo
a primeira a estipulação da sanção administrativa disciplinar-base, senão vejamos:

Art. 20. Sem prejuízo do previsto no art. 37 desta Lei, quando do
julgamento do PAD instaurado para apuração de transgressões, a sanção
administrativa deve ser dosada em duas fases, sendo:

I – na primeira fase deve-se estabelecer a sanção administrativa
disciplinar-base, considerando:
a) os antecedentes do transgressor;
b) as causas determinantes;
c) a natureza dos fatos ou atos que as envolveram;
d) as consequências que delas possam advir;
II – na segunda fase deverão incidir nas penas-bases, caso existam, causas
que justifiquem ou circunstâncias que as atenuem ou agravem. (grifo
nosso).

5. Na estipulação da pena base foram observados os ítens acima descrito, levando em
consideração as várias punições sofridas pelo disciplinando, constatadas em sua ficha individual,
além da natureza do fato ou ilícito penal cometido e suas consequências, que foi o tráfico de drogas,
tão prejudicial à sociedade, pois fomenta a violência e a aliciação de pessoas cada vez mais jovens
para essa atividade criminosa, gerando um verdadeiro problema de saúde pública, com cada vez
mais pessoas dependentes desta substância nociva, afetando sobremaneira o sistema de saúde
pública e o país em geral. Diante disso foi estabelecia a sanção-base de perda das prerrogativas,
única aplicável aos militares da inatividade remunerada quando praticam uma transgressão grave.
Não sofrendo qualquer alteração de atenuantes e/ou agravantes, pois tal sanção não possui quantum.

6. A peça recursal é estreada com pedido de revisão da punição aplicada à
transgressão disciplinar, a fim de que seja concedida a suspensão condicional do processo, de acordo
com o art. 90 do CEDIME. Ocorre que a punição objurgada é razoável e proporcional à infração
cometida pelo recorrente, sustentando-se pelos seus próprios fundamentos diante da completa
ausência de fato novo, e mais, que fosse capaz de alterá-los, assim disposto no art.
108, caput, da Norma Administrativa n. 25 do CBMGO:

Art. 108. A apresentação dos recursos deverá ser feita individualmente
e tratar de caso específico, limitando-se aos fatos que o motivaram, bem
como fundamentar-se em novos argumentos, provas ou documentos
comprobatórios e elucidativos.[...](sem grifo no original)

7. In casu, a transgressão disciplinar apurada consiste em crime de tráfico de Drogas,
com previsão na Lei n. 11.343/2006, in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer
drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos)
dias-multa. 
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8. Portanto, os fatos que configuraram a infração disciplinar constituem infração
penal dolosa injustificável, prevista na legislação penal extravagante, impondo-se, portanto, o
indeferimento do pedido de suspensão condicional do processo, bem como ainda o militar é
reincidente em faltas da mesma natureza (transgressão disciplinar grave), conforme dispõe o
CEDIME:

Art. 90. Deverá ser concedida a suspensão condicional do processo de
Conselho de Ética e Disciplina pelo período de 01 (um) ano ao processado
que satisfizer os seguintes requisitos:
I – não estiver classificada no mau comportamento;

II – não ser reincidente em faltas da mesma natureza;
III – não constituírem os fatos de que é acusado infrações penais
dolosas injustificáveis comuns ou militares, independentemente do
deslinde da ação penal correspondente;
IV – seus antecedentes e conduta social o recomendarem.

Parágrafo único. O período da suspensão é considerado de coleta de
provas, devendo o disciplinando não se envolver em nova infração
disciplinar ou infração penal dolosa injustificável durante esse lapso,
independentemente do desfecho da ação penal correspondente, sob pena
de revogação obrigatória do benefício e da continuidade do feito. 

9. Foi alegado pela defesa que o disciplinando desconhecia o caráter ilícito de suas
ações e que foi induzido e coagido por sua companheira a participar de todo imbróglio, porém a
instrução probatória confirma o contrário, conforme se observa em parte do Relatório n. 02/2022 -
(000027117657):

No transcorrer da citada ação penal, foram realizados os interrogatórios do
ST RR SADOC e sua parceira, RANIELLY, conforme podemos extrair
das fls n. 313 e 314 do documento sei n. 000018405355. Apesar de não ter
havido transcrição dos interrogatórios, no relatório do Excelentíssimo
Senhor Juiz de Direito que expediu a sentença em 1ª Instância (em fase
recursal) do ST RR SADOC, são citados alguns trechos importantes:
Em juízo, fl. 314, RANIELLY voltou a confessar a autoria delitiva, senão
vejamos: "(...) Que os fatos descritos na denúncia são verdadeiros; Que
no começo ofereceram R$ 10.000,00 e quando estavam na estrada
ofereceram R$ 20.000,00; Que eram dois rapazes que estavam presos em
Anápolis/GO que mantinham contato com ela, eles estavam falando de
dentro da prisão; Que eles lhe contrataram para buscar a droga (...);
Que dentro do carro conversava com os contratantes pelo telefone e
SADOC ouvia; Que SADOC é ciente de tudo; Que quando saíram de
Aparecida de Goiânia/GO, SADOC já sabia que era para buscar droga e
que dividiriam o dinheiro (...); Que SADOC também aceitou buscar a
droga; Que sabia que viria buscar skank; Que falaram que seria 50
quilos, mas quando chegaram lá era só vinte quilos; Que eles chegaram
jogaram dentro do carro, daí organizaram e vieram; Que SADOC também
sabia que era para buscar skank (...); Que o carro é alugado (...); Que
convidou SADOC, pois por ele ser 'polícia' achou que não teria problema
(...); Que em Aral Moreira ela e SADOC organizaram a droga dentro do
carro; Que SADOC escondeu a droga na caixa de som, inclusive ele
tinha levado uma mala de ferramentas; Que em Aral Moreira
conheceram um pessoal que também ajudaram a esconder a droga (...);
Que foram dois homens que entregaram a droga em Aral Moreira
(...); Que na entrega da droga estava só ela; Que pegou a droga e foi até
SADOC e então organizaram a droga dentro do carro; Que o destino da
droga seria Goiânia/GO; Que em Goiânia teria uma pessoa que iria
pegar a droga e passar o dinheiro; Que uma semana antes tinha feito isso
e deu certo de passar com a droga; Que estava nesse mesmo carro e
estava sozinha nessa primeira vez (...); Que SADOC sabia sim que ia
buscar droga (...); Que não acredita que SADOC alegou que não sabia
(...)". 
...
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Na fase judicial, fl. 214. SADOC, embora tenha relatado que tinha
conhecimento de que foram buscar droga, alegou que acreditava que a
droga seria para consumo próprio de Ranielly e que não sabia que seria tal
quantidade: "(...) Que Ranielly lhe chamou para viajar e acreditou que ela
iria buscar a droga para consumo próprio dela, pois é usuária; Que sabia
que estava indo buscar entorpecente, mas não sabia que era quantidade
grande; Que o carro era da Ranielly; Que foram buscar a droga em Aral
Moreira/MS; Que não sabe com quem Ranielly pegou (...); Que o carro
iria voltar para Goiânia; Que ficou com receio de Ranielly vir sozinha e
veio com ela; Que não ficou sabendo como ela colocou a droga dentro do
veículo (...)". (grifo nosso)
Então, restam claras as evidências de que o ST RR SADOC sabia que
estava realizando transporte de entorpecentes, como afirmado por ele
próprio nas fases policial e judicial da Ação Penal n. 0000904-
52.2020.8.12.0020 (000018405355), sendo os fatos corroborados pelos
relatos da parceira RANIELY.

10. A respeito da arguição do descumprimento do princípio da proporcionalidade,
temos que ao analisarmos a falta cometida, qual seja o crime doloso injustificável, bem como a
tipificação legal da transgressão como grave, os antecedentes do militar e as consequências advindas
do ilícito, não tínhamos como escolher qualquer outra sanção cabível ao caso senão as perdas das
prerrogativas. Para o doutrinador Antônio Carlos Alencar Carvalho a proporcionalidade não pode
ser aplicada sem regramentos ou definições claras, como podemos observar:

O princípio da Proporcionalidade leva em conta que o poder da
Administração Pública deve ser exercitado em razão do quanto reclamado
pela satisfação do interesse público, de forma moderada, vedando-se a
aplicação de sanções inadequadas, desproporcionais em face da infração
cometida. É lógico que a aplicação de penas incompatíveis  com a
gravidade das transgressões perpetradas desmoraliza o poder disciplinar
da Administração Pública, na hipótese de serem impostas reprimendas
extremamente brandas para infrações gravíssimas, ou seja, para fatos
graves, penas severas; para fatos de menor repercussão, sanções mais
brandas. (CARVALHO, Antônio Carlos Alencar. Manual de Processo
Administrativo Disciplinar e Sindicância. Belo Horizonte: Editora Fórum,
2014.

11. Por todo o exposto, DECIDO:

I - Indeferir o pedido de Reconsideração de Ato;
II - Manter a Decisão n. 2/2022 - CCD (000027339377) inalterada, que classifica a

transgressão como Grave e fixa a sanção de Perda das Prerrogativas ao ST R/R 00.796
SADOC Oliveira Dourado, observando-se o estabelecido no artigo 25, inciso VII, do CEDIME;

III - Enviar esta Decisão para publicação em Boletim Geral Eletrônico - BGE da
Corporação; 

IV - Determinar que seja notificado o Disciplinando, bem como seu advogado, a respeito
da presente decisão;

V - Cumprindo o trânsito em julgado, volvam-se os autos ao Gabinete do Exmº Senhor
Comandante Geral para conhecimento, apreciação e, sendo homologada a presente decisão, determinar a
edição do Ato Administrativo pertinente para dar efeito a esta Decisão.

 

Goiânia, 25 de março de 2022.

 
Claison ALENCAR Pereira - Cel QOC
Comandante de Correições e Disciplina
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Documento assinado eletronicamente por CLAISON ALENCAR PEREIRA, Comandante, em
29/03/2022, às 16:07, 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
000028500794 e o código CRC 5018B1FD.

 
Comando de Correições e Disciplina - CCD / corregedoria@bombeiros.go.gov.br 

Rua 1.144, Qd. 262, Lt.13, Setor Marista - CEP 74180-210 - Goiânia - GO (62)3201-9222
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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: 202100011028662
INTERESSADO: AURINDA GOMES MILHOMEM
 
Assunto: Manifestação da CAPAB.
 

MANIFESTAÇÃO Nº 35/2022 - CBM/CAPAB-17448

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

epigrafados, em que a Senhora Aurinda Gomes Milhomem, viúva do 2º Sgt. 00.181 Artur de Oliveira
Milhomem, por intermédio de seus procuradores constituídos, solicita a abertura de sindicância com o fito
de investigar a possível prática de ato de bravura pela participação em ocorrências que envolveram o
elemento radioativo Césio-137.

 
2. Conforme a Declaração n. 95/2011 - CAF, o Militar fora incluído nas fileiras da

Polícia Militar do Estado de Goiás em 26 de abril de 1966, na condição de Aluno Soldado, conforme
publicação em Boletim Geral da PM n. 96 de 26 de abril de 1966. Serviu no 1º Batalhão Bombeiro Militar
- 1º BBM de 16 de abril de 1969 à 31 de outubro de 1990 (000023822686).

 
3. No pedido, argumenta que em 1987, estava lotado no 1° BBM e foi atuante no

acidente radiológico do Césio 137. Que os policiais militares e bombeiros militares fizeram a segurança do
local do acidente, o socorro e a locomoção dos infectados, além de posteriormente terem sido responsáveis
pela guarda dos rejeitos infectados pelo acidente (000023822686).

 
4. Afirma ainda que toda essa atuação ocorreu sem a informação do que estava

ocorrendo, dos perigos do serviço e principalmente, sem nenhuma proteção adequada contra a radiação
dos rejeitos. Ou seja, quando a sociedade goiana precisava do apoio, vários militares  colocaram em risco
a saúde e a própria vida, para o correto cumprimento de seu dever, mesmo sendo altamente prejudicado
por isso (000023822686).

 
5. Ao final, solicita a abertura de sindicância meritória, bem como a promoção por ato de

bravura pós morte, dentro dos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás para que se
recaia sobre os proventos de pensão da Sra. Aurinda Gomes Milhomem da Silva (000023822686).

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

168/2021 - CBM e 660/2021 - CBM, os autos do referido processo vieram a esta Comissão de Análise e
Processamento dos Pedidos de Promoção por Ato de Bravura relacionados ao acidente radiológico
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envolvendo o elemento radioativo Césio-137, por meio do Despacho n. 6625/2021 - SG- 09346
(000023838859), para análise e manifestação acerca do requerimento apresentado.

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

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

 
9. Nesse 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. 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. 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.

 
12. Assim, ratificando que o requerente fora incluído nas fileiras da Polícia Militar do

Estado de Goiás em 26 de abril de 1966, sendo que à época o Corpo de Bombeiros Militar se consolidava
como parte integrante daquela Corporação, verifica-se dos autos que foi apresentado elementos
preambulares, os quais necessitam de uma análise mais aprofundada durante a instrução do procedimento
de apuração, que possibilitam pressupor que o militar participou nas ações de resposta ao acidente
radiológico envolvendo o elemento Césio 137.

 
13. Diante do exposto, a Comissão se manifesta favorável à abertura de Sindicância

Meritória para apurar possível ato de bravura do 2º Sgt. 00.181 Artur de Oliveira Milhomem, referente à
sua atuação em ocorrências que envolveram o elemento radioativo Césio 137. Salientando que a
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individualização das ações e a análise dos requisitos para a promoção por este critério deverão ser feitas
durante a sindicância investigativa.

 
É, pois, a manifestação desta Comissão.

 

Goiânia, 15 de março 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

 

Documento assinado eletronicamente por CHARLES XAVIER DE BARROS, Membro, em
15/03/2022, às 16:46, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por WENDER ARAUJO, Membro, em 16/03/2022, às 10:52,
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 AMI DE SOUZA CONCEICAO, Presidente, em
16/03/2022, às 13:08, 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
16/03/2022, às 19:15, 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
17/03/2022, às 16:18, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

17ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

DECISÃO Nº 2/2022 - CBM/17ª CIBM - ITABERAÍ-14226

                            

1. O Processo Administra�vo Disciplinar n. 05/2022 - CCD/17ª CIBM, tendo como
encarregado o 2º Ten QOA 01.253 ADSON  Rodrigues da Costa, foi instaurado para apurar prá�ca de
transgressão disciplinar em desfavor do SD QP/Combatente 03.906 Daniel Francisco MEDEIROS Filho, por
ter ofendido sua superior hierárquica, 1º Sgt QP/Combatente 01502 Elisângela Fernandes da Costa, com
palavras desrespeitosas e irônicas, perante subordinado e superior hierárquico (000026953221). Diante
dos fatos carreados aos autos a conduta em epígrafe foi classificada em transgressão de natureza GRAVE,
por ter lesado três incisos do Art.120 do  Código de É�ca e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás
(CEDIME), in verbis:

Art. 120. São transgressões disciplinares graves:

I - ofender, provocar, desafiar, desacreditar, dirigir-se, referir-se, ou
responder de maneira desatenciosa ao superior hierárquico ou funcional,
por atos, gestos ou palavras;

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

LI - ofender, injus�ficadamente, qualquer dos preceitos da é�ca, da
disciplina ou hierarquia militar previstos em lei da Lei n. 19,969, de 11 de
janeiro de 2018 (Grifos não originais).

 

2. Foi interposto Recurso de Reconsideração de Ato (000028561148), em 22/03/2022, pelo
próprio acusado,  SD QP/Combatente 03.906 Daniel Francisco MEDEIROS Filho, contra Decisão proferida
nos autos, onde o mesmo foi cien�ficado formalmente da publicação da decisão puni�va,  BGE n.
41/2022, de 16 de março de 2022 (000028411406), em 17/03/2022, conforme no�ficação n. 2
(000028412058).

 

3. Inicialmente, cumpre consignar que a respec�va peça recursal foi juntada aos autos de
forma tempes�va, conforme trata o prazo especificado no ar�go 109, §1º, da Norma Administra�va n.
25, atualizada em 12 de maio de 2020:

Art. 109. Reconsideração de ato é o recurso por meio do qual o militar
que se julgue prejudicado ou injus�çado solicita à autoridade que
proferiu o ato que reexamine sua decisão e a reconsidere. 
§ 1º O pedido de reconsideração de ato deverá ser encaminhado pela
autoridade a quem o requerente es�ver diretamente subordinado, 
no prazo máximo de 8 dias, a contar da data em que o militar for
cien�ficado formalmente da publicação da decisão puni�va.  (Grifo não
original).
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4. Insta salientar que os recursos previstos no Título III da NA-25/2020, em especial o de
Reconsideração de Ato, deverá ser apresentado de forma individual, conforme se observa, e
fundamentar-se-á em novos argumentos e provas que possam ter cunho probatório quanto a
demonstração inequívoca de jus�ficação, com o fito de afastar a sanção disciplinar aplicada, em
concordância com o que preceitua o ar�go 108, nestas palavras: 

Art. 108. A apresentação dos recursos deverá ser feita individualmente e
tratar de caso específico, limitando-se aos fatos que o mo�varam, bem 
como fundamentar-se em novos argumentos, provas ou documentos
comprobatórios e elucida�vos (Grifo não original).

 

5. Primeiramente, a defesa arguiu que a decisão não considerou as teses defensivas expostas
ao ignorar o contexto, circunstâncias e palavras proferidas pela acusação, conforme extrai-se de trechos
do documento (000028561148):

A decisão da nobre autoridade instauradora, data vênia, não levou em
consideração a exposição da situação em que ocorreu o fato, de forma a
ignorar as palavras e expressões da acusação, isolando a decisão, apenas
aos meus dizeres, hora alguma foi levado em consideração o que a
acusação proferiu, não me foi ques�onado se me sen� ofendido com o
que me foi dito. [...] (Grifo nosso).

 

6. Debruçando-se sobre as peças trazidas aos autos, verificou-se que a defesa argumenta de
forma linear, em duas ocasiões, Defesa Prévia (000027720502) e Interrogatório (000027899034), que as
palavras proferidas pela acusação não foram objeto de análise. Ora, o Processo em questão foi
inaugurado por meio de uma comunicação advindo da acusação (000026953221) o qual relata uma
ofensa verbal, �pificada no Art.120 do CEDIME, conforme exposto no item 1 deste documento,
direcionada à 1º Sgt QPC 01.502 Elisângela, cujo o teor colide frontalmente com os pilares ins�tucionais
da hierarquia e disciplina. É imperioso aludir que o Encarregado, 2º Ten QOA 01.253 Adson,  se ateve aos
fatos narrados na exordial, o qual procurou elucidá-los carreando provas documentais e testemunhais.

 

7. O possível fato novo trazido pela defesa nos documentos supra, não pode ter o condão
de excluir a apuração trazida no documento introdutório. Ao esforçar-se no sen�do de tentar eximir-se
de culpa, atribuindo à acusação uma ofensa verbal recíproca, torna-se  cristalino que o acusado pretende
refutar de suas responsabilidades. Nesta esteira, caso pretendesse a apuração de uma possível ofensa
verbal recíproca, poderia acionar os meios administra�vos disponíveis o que não foi vislumbrado
após profundas análises realizadas nos documentos acostados nos autos deste processo. Assim, não se
pode alegar cerceamento de defesa esboçados no contraditório e ampla defesa.

 

8. Neste diapasão, a defesa con�nua suas arguições alegando que não foi observado o
contexto em que se deu os fatos e argumenta que estes ocorreram em momento de descontração, senão
vejamos trecho destacado da Defesa Prévia (000027720502):

Respondi a referida Sgt.: "- Não Sgt, não sabia, e não avisaria caso
soubesse, pois chefe de ala tem pouco serviço, e essa fiscalização e
função dele", disse de forma descontraida [...] (Grifo nosso).

 

9. Insta frisar que a base da estrutura militar está alicerçada em dois pilares, hierarquia e
disciplina, os quais são conceituados na Seção II do CEDIME, in verbis: 
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Art. 8° A hierarquia e a disciplina são as bases da organização das
Corporações Militares;

Art. 10. Disciplina militar é a rigorosa observância e o acatamento integral
das leis, dos  regulamentos, e princípios militares, traduzindo-se pelo
perfeito cumprimento do dever por parte de todos os componentes da
respec�va Corporação Militar.

 

10. É cediço que estes dois regramentos basilares orientam e regem nossas condutas durante
nossa vida na caserna, e a observância destes dois preceitos é imprescindível para o bom andamento do
serviço Bombeiro Militar, e seu acatamento integral independe de local, circunstância e contexto,
destarte, refuto as argumentações da defesa as quais alega que o ambiente descontraído é suficiente
para afastar o múnus da inobservância da hierarquia e disciplina.

 

11. Aduz ainda o acusado em suas colocações que não foi apreciado, na decisão, o elemento
subje�vo, frente as suas palavras dirigidas à 1ª Sgt Elisângela. 

Respondi a referida Sgt.: "- Não Sgt, não sabia, e não avisaria caso
soubesse, pois chefe de ala tem pouco serviço, e essa fiscalização e
função dele"[...].

 

12. Nas mais renomadas e diversas obras, os notáveis autores classificam a culpa em três
modalidades: imprudência, negligência e a imperícia. Para o ilustre Fernando Capez, “a imprudência é a
culpa de quem atua, ou seja, aquela que ocorre durante a realização de um fato sem o cuidado
necessário”. É a “ação descuidada. para este autor a negligência, “é a culpa na sua forma omissiva”, é
quando alguém deixa de tomar o devido cuidado antes de executar uma ação, posto que “ ao contrário
da imprudência, que acontece durante a ação, a negligência dá-se sempre antes do início da conduta”(
Grifo nosso).

 

13. Frente ao que é colocado pelo autor sobredito, é inequívoco que o elemento subje�vo do
�po pra�cado pelo acusado está delineado tanto na imprudência quanto da negligência, assim, as
alegações da defesa nesta ceara restam totalmente prejudicadas e sem fundamento. Rememorando os
ensinamentos de Carvalho (2014, p.187) presentes no Manual de Processo Administra�vo Disciplinar e
Sindicância podemos perceber que o elemento subje�vo da culpa também carrega em seu bojo um
grande potencial lesivo ao ordenamento jurídico, senão vejamos:

O direito administra�vo disciplinar não se ocupa apenas das condutas
dolosas, nas quais o agente deseja realizar o �po infracional ou assume o
risco de causar o resultado punível. As ações culposas, determinadas pela
ausência de cuidado, de diligência, de perícia pelo infrator, que deixa de
agir conforme as exigências de cautela requeridas pelo ordenamento
jurídico, também merecem censura e podem ocasionar graves prejuízos
ao erário e ao interesse público.

 

14. Pondera ainda a defesa que, na decisão, a Autoridade Instauradora deixou de observar o
princípio cons�tucional da isonomia e impessoalidade, e de forma leviana e genérica, ao nosso ver, o
acusado declara em seu recurso que já houve situação similar a este caso concreto e,  não obstante, a
abordagem foi no sen�do de ignorá-lo:

Ademais, há de se notar que a decisão de condenação do acusado não
encontra consonância com as decisões pacificadas pela própria
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companhia, é mister que se tenha a mesma análise dispensada às ações
dos bombeiros militares que se dirigiram de forma desatenciosa,
provocante aos superiores, encontrando-se nas mesmas circunstâncias
em que se encontra o acusado [...] ( Grifo nosso).

 

15. Ao consultar o Código de Processo Penal,  o caput do art. 156, traz a seguinte redação, In
verbis:  

Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém,
facultado ao juiz de o�cio:                      

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada
de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade,
adequação e proporcionalidade da medida;           

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a
realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.    (
Grifo não original).

 

16. Assim, com vistas a elucidar a forma, mo�vo e circunstância em que se deu esta suposta
omissão, frente  às ações dos bombeiros militares que se dirigiram de forma desatenciosa, provocante
aos superiores, se torna imperioso que o recorrente tenha provas concretas, que este possa, em novo
Protocolo SEI, juntar imagens, documentos ou outras provas admi�das em direito, com a finalidade de
materializar as alegações acima citadas, com desígnios à apuração dos fatos e possível responsabilização.
Neste delinear, face aos argumentos genéricos e sedentos de provas, o acusado não  pode reves�r-se do
princípio da isonomia e impessoalidade obje�vando o afastamento de sua culpa.

 

17. A peça recursal também arguiu, em linhas iniciais, que na elaboração do arbítrio
houve  desproporcionalidade e deixou-se de observar a sua ficha funcional. Argumenta ainda que tem
relevantes serviços prestados reconhecidos por meio de elogios registrados em ficha:

A conclusão da autoridade instauradora, data máxima vênia, se
mostrou exacerbada [...] (Grifo nosso)

Minha ficha é prova do meu comportamento e empenho pela
corporação[...]

 

18. Sobre a dosimetria da Sanção Administra�va Disciplinar o Código de É�ca e Disciplina dos
Militares do Estado de Goiás - CEDIME dispõe que na fase inicial será estabelecida a sanção
administra�va disciplinar-base, considerando:

Art. 20. Sem prejuízo do previsto no art. 37 desta Lei, quando do
julgamento do PAD instaurado para apuração de transgressões, a sanção
administra�va deve ser dosada em duas fases, sendo:
I – na primeira fase deve-se estabelecer a sanção administra�va
disciplinar-base, considerando: 
a) os antecedentes do transgressor;

b) as causas determinantes; 
c) a natureza dos fatos ou atos que as envolveram; 
d) as consequências que delas possam advir. (Grifo nosso)

 

19. Frente ao arcabouço de provas colhidas e carreadas aos autos, é forçoso e inconteste que
o acusado deixou claramente de observar os princípios da hierarquia e disciplina e, como já narrado
nessa peça, são preceitos medulares de uma organização militar.
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20. Na mensuração da sanção administra�va-base, para as transgressões graves, par�mos da
menor sanção para a maior, conforme se observa no CEDIME, e que no caso em questão foi estabelecida
um quantum (02 dias de prestação de serviço) na Decisão (000028225048) muito próximo da sanção
mínima, que é de 01 dia de prestação de serviço. Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade
uma vez que, ao nosso ver, está bem abaixo do limite máximo, 10 dias, pois levando em consideração a
natureza dos fatos e o desrespeito ao superior hierárquico, que como já vimos, afeta consideravelmente
toda estrutura militar, a quan�dade ao nosso alvitre, fora adequada, senão vejamos in verbis o que diz o
art. 14 da NA-25:

Art. 14. As sanções disciplinares a que estão sujeitos os militares,
conforme classificação, são as seguintes: 
I – advertência: é a mais branda das sanções e des�na-se às transgressões
de natureza leve;

trata-se de admoestação feita ao transgressor e não será anotada na ficha
individual de informações funcionais do militar; 
II – repreensão: sanção também des�nada às transgressões de natureza
leve e que deverá ser anotada na ficha individual de informações
funcionais do militar; 
III – reprimenda: trata-se de declaração de reprovação realizada a militar
que tenha come�do transgressão de natureza média, devendo constar na
ficha individual de informações funcionais do militar; e 
IV – prestação de serviço de natureza preferencialmente
operacional: trata-se de sanção 
des�nada às faltas de natureza grave e deverá constar na ficha individual
de informações funcionais do militar, podendo a sanção variar em
frações de 1 a 10 dias de prestação de serviço, [...] (Grifo nosso)

 

21. Após o estabelecimento da sanção administra�va-base deve ser analisado se há alguma
causa que jus�fique a transgressão, o que no caso em tela nenhuma é aplicada. Posteriormente
verificamos as causas atenuantes e agravantes, as quais encontramos incidências das duas circunstâncias
retro, e que em razão do princípio da proporcionalidade e razoabilidade deve reduzir a sanção para 3 dias
de prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional, em razão de que, sucedeu-se em 01
atenuante e 02 agravantes, sendo assim,  haverá uma adequação na Decisão (000028225048 ), conforme
se observa no CEDIME: (Grifo nosso)

Art. 20. Sem prejuízo do previsto no art. 37 desta Lei, quando do
julgamento do PAD instaurado para apuração de transgressões, a sanção
administra�va deve ser dosada em duas fases, sendo: II – na segunda
fase deverão incidir nas penas-bases, caso existam, causas que
jus�fiquem ou circunstâncias que as atenuem ou agravem. (Grifo nosso) 
Art. 21. A transgressão poderá ser jus�ficada quando come�da: 
I – na prá�ca de ação meritória, no interesse do serviço ou da ordem
pública; 
II – em legí�ma defesa, própria ou de outrem; 
III – em obediência a ordem de superior não manifestamente ilegal; 
IV – a fim de compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu
dever, em caso de perigo iminente, necessidade urgente, calamidade
pública, bem como preservar a ordem e a disciplina; 
V – por mo�vo de força maior, plenamente comprovada; 
VI – no caso de ignorância plenamente comprovada, desde que não
atente contra os sen�mentos normais de patrio�smo, humanidade e
probidade. 
Parágrafo único. Não haverá punição quando for reconhecida qualquer
outra causa de jus�ficação ou excludente de ilicitude prevista no Código
Penal Militar.

 
Art. 22. São circunstâncias atenuantes da transgressão disciplinar: 



31/03/2022 12:08 SEI/GOVERNADORIA - 000028845234 - Decisão

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=34608298&infra_siste… 6/7

I – estar o imputado no excepcional ou ó�mo comportamento; 
II – relevante serviço prestado e registrado em ficha funcional; 
III – ter sido come�da para evitar mal maior; 
IV – ter sido come�da em defesa própria, de direito próprio ou de
outrem,desde que não cons�tua causa de jus�ficação; 
V – falta de prá�ca no serviço; 
VI – ação de solidariedade humana plenamente comprovada. ( Grifo
nosso)

 
Art. 23. São circunstâncias agravantes da transgressão disciplinar: 
I – estar o imputado no mau ou insuficiente comportamento; 
II – a prá�ca simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões; 
III – a reincidência; 
IV – o conluio de duas ou mais pessoas; 
V – ter sido come�da durante o serviço; 
VI – ter sido come�da em presença de subordinado, tropa ou em
público; 
VII – ter abusado o transgressor de sua autoridade hierárquica; 
VIII – a premeditação. (Grifo nosso)

 

22. Dentre as postulações solicitadas pela defesa a única que ainda carece de análise por este
signatário diz a respeito  ao pedido de desclassificação da conduta, reduzindo a punição para advertência
ou reprimenda. Em consulta aos autos verifica-se que a peça acusatória (000026953221) descreve a
conduta a ser objeto de apuração, bem como �pifica a conduta no ar�go 120, incisos I, XVII e LI do
CEDIME, perfazendo assim uma conduta de intensidade Grave.

 

23. De acordo com os ensinamentos con�dos no ar�go 19 do CEDIME, verifica-se que uma vez
realizada a classificação quanto a intensidade relacionada à transgressão disciplinar, esta NÃO poderá ser
alterada em face a circunstâncias atenuantes ou agravantes:

Art. 18. A transgressão disciplinar classifica-se, segundo sua
intensidade,desde que não haja causas atenuantes, em: 
I – leve (L); 
II – média (M); 
III – grave (G). 
Art. 19. A superveniência de circunstâncias atenuantes ou
agravantes não modifica a classificação da transgressão. (Grifo não
original).

 

24. Destarte, aplicada a sanção administra�va-base, o Código de É�ca e Disciplina dos
Militares do Estado de Goiás -CEDIME, veda a reclassificação da transgressão, conforme pode ser
observado em seu art.19. Por outro lado, a segunda fase da dosimetria da sanção permite,
especificamente quanto a prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional, a
aplicabilidade de um quantum (até 10 dias), consoante as circunstâncias atenuantes e agravantes.

 

25. Face ao exposto, e visando patrocinar a disciplina em âmbito ins�tucional, decido:

I - Reformar a Decisão n. 01/2022 - 17º CIBM (000028225048), que imputou prá�ca de
transgressão disciplinar ao Sd QPC 03.906 Daniel Francisco MEDEIROS Filho , de acordo com o previsto
nos incisos I, XVII e LI ambos  do art. 120 do CEDIME;
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II - Classificar novamente a transgressão disciplinar como Grave, mantendo a sanção
administra�va disciplinar-base em 02 dias de prestações de serviço de natureza preferencialmente
operacional. Considerando a ficha funcional do acusado, verificadas as circunstâncias atenuantes e
agravantes, a sanção foi alterada, passando de 04 para 03 prestações de serviço de natureza
preferencialmente operacional, permanecendo no "BOM" comportamento. 

III - Enviar os autos à SAAd/17ª CIBM para providências no sen�do de publicar a Decisão
em Bole�m Geral Eletrônico - BGE, e, logo após, no�ficar o interessado através de seu comandante.

 

 

 

Eduardo de Melo - Maj QOC
Autoridade Instauradora do PAD n. 05/2022- CCD/ 17ª CIBM 

ITABERAI - GO, aos 31 dias do mês de março de 2022.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO DE MELO, Comandante, em 31/03/2022, às
11:40, 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
000028845234 e o código CRC 0F390261.

 

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

1060.
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