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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

9ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

ERRATA n. 01 - PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE INSTRUTORES PROEBOM 2022
O TC QOC Comandante do 23º Batalhão Bombeiro Militar, no uso de suas atribuições legais, resolve a seguinte alteração na

Portaria 10 (SEI - 000028341814), nos respectivos itens:
 

onde SE LÊ:

Art. 2º Designar os Militares relacionados abaixo para a função de Instrutor(a) das respectivas Disciplinas no Programa Educacional Bombeiro
Mirim/PROEBOM, no período de 20/02/2022 a 31/12/2022;

 

Ordem Disciplinas Posto/Graduação RG militar

Nome completo do
instrutor

(nome de guerra em caixa
alta)

CPF Titulação Carga
horária

1 Educação Física Cb QPC 03.531 FILIPE Silva Barros  022.129.881-
92 Especialização 40

2 Noções de
Salvamento 3º Sgt QPC 02.945 GILVAN Lima de Souza 718.775.841-

34 Especialização 32

3 Noções de
Informática Cb QPC 03.531 FILIPE Silva Barros  022.129.881-

92 Graduação 20

4
Noções de
Primeiros
Socorros

Cb QPC 03.531 FILIPE Silva Barros  022.129.881-
92 Especialização 32

5
Estudo e Prática

Bombeiro Militar
- Ordem Unida

Cb QPC 03.531 FILIPE Silva Barros  022.129.881-
92 Especialização 32

6

Noções de Teoria
e Prática de
Combate a
Incêndio

Cb QPC 03.796 DEBORA Cristina Ferreira
de Santana

955.245.251-
15 Especialização 32

7 Ética e Cidadania Cb QPC 03.531 FILIPE Silva Barros  022.129.881-
92 Especialização 12

8  Higiene Pessoal Cb QPC 03.531 FILIPE Silva Barros  022.129.881-
92 Especialização 08

9

 Noções de
Educação

Ambiental/Gestão
Hídrica

Cb QPC 03.531 FILIPE Silva Barros  022.129.881-
92 Especialização 08

10
Noções de

Educação de
Trânsito

Cb QPC 03.531 FILIPE Silva Barros   022.129.881-
92 Especialização 08

11 Prevenção contra
o uso de drogas Cb QPC 03.531 FILIPE Silva Barros   022.129.881-

92 Especialização 16

12
Temas

transversais (à
disposição)

Cb QPC 03.531 FILIPE Silva Barros  022.129.881-
92 Especialização 16

13  ECA e Direitos
Humanos 2º Ten QOC 04.095 VERIDIANO de Melo

Ramos Junior
690.072.761-

15 Graduação 24

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 280 h/a

 

LEIA-SE:

 

Art. 2º Designar os Militares relacionados abaixo para a função de Instrutor(a) das respectivas Disciplinas no Programa Educacional Bombeiro
Mirim/PROEBOM, no período de 20/02/2022 a 30/09/2022;
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Ordem Disciplinas Posto/Graduação RG militar Nome completo do instrutor
(nome de guerra em caixa

alta)

CPF Titulação Carga
horária

1 Educação Física Cb QPC 03.531 FILIPE Silva Barros  022.129.881-
92

Pós-
Graduação 40

2 Noções de
Salvamento 3º Sgt QPC 02.945 GILVAN Lima de Souza 718.775.841-

34
Pós-

Graduação 32

3 Noções de
Informática Cb QPC 03.531 FILIPE Silva Barros  022.129.881-

92
Pós-

Graduação 20

4
Noções de
Primeiros
Socorros

Cb QPC 03.531 FILIPE Silva Barros  022.129.881-
92

Pós-
Graduação 32

5
Estudo e Prática

Bombeiro Militar
- Ordem Unida

Cb QPC 03.531 FILIPE Silva Barros  022.129.881-
92

Pós-
Graduação 32

6

Noções de Teoria
e Prática de
Combate a
Incêndio

Cb QPC 03.796 DEBORA Cristina Ferreira de
Santana

955.245.251-
15

Pós-
Graduação 32

7 Ética e Cidadania Cb QPC 03.531 FILIPE Silva Barros  022.129.881-
92

Pós-
Graduação 12

8  Higiene Pessoal Cb QPC 03.531 FILIPE Silva Barros  022.129.881-
92

Pós-
Graduação 08

9

 Noções de
Educação

Ambiental/Gestão
Hídrica

Cb QPC 03.531 FILIPE Silva Barros  022.129.881-
92

Pós-
Graduação 08

10
Noções de

Educação de
Trânsito

Cb QPC 03.531 FILIPE Silva Barros   022.129.881-
92

Pós-
Graduação 08

11 Prevenção contra
o uso de drogas Cb QPC 03.531 FILIPE Silva Barros   022.129.881-

92
Pós-

Graduação 16

12
Temas

transversais (à
disposição)

Cb QPC 03.531 FILIPE Silva Barros  022.129.881-
92

Pós-
Graduação 16

13  ECA e Direitos
Humanos 2º Ten QOC 04.095 VERIDIANO de Melo Ramos

Junior
690.072.761-

15
Pós-

Graduação 24

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 280 h/a

 

 

 

23º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR, ao(s) 24 dia(s) do mês de março de 2022.
 
 
 

BRÁULIO Flores – TC QOC
Comandante do 23º BBM - Planaltina

 

Documento assinado eletronicamente por BRAULIO CANCADO FLORES, Comandante, em 24/03/2022, às 17:41, conforme art. 2º, § 2º,
III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000028634732 e o código CRC AF6694C7.

 

23º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR -  PLANALTINA 
RUA . . Qd.M Lt.22 - Bairro SETOR DE MANSÕES OESTE - CEP 73750-500 - PLANALTINA - GO - Fones: (61) 3637-3960 Fax

3637-8398.
 

Referência: Processo nº 202200011008798 SEI 000028634732

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000028634732&crc=AF6694C7
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 18, de 29 de março de 2022

 

 

 

O Comandante da Academia e Ensino Bombeiro Militar, no uso de suas atribuições legais e em consonância  com o Edital n.
05/2022 – CAEBM (000027309362) Curso de Operações de Resgate - COR/2022.

RESOLVE: 

 

Art. 1º Designar os Militares relacionados abaixo para a função de Coordenação e Instrutores do Curso de Operações de
Resgate - COR/2022, no período entre 04/04/2022 e 20/05/2022:

Item Posto/Grad RG Nome Função 
1 1º Ten QOC 03.260 DANIEL Gonçalves Vitorino Campos de Miranda Coordenador 
2 2º Ten QOC 04.115 Daniel Ferreira RODRIGUES Subcoordenador
3 2º Sgt QP/Combatente 02.238 Wellington DORNELES de Morais Auxiliar da Coordenação
4 2º Sgt QP/Combatente 02.735 Reinvald de Castro GEORG Auxiliar da Coordenação
5 3º Sgt QP/Combatente 02.559 Thiago TIRADENTES Araújo Auxiliar da Coordenação
6 3º Sgt QP/Combatente 02.818 Marcelo Lima GARCIA Carneiro Auxiliar da Coordenação
7 3º Sgt QP/Combatente 03.022 FÁBIO ROCHA da Silva Auxiliar da Coordenação

 

Art. 2º A coordenação deverá gerir o curso e buscar auxílio no CAEBM quando necessário, observando detalhes do Edital e
Plano de Curso.

 

Art. 3º Os coordenadores e instrutores deverão:

1. Elaborar / Atualizar o material didá�co a ser ministrado e fornecido aos alunos;

2. Elaborar / Atualizar as questões que compõe as avaliações, conforme critérios previstos na Norma de Ensino n. 04;

3. Enviar ao final do curso a relação de outros instrutores para fins de pagamento de horas-aula.

 

Art. 4º As funções acima elencadas deverão constar na Ficha Individual dos respec�vos militares.

 

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

Anderson Dalcin Santos - TC QOC
Comandante em exercício do CAEBM

 

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON DALCIN SANTOS, Subcomandante, em 31/03/2022, às 14:29, 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 000028760497 e o código CRC 9653826F.

COMANDO DA ACADEMIA E ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
AVENIDA PEDRO PAULO DE SOUZA - Bairro SETOR GOIANIA 2 - CEP 74663-520 - GOIANIA - GO -  (62)3201-2303

Referência: Processo nº 202200011010409 SEI 000028760497

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000028760497&crc=9653826F
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 258, de 29 de março de 2022

 

Dispõe sobre concessão de Licença Especial.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de
Segurança Pública, aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS, em atenção
ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, da alínea “a” do § 1° e § 3° do art. 67, c/c art. 68, da Lei
n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991 e ainda, art. 8° da Norma Administra�va n° 05/2021 - CG, atualizada em 22 de dezembro de 2021 e considerando
o teor dos autos do Processo SEI n° 202200011009815, resolvem:

 

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

GRADUAÇÃO RG NOME CPF REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO
3º Sgt QP/Combatente 03.183 DIEGO SANTOS DO VALLE 024.099.181-82 2° quinquênio 3 meses 01/04 a 30/06/2022

 

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

 

 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 30/03/2022, às 09:59, 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 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 000028777902 e o código CRC DAD3F7DE.

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 202200011009815 SEI 000028777902

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000028777902&crc=DAD3F7DE
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 255, de 29 de março de 2022

 
 
 

Dispõe sobre abono de permanência.
 
 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DE GOIÁS e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares e, tendo em vista o que consta no Processo SEI nº 202200011004598;
notadamente nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988; art. 97, § 19, da Constituição do
Estado de Goiás de 1989; art. 139, §§ 1º, 4º e 5º da Lei Complementar nº 77, de 22 de janeiro de 2010; art.
11, da Lei nº 18.305, de 30 dezembro de 2013 c/c art. 114 do Decreto nº 9.690, de 6 de julho de 2020 e
itens 3, 6 e 7 da Nota Técnica nº 2/2021 - GAPGE, resolvem:

 
Art. 1º  Conceder abono de permanência ao Subtenente QP/Combatente 01.328 MARCO

AURÉLIO DIAS DA SILVA - CPF 574.421.341-49, a contar de 14 de setembro de 2019, em razão de
opção por permanecer no serviço ativo, muito embora tenha adimplido os requisitos para a transferência
para a reserva remunerada a pedido.

 
Art. 2º  O Comando de Gestão e Finanças, por meio de seus departamentos

subordinados, providencie o que lhe compete.
 

 
ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC

 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 
 

Goiânia, aos 29 dias do mês de março de 2022.
 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 30/03/2022, às 09:55, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 30/03/2022, às 11:25, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000028761843&crc=FDE37B6B
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000028761843 e o código CRC FDE37B6B.

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 

Telefone: 62 3201-2046

Referência: Processo nº 202200011004598 SEI 000028761843

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000028761843&crc=FDE37B6B
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

SECRETARIA GERAL
 
 

PROCESSO: 202000011010717

INTERESSADO: TONY AUGUSTO SEREJO SOUSA

ASSUNTO: Promoção por Ato de Bravura.

 

DESPACHO Nº 2135/2022 - CBM/SG-09346

Cuidam os autos de pedido de revisão de ato administra�vo interposto pelo  1° Sgt
QP/Combatente 01.731 Tony AUGUSTO Serejo Sousa (000026569199), face à decisão proferida no bojo
da Sindicância Meritória n° 27/2020 - CCD/CSA, autos SEI n° 202000011010717, que indeferiu seu
requerimento de promoção por ato de bravura decorrente de ação pra�cada no atendimento à
ocorrência RAI nº 7246430 (000014491765), busca e salvamento/alagamento, na noite do dia
12/12/2013, na Av. Alameda Cascavel esquina com Av. Nazareno Roriz, Setor Castelo Branco em Goiânia.

O Relatório n° 02/2020 - CSA, SEI (000015129914), do encarregado da Sindicância
Sindicância Meritória n° 27/2020 - CCD/CSA, concluiu que a conduta do militar preencheu os requisitos
caracterizadores de ação meritória no que tange a promoção por ato de bravura.

A Autoridade Instauradora proferiu Decisão (000015157252) concordando
integralmente com o Relatório 2 (000015129914) do Sindicante.

Encaminhados os autos à Comissão de Promoção de Praças, o Colegiado mediante a Ata
da Reunião Ordinária CPP n° 33/2021 (000022583282) se manifestou pelo indeferimento do pedido de
promoção por ato de bravura por não ficar evidenciado que a conduta do 1º Sgt QP/Combatente 01.731
Tony AUGUSTO Serejo Sousa tenha ultrapassado os limites normais do cumprimento do dever.
Asseverando ainda que para consecução da promoção por ato de bravura é indispensável o fiel
cumprimento de todos os pré-requisitos norma�vos, e que o conjunto probatório apresentado não foi
suficiente para o convencimento de que todos os elementos essenciais que descrevem o Ato de Bravura
constantes na Portaria n° 32/2015 – CG es�vessem presentes.

Desta feita, este Comandante-Geral adotando os fundamentos dispostos na Ata da
Reunião Ordinária CPP n° 33/2021 (000022583282) como razões de decidir, mediante o
Despacho nº 5816/2021 (000023140109) indeferiu o pedido de promoção por ato de bravura formulado
pelo 1º Sgt QP/Combatente 01.731 Tony AUGUSTO Serejo Sousa. Contudo, devido a eficiência
demonstrada diante de tão complexa ocorrência durante o salvamento, foi determinado que a CSA
confeccionasse elogio ao referido militar como forma de reconhecimento por sua notável atuação, o que
foi procedido conforme Publicação nº 1445/2021 – CBM (000024660106).

Irresignado o requerente interpõe recurso de reconsideração de ato (000026569199)
em face da Despacho nº 5816/2021 (000023140109), aduzindo em síntese:

I – que a nega�va do requerimento se revela um ato injusto, pois entende que todos os
relatos con�dos nos autos dão conta do seu caráter meritório. Afirmando que documentos e declarações
constantes no bojo dos autos demonstram a par�cipação do recorrente no evento, que culminou
resultou na manutenção de vidas, não medindo esforços e não �tubeando diante dos diversos riscos a
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que estava sujeito para realizar o salvamento, por vontade e inicia�va próprias, com o intuito único de
resgatar a ví�ma com vida.

II – que ocorrera violação do princípio da insonomia visto que em idên�ca situação o Sd
QPC 03.219 Eduardo Alencar Alberto foi promovido pelo critério de bravura, conforme Sindicância
Meritória de n° 004/2014.

Desta feita, alegando a existência de precedente administra�vo semelhante advindo da
Comissão de Promoção de Praças, que por prá�ca idên�ca promoveu outro militar por ato de bravura,
requer que seja reconsiderada a decisão prolatada e reavaliado o caso em tela, reformando a decisão
proferida no Despacho nº 5816/2021 (000023140109), de modo a reconhecer que restam preenchidos os
requisitos do art. 9º da Lei estadual 15.704, de 2006, e seja promovido pelo critério de bravura.

É o escorço. Passo à decisão.

De início, insta consignar que, a Lei estadual nº 11.416, de 05 de fevereiro de 1991, que
baixa o Estatuto do Corpo e Bombeiros Militar do Estado de Goiás, assim definiu o ins�tuto 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�güidade e merecimento, ou, ainda, por bravura

e post mortem. (grifo não original)

 

A Lei estadual nº 15.704, de 20 de junho de 2006, que ins�tuiu o Plano de Carreira das
Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, regula a matéria da
seguinte forma:

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

I - por an�guidade;

II - por merecimento;

III - por ato de bravura;

IV - por ocasião da passagem para a reserva remunerada; V - post mortem; VI - extraordinariamente, em
ressarcimento de preterição.

(...)

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.

(...)

§ 3º Os Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar poderão baixar,
conjuntamente, normas complementares estabelecendo critérios que possibilitem a caracterização e
avaliação do alegado ato de bravura, observadas as peculiaridades dos serviços prestados pela Corporação.
(grifo não original)

 

Com vistas a regulamentar a matéria o Corpo de Bombeiros Militar do estado de Goiás
editou a Portaria nº 32/2015, datada de 20 de fevereiro de 2015, que estabelece providências a serem
adotadas no curso da apuração de ato de bravura pra�cado por bombeiros militares do CBMGO,
dispondo da seguinte forma:

 
Art. 1º O processo instaurado para a inves�gação sumária, com o fim precípuo de apurar suposto ato de
bravura pra�cado por bombeiro militar do CBMGO deverá observar as disposições legais aplicáveis, sendo
imprescindível a formação de conjunto probatório capaz de propiciar a elucidação dos fatos.
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§ 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;

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  – Que o ato não tenha sido pra�cado por especialista de qualquer a�vidade BM, dentro de sua
respec�va área (revogado pela Portaria n. 31/2019- CG)

V – 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.

(...)

§ 3º Compreende-se por cumprimento do dever, todas as atribuições legalmente estabelecidas e previstas
a serem desempenhadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás na execução de serviços
que se fizerem necessários à proteção da comunidade.

§ 4º É necessária a constatação de que a ação desprendida pelo bombeiro militar, colocou em risco
incomum sua própria vida.

Art. 2º As consequências �sicas, psicológicas ou o dano patrimonial decorrente do exercício da a�vidade de
bombeiro militar não configura, por si só, requisito caracterizador de ato de bravura.

(...) (grifo não original)

 

À luz dos disposi�vos colacionados, nota-se que o ato de bravura está sujeito ao
preenchimento de alguns requisitos, dentre eles, ato incomum de coragem e audácia, ultrapassar os
limites normais do cumprimento do dever e repercussão gerada pela ação, seja pela u�lidade das
operações de bombeiros, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo posi�vo deles emanado.

Nesse contexto, os requisitos devem ser sopesados de maneira cumula�va, devendo o
sindicado frente ao caso concreto, adimpli-los em sua totalidade para fazer jus a almejada promoção pelo
critério de bravura.

Analisando os autos, resta inconteste que a atuação do militar foi digna de
reconhecimento por parte da Corporação de modo que este Comandante determinou que a CSA
confeccionasse elogio ao recorrente como forma de reconhecimento por sua notável atuação, o que foi
concre�zado nos termos da Publicação nº 1445/2021 – CBM (000024660106).

No que per�ne a sua peça irresignatória, a fundamentação esposada pelo recorrente
não se sustenta e, portanto, não deve prosperar.

Quanto ao não cumprimento dos requisitos ensejadores de promoção por critério de
bravura, encartados no art. 9º da Lei estadual nº 15.704, de 2006 e art. 1º da Portaria nº 32/2015, bem
assentou a Comissão de Promoção de Praças na Ata da Reunião Ordinária CPP n° 33/2021
(000022583282) quando manifesta não ter ficado evidenciado que a conduta do 1º Sgt QP/Combatente
01.731 Tony AUGUSTO Serejo Sousa tenha ultrapassado os limites normais do cumprimento do dever.

Coadunando com o posicionamento do colegiado encartado na Ata da Reunião
Ordinária CPP n° 33/2021 (000022583282), cabe destacar que o Corpo de Bombeiros Militar é uma
ins�tuição permanente e regular, organizada com base na hierarquia e na disciplina, força auxiliar e
reserva do Exército, des�nando-se à execução de serviços de perícia, prevenção e combate a incêndios;
de busca e salvamento; de prestação de socorros nos casos de inundações e desabamentos, catástrofes e
calamidades públicas, bem assim, à execução de outros serviços que se fizerem necessários à proteção da
comunidade, inclusive a�vidades de defesa civil.

Nessa seara, deve-se ressaltar que a Lei estadual nº 11.416/91, dispõe quais os deveres
concernentes aos bombeiros militares face às atribuições afetas à Corporação cons�tucional e
legalmente estabelecidas, senão vejamos:
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Art. 33 - Os deveres dos bombeiros militares emanam de vínculos racionais e morais que os ligam à
comunidade e ao trabalho, compreendendo essencialmente:

I - a dedicação integral ao serviço e a fidelidade à Ins�tuição a que pertencem, mesmo com sacri�cio da
própria vida;

II - o culto aos símbolos nacionais;

III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;

IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;

V - o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens;

VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade;

VIII - a segurança da comunidade. (grifo não original)

 

Imperioso salientar ao bombeiro militar existe a incumbência de proteger a vida,
consignando que a Cons�tuição Estadual dispõe que a função bombeiro militar é perigosa e insalubre:

 
Art. 122 - As Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros Militar subordinam-se ao Governador do Estado,
sendo os direitos, garan�as, deveres e prerroga�vas de seus integrantes definidos em leis complementares,
observados os seguintes princípios:

- Redação original

 (...)

II - a função policial é considerada perigosa e a de bombeiro militar, perigosa e insalubre;

(...) (grifo não original)

 

Consoante os disposi�vos colacionados, resta clarividente que o serviço desempenhado
pelo militar da Corporação envolve a�vidades per�nentes à segurança e proteção da sociedade que
aferem riscos à própria vida. Desta feita, se apresenta cristalino que o militar do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Goiás não pode eximir-se de suas responsabilidades e deveres, cons�tucional e
legalmente estabelecidos.

Assim, compulsando os autos, vislumbra-se não ter configurado que o recorrente tenha
ultrapassado os limites normais do cumprimento do dever, em que pese restar inconteste sua louvável
conduta no atendimento à ocorrência de busca e salvamento/alagamento, digna de reconhecimento por
parte desta Corporação.

No que per�ne a alegação em sua peça irresignatória que ocorrera violação do princípio
da isonomia ao dispor que, em idên�ca situação o Sd QPC 03.219 Eduardo Alencar Alberto foi promovido
pelo critério de bravura, conforme Sindicância Meritória de n° 004/2014, tal narra�va não merece
prosperar. Existe um dis�nguishing acentuado entre os fatos ocorridos.

As circunstâncias dos fatos envolvendo as duas situações se apresentam divergentes.
No caso da Sindicância Meritória de n° 004/2014 citada pelo recorrente, o militar sindicado se encontrava
de folga, sem qualquer aparato que pudesse auxiliar no procedimento de prestação de socorro às ví�mas
do evento adverso, bem como não teve apoio de qualquer companheiro que pudesse em conjunto,
realizar o salvamento das pessoas que necessitavam de ajuda. Assim, de maneira isolada procedeu com
todas as ações que lograram êxito no socorro prestado.

No caso em apreço, o recorrente se encontrava de serviço, dispondo de EPIs e outros
materiais e equipamentos que se encontravam na viatura passíveis de serem u�lizados para o socorro,
como cabos, lanternas, etc, bem como obteve o auxílio de militares da guarnição, o que pode ser
atestado na Declaração nº 13 / 2020 CSA (000014489895), in verbis:

 

Perguntado de que forma foi esta par�cipação passou a declarar QUE: Lá era um local de enchente direto,
as outras que presenciei eram durante o dia e essa foi durante a noite. A enchente era muito forte,
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perdemos todos os documentos que fazíamos, era uma enchente �po cachoeira. Tivemos que subir num
banco, o nível da água era de aproximadamente de 1 metro lá dentro. Tivemos que sair pela janela da
guarita do guarda, que era o lugar mais alto que �nha. Estávamos no escuro, não dava pra enxergar nada. Foi
o Bombeiro que nos �rou da guarita, eu e a Cida (Aparecida). (...) Me lembro que primeiro me levaram e
depois eles buscaram a Cida (Aparecida). Quem me pegou primeiro foi um Bombeiro mais forte e os outros
ajudaram ele. (...)

(grifo não original)

 

Portanto, de acordo com os fatos e argumentos descritos pelo requerente em seu
pedido de reanálise, alinhado ao conjunto probatório da Sindicância Meritória n° 27/2020 – CCD/CSA,
autos SEI n° 202000011010717, resta patente que o militar não adimpliu todos os requisitos legais
necessários para aferir a promoção por ato de bravura decorrente de sua ação, pra�cada no atendimento
à ocorrência RAI nº 7246430 (000014491765), busca e salvamento/alagamento, na noite do dia
12/12/2013, na Av. Alameda Cascavel esquina com Av. Nazareno Roriz, Setor Castelo Branco em Goiânia.

Tendo em vista o que consta nos presentes autos, que versam sobre pedido de reanálise
(000026569199) de possível ato de bravura efetuado pelo 1° Sgt QP/Combatente 01.731 Tony AUGUSTO
Serejo Sousa, DECIDO:

I - indeferir o requerimento de promoção por ato de bravura do 1° Sgt QP/Combatente
01.731 Tony AUGUSTO Serejo Sousa, decorrente de sua ação, pra�cada no atendimento à ocorrência RAI
nº 7246430 (000014491765), busca e salvamento/alagamento, na noite do dia 12/12/2013, na Av.
Alameda Cascavel esquina com Av. Nazareno Roriz, Setor Castelo Branco em Goiânia;

II – encaminhe-se ao 2º BBM, via 1º CRBM para ciência e conhecimento do interessado;
e

III - publique-se a presente decisão em Bole�m Geral Eletrônico da Corporação.

 

                       

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

 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC

Comandante-Geral

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 01/04/2022, às 18:36, 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
000028700842 e o código CRC F8E38AB4.

 

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

060 - (62)3201-2004.
 

Referência: Processo nº 202000011010717 SEI 000028700842

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000028700842&crc=F8E38AB4
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL
 
 

PROCESSO: 202200011009557
INTERESSADO: EDSON MONTEIRO GUNDIM
Assunto: Cancelamento de punição.
 

MANIFESTAÇÃO Nº 41/2022 - CBM/ACG-09880

 

1. Aportou nesta Assistência requerimento da lavra do 1º Sgt QP/Combatente 01.200
Edson Monteiro Gundim, que solicita o cancelamento de registro de sanção disciplinar constante em sua
ficha funcional, com fulcro na Lei estadual nº 19.969, de 11 de janeiro de 2018, que institui o Código de
Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás e dá outras providências.

 
2.  O militar requer que seja cancelada uma sanção administrativa de detenção,

publicada no Boletim EG-169/2016-CBMGO, datado de 31 de outubro de 2016.
 
3.  É a síntese. Segue manifestação.
 
4. A Lei estadual nº 19.969, de 11 de janeiro de 2018, que institui o Código de Ética e

Disciplina dos Militares do Estado de Goiás e dá outras providências, quanto ao tema, dispõe da seguinte
maneira: 

 
Art. 108. Cancelamento de sanção disciplinar é o direito concedido ao militar de tê-la excluída, bem
como a averbação e outras notas a ela relacionadas, em seus assentamentos funcionais. 
Art. 109. O cancelamento da pena disciplinar dar-se-á, automaticamente, ao militar apenado que tenha
completado, sem qualquer outra punição, as seguintes condições:
I - 05 (cinco) anos de efetivo serviço, no caso de a sanção disciplinar ser prestação de serviço de natureza
preferencialmente operacional ou transferência a bem da disciplina; 
II - 04 (quatro) anos de efetivo serviço, quando a sanção disciplinar for reprimenda ou repreensão. 
Art. 110. Não sendo o ato disciplinar de autoria do Governador do Estado ou do Comandante-Geral, o
Subcomandante-Geral poderá cancelar uma ou todas as sanções disciplinares aplicadas ao militar que tenha
prestado, comprovadamente, relevantes serviços à Corporação. 
Parágrafo único. Excetuadas as condições estabelecidas neste artigo, a solução do requerimento de
cancelamento de sanção disciplinar em outros casos é da competência do Comandante-Geral.
Art. 112. As anotações de punições canceladas deverão ser excluídas da ficha virtual do militar e, não se
tratando desta, todas as anotações relacionadas com as sanções disciplinares canceladas deverão ser
apagadas de maneira que não seja possível a sua leitura. Em todo caso, na margem onde for feito o
cancelamento, deverão ser anotados o número e a data do boletim da autoridade que concedeu o
cancelamento, com rubrica da autoridade competente que assinar as folhas de alterações. 
(Grifo nosso)
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5. A sanção disciplinar de detenção, prevista no Decreto estadual nº 4.681, de 03 de
junho de 1996 - Regulamento Disciplinar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, não foi
recepcionada pela nova Lei. Contudo, o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de
Goiás prevê que para fins de análise administrativa, a sanção de detenção deverá equivaler-se a sanção de
reprimenda, senão vejamos:

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

 
6. Desta feita, após a verificação dos requisitos objetivos necessários à efetivação do

cancelamento da sanção administrativa elencada, consoante disposição do art. 109 da Lei estadual nº
19.969, de 2018, esta Assistência entende que o militar faz jus ao cancelamento do registro da sanção
administrativa de detenção, publicada no no Boletim EG-169/2016-CBMGO, datado de 31 de outubro de
2016, e consequentemente, a retirada de sua ficha funcional de todas as anotações relacionadas com a
sanção disciplinar cancelada devendo ser anotado em seus assentamentos funcionais o número e a data do
boletim de cancelamento.

 
Assistência do Comando Geral, em Goiânia - GO, aos 29 dias do mês de março de 2022.

 

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CARLANE CALIXTO DE BRITO, Bombeiro (a)
Militar, em 29/03/2022, às 15:34, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por THALES LIMA PEREIRA, Bombeiro (a) Militar, em
29/03/2022, às 17:20, 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
000028770810 e o código CRC 38E0ECD4.
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