
20/04/2022 11:54 SEI/GOVERNADORIA - 000029194583 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=34999384&infra_siste… 1/2

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 24, de 12 de abril de 2022

 

 

 

O Comandante da Academia e Ensino Bombeiro Militar, no uso de suas atribuições
legais e em consonância  com o Edital n. 10/2022 – CAEBM (000028134354) Curso de Manutenção de
Redes e Computadores - CMARC/2022.

RESOLVE: 

 

Art. 1º Designar os Militares relacionados abaixo para a função de Coordenação e
Instrutores do Curso de Manutenção de Redes e Computadores - CMARC/2022., no período entre
18/04/2022 e 10/05/2022:

 

Item Posto/Grad RG Nome Função 
1 Maj QOC BM 01.433 André Luiz Mar�ns Felipe Coordenador 
2 1º Ten QOC BM 02.321 Alisson Ba�sta de Oliveira Subcoordenador
3 1º Ten QOA/Adm 01.748 Walério Mar�ns Santos Auxiliar da Coordenação / Instrutor 
4 1° Sgt QPC BM 01.988 Ítallo Osório Galdino Amaral Auxiliar da Coordenação / Instrutor 
5 2º Sgt QPC BM 01.474 Danny Alves Auxiliar da Coordenação / Instrutor 
6 2º Sgt QPC BM 01.922 Ézer Castro Cardoso Instrutor
7 2º Sgt QPC BM 01.790 Alessandro Damaso Araújo Ba�sta Instrutor
8 2º Sgt QPC BM 02.907 Alvedilson Freire Alves Auxiliar da Coordenação / Instrutor
9 3º Sgt QPC BM 03.002 Diogo Alves Alcântara Instrutor

10 Cb QPC BM 03.231 Paulo Henrique Modesto Santos Instrutor
 
 

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

 

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

Washington Luiz Vaz Júnior - CEL QOC
Comandante da Academia e Ensino

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante, em
12/04/2022, às 09:53, 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
000029194583 e o código CRC 8F2BEC53.

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 202200011012322 SEI 000029194583
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 276, de 07 de abril de 2022

 

 

 

Dispõe sobre nomeação da Comissão de Planejamento da 14ª SIPAT.

 

 

O SUBCOMANDANTE-GERAL e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e, tendo em vista o
que consta na Lei 19.145 de 29 de dezembro de 2015 que dispõe sobre a Polí�ca de Segurança e Saúde no Trabalho
dos Servidores Públicos do Poder Execu�vo, na Portaria n° 3.214 de 08 de junho de 1978 que aprova as Normas
Regulamentadoras rela�vas a Segurança e Medicina do Trabalho, a Norma Reguladora n° 5, assim como as Portaria
n° 32/2007 - GRH, Portaria n° 119/2007 - CG e Portaria n° 187/2016 - CGF, resolvem:

 

Art. 1°  Nomear para compor a Comissão de planejamento e realização da 14ª Semana Interna de
Prevenção de Acidentes no Trabalho – SIPAT, os militares e servidores civis abaixo relacionados:

ITEM POSTO RG NOME OBM FUNÇÃO
1 Maj BM 2291 CHARLES XAVIER DE BARROS CGF COORDENADOR
2 Cap BM 1970 GYOVANA DA CRUZ MARTINS CAEBM SUBCOORDENADORA
3 Cap BM 2768 POLLYANA ARAÚJO SANTOS FIGUEIREDO CAT RECEPÇÃO
4 Cap BM 2146 REGIANE DE FÁTIMA CAVALCANTE PINHEIRO 15º BBM LOGÍSTICA
5 1º Ten BM 1452 CLAUDINEI HILÁRIO SOARES CGF FINANÇAS
6 1º Ten BM 1688 ROBERTO PEREIRA DE ARAÚJO AsFun LOGÍSTICA
7 2º Ten BM 3871 VANESSA FURQUIM PEREIRA BM/5 ARTE
8 2º Ten BM 2973 ANAISE LAURENE DE PAULA MOREIRA CAL LOGÍSTICA
9

Técnicos em Segurança do Trabalho
ANA PAULA DE SOUZA LOPES SESMT SECRETARIA

10 KOSMO FERREIRA SESMT SECRETARIA

 

Art. 2°  Designar como Coordenador Geral da 14ª SIPAT/2022, O Maj QOC 02.291 CHARLES XAVIER
DE BARROS.

 

Art. 3°  Designar como Subcoordenadora da 14ª SIPAT/2022, A Cap  QOC 01.970 GYOVANA DA CRUZ
MARTINS.

 

Art. 4°  O Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respec�vos departamentos
subordinados, providencie o que lhe compete.

 

Goiânia, aos 7  dias do mês de abril de 2022.

 
 

JAILTON PINTO DE FIGUEIREDO - CEL QOC
 



20/04/2022 11:58 SEI/GOVERNADORIA - 000029070771 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=34861128&infra_siste… 2/2

 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em
07/04/2022, às 12:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por JAILTON PINTO DE FIGUEIREDO, Subcomandante Geral, em
11/04/2022, às 17:34, 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 000029070771 e o
código CRC 902921CF.

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 202200011011313 SEI 000029070771
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 324, de 20 de abril de 2022

 

 

 

Dispõe sobre lotação 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 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 no teor dos autos do Processo SEI n° 201900016008192, resolvem:

 

Art. 1°  Lotar no Comando de Apoio Logís�co - CAL, a contar de 19 de abril de 2022 o 1º
Ten QOC 03.672 HOLANDO DE OLIVEIRA FRANCO JÚNIOR, CPF: 916.507.551-04, conforme Portaria
n° 0344 - SSP (000029320934).

 

Art. 2°  O Comando de Apoio Logís�co - CAL deverá atribuir ao militar, funções para que
conste no SICAD, inclusive no que concerne às funções elencadas nos incisos XC ou XCI, conforme
prescreve a Portaria n° 223/2020 – CBM, publicada no Bole�m Geral Eletrônico n° 34/2020.

 

Art. 3°  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 20/04/2022, às 11:57, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
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Geral, em 20/04/2022, às 12:09, 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
000029394052 e o código CRC 3B79A9B7.

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 201900016008192 SEI 000029394052
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

9º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

DECISÃO Nº 02/2022 - CBM/9º CRBM-19686

                            

O presente Processo Administra�vo Disciplinar - PAD n.06/2022 - CCD/9º CIBM, de Rito
Ordinário, inaugurado por meio da Portaria n. 08/2022 (000027233969), publicada em Bole�m Geral 
Eletrônico (000027387002), tendo como encarregado o 2° Ten QOC RG 04.120 Igor Ubiratan Barros FLEURY,
foi instaurado para apurar indícios de conduta inapropriada para a militar alicerçados nos ar�gos: 119,
incisos V (deixar de ter compostura em lugar público) e VIII (desrespeitar convenções sociais), art. 120,
Incisos: LI (ofender, injus�ficadamente, qualquer dos preceitos da é�ca, da disciplina ou hierarquia militar
previstos em lei) e LIV (pra�car fato doloso definido como crime punível com reclusão) do CEDIME.

Insta mencionar que o Processo Administra�vo Disciplinar - PAD - de Rito Ordinário é
instaurado quando o Bombeiro Militar pra�ca atos passíveis de serem considerados transgressões
disciplinares de natureza média ou grave, tal como preceitua o Art. 71 do CEDIME, corroborando com a
�pificação con�da na citação da militar acusada:

Art. 71. O processo administra�vo disciplinar ordinário é escrito e será observado sempre que a transgressão
disciplinar militar for de natureza média e grave, mas que não se vislumbre de início a sanção de exclusão a bem
da disciplina ou de perda das prerroga�vas militares.

Em análise à documentação de justa causa, DESPACHO Nº 6/2022 - 9ª CIBM -
PLANALTINA (000026966907) sendo transcorrido pelo subcomandante do 23º BBM, que comunica o fato
observado para ser devidamente apurado no que tange se houve ou não alguma infração administra�va e o
DESPACHO Nº 7/2022 - 9ª CIBM - PLANALTINA (000026991425) descrevendo fato percebido pelo ex-
comandante da unidade envolvendo a militar. Em atenção aos elementos carreados aos autos, percebe-se
que houve a iden�ficação de autoria e materialidade de conduta merecedora de análise à luz da
administração castrense, tendo em vista a repercussão nega�va advinda a postura da militar envolvida.

Os autos foram instruídos de provas documentais e testemunhais, bem como registros de
imagens, consubstanciando elementos probatórios suficientes para materializar a fumaça do bom direito
face a verossimilhança entre os fatos objeto de apuração e a verdade real ob�da ao final dos trabalhos de
instrução disciplinar, conforme depreende-se do Parecer do PAD 06/22 CCD-9ªCIBM (000028921185)
edificado pelo Encarregado.

Salienta-se que houve a atuação da Militar qualificada como acusada nos autos, restando
comprovado que foram ofertadas as devidas oportunidades para realização da defesa, respeitados os prazos
para realização das manifestações e arrolar testemunhas em observância aos princípios do Contraditório e
Ampla Defesa.

Acrescento que o encarregado concluiu em seu parecer que a conduta da militar violaria o
ar�go 119, V  (deixar de ter compostura em lugar público) e VIII (desrespeitar convenções sociais) do
CEDIME, sendo que estaria descaracterizada a prá�ca das seguintes transgressão disciplinares graves,
�pificadas no ar�go 120, incisos LI (ofender, injus�ficadamente, qualquer dos preceitos da é�ca, da disciplina
ou hierarquia militar previstos em lei) e LIV (pra�car fato doloso definido como crime punível com reclusão),
da Lei Estadual n. 19.969/2018 – CEDIME.
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Pois bem. Entendo que no caso concreto também está configurada a transgressão
disciplinar esculpida no ar�go 120, inciso LI (ofender, injus�ficadamente, qualquer dos preceitos da é�ca, da
disciplina ou hierarquia militar previstos em lei). Vejamos os mo�vos.

Importante mencionar que todas as pessoas envolvidas na confusão sabiam que a acusada
pertencia as fileiras do CBMGO, tanto é verdade que ligaram na SAAD do 23º Batalhão Bombeiro Militar e
para o ex-comandante da unidade solicitando apoio, vejamos:

“(...) perguntado pela acusada "Quem ligou para o sr para que o sr es�vesse no local? ", respondeu que "Teve
uma ligação para o telefone fixo da saad, originado por pessoa que disse que ser servidora da regional e não se
iden�ficou, narrou que havia uma militar da unidade envolvida em confusão no local. Na mesma oportunidade a
solicitante me passou o endereço e chamei o Sgt Hudson para me acompanhar na diligência, ocasião em que
recebi uma segunda ligação, que foi originada pelo ex-comandante do quartel, Ten Paulo Santos, e este também
me colocou a par do contexto envolvendo a Cb Daiane e determinou que eu fosse imediatamente ao local (...)." –
Trecho do depoimento da testemunha 2º Ten QOC VERIDIANO de Melo Ramos Júnior (000028715412).

 

“(...) Perguntada pelo encarregado "Independente dos mo�vos que lavaram a sra. a agir de tal forma, a sra �nha
consciência que a conduta da sra feriu o Código de É�ca Bombeiro Militar?" Respondeu QUE " (...) A dona Dilma
não ligou para a policia, ela ligou diretamente pro comandante. Nunca �ve problema com a dona Dilma, e não
havia mo�vos anteriores para que ela solicitasse a presença do bombeiro no local antes mesmo que fosse
solicitada a presença da polícia. Ninguém passou mal, pois ela não estava alterada, o que não jus�fica ela ter
ligado pro bombeiro. O único intuito dela, era de me prejudicar como bombeira militar (...)" - Trecho do
depoimento da acusada Cb QPC 03.795 DAIANE Ma�as dos Santos Viegas.

Resta evidente pelos trechos acima que as pessoas envolvidas na celeuma, e boa parte do
público presente, sabiam naquela ocasião que a acusada era militar e que foi designado um oficial do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no caso o 2º TenVeridiano, e outra praça de graduação superior ao
da acusada, no caso o Sgt Hudson, para irem ao local e conferirem a primeira resposta. A par disso, consta do
depoimento do 2º Ten QOC VERIDIANO de Melo Ramos Júnior(000028715412) que:

“(...) perguntado se "Em algum momento a Cb Daiane desrespeitou a autoridade do Sr como
superior hierárquico?", respondeu que "Eu a adver� várias vezes na qualidade de superior hierárquico, para ela
tomar compostura, e cessar aquela gritaria que ela estava fazendo na rua, e eu a adver� em diversos momentos
que aquela situação poderia advir consequências, de toda sorte ela não me atendeu, e con�nuou com a mesma
postura (gritaria, e se referia asra Dilma como idosa) até a chegada da PM (...)”.

Neste diapasão, resta evidente que a acusada não se preocupou com a exposição indevida
da imagem do 2º TenVeridiano e o Sgt Hudson após eles chegarem ao local fardados e em viatura da
Corporação, porquanto aquela con�nuou a algazarra apesar de ser adver�da várias vezes sobre o
comportamento inadequado pra�cado naquela ocasião, o que enseja no mínimo em violação a alguns
preceitos é�cos constantes do CEDIME.

Diante disso, dispõe o Código de É�ca e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás:
Art. 5° O sen�mento do dever, o denodo militar e o decoro da classe impõem a cada um dos integrantes das
Corporações conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos é�cos
militares:

(...)

IX – ser discreto em suas a�tudes, maneiras e em linguagem escrita e falada;

XII – cumprir corretamente seus deveres de cidadão;

XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e privada;

XVI – comportar-se, mesmo fora do serviço ou na ina�vidade, de modo que não sejam prejudicados os princípios
da disciplina, do respeito e do decoro militar;

(...)

Raciocínio con�nuo, reza o ar�go 15 da citada norma, in verbis:
Art. 15. Transgressão disciplinar é toda violação do dever, da é�ca e das obrigações militares. (G.N.).

Na mesma linha, aduz o ar�go 120 do CEDIME:
Art. 120. São transgressões disciplinares graves:

LI – ofender, injus�ficadamente, qualquer dos preceitos da é�ca, da disciplina ou hierarquia militar previstos
em lei; (G.N.).
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Face ao exposto, frente às provas carreadas aos autos por meio das diligências
empreendias pelo Encarregado, e visando a preservação dos pilares fundamentais da hierarquia e disciplina
castrense, decido:

 

I - Acolher parcialmente o Parecer (000028921185) elaborado pelo Encarregado, pelas
razões e fundamentos acima expostos;

 

II - De acordo com os autos, fica evidente a luz do CEDIME (LEI Nº 19.969, DE 11 DE
JANEIRO DE 2018) que as ações da militar fere o ar�go 119, V  (deixar de ter compostura em lugar público) e
VIII (desrespeitar convenções sociais), bem como o ar�go 120, Inciso LI (ofender, injus�ficadamente,
qualquer dos preceitos da é�ca, da disciplina ou hierarquia militar previstos em lei), assim mantenho a
condutada �pificada e acrescento o úl�mo disposi�vo a fim de que também produza seus efeitos no caso
concreto, 

 

III -Classificar a transgressãopra�cada pela acusada, �pificada no art. 120,  LI - ofender,
injus�ficadamente, qualquer dos preceitos da é�ca, da disciplina ou hierarquia militar previstos em lei, como
Grave, sendo as duas �pificações con�das noart. 119, V (deixar de ter compostura em lugar público) e VIII –
(desrespeitar convenções sociais) do CEDIME)consideradas apenas como circunstâncias agravantes da
transgressão principal, em conformidade com o inciso IV do art. 41 do CEDIME. Em análise aos critérios
especificados nas alíneas "a, b, c e d", do inciso I, do art. 20 do CEDIME, fixo a sanção administra�va
disciplinar-base em 03 dias de prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional. Tendo em
vista a ocorrência das circunstâncias atenuantes constantes no art. 22, incisos I (estar o imputado no
excepcional ou ó�mo comportamento)e II (relevante serviço prestado e registrado em ficha funcional), bem
como as circunstâncias agravantes constantes no art. 23, inciso II (a prá�ca simultânea ou conexão de duas
ou mais transgressões;) e VI (ter sido come�da em presença de subordinado, tropa ou em público) do
CEDIME, mantenho a sanção base inalterada. Ingressa no BOM comportamento;

 

IV- À SAAD para providências no sen�do de encaminhar ao CGF para Publicar a Decisão e,
logo após, no�ficar a Acusada na forma do Art. 64, inciso IX da NA-25.

 

 

9º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR, em Formosa, 08 dias do mês de abril de 2022.

 

 

Douglas Cas�lho de Queiroz - TC QOC
Comandante do 9º CRBM

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS CASTILHO DE QUEIROZ, Comandante
Regional, em 08/04/2022, às 17:55, 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
000028996032 e o código CRC 75049CD4.
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9º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR 
AVENIDA SENADOR COIMBRA BUENO - Bairro JARDIM TRIANGULO - FORMOSA - GO -

CEP 73808-284 - (61)3631-4925
 

Referência: Processo nº 202200002003997 SEI 000028996032



19/04/2022 16:44 SEI/GOVERNADORIA - 000029265530 - Decisão

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=35078634&infra_siste… 1/3

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

9º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

DECISÃO Nº 03/2022 - CBM/9º CRBM-19686

                           

O presente Processo Administra�vo Disciplinar - PAD n. 04/2022 – CCD/9ª CIBM, tendo
como Encarregado o 2º Ten QOC 04.124 LUAN de Souza da Silva, instaurado pela Portaria n. 02/2022 - CBM
(000026840337), publicada no Bole�m Geral Eletrônico n. 13/2022 (000027056733) em 24 de janeiro de
2022, com o fulcro de apurar as irregularidades ocorridas no serviço do dia 01/01/2022 e no serviço do dia
03 para 04/01/2022, narradas no O�cio nº 1752/2022 (000026589620) e O�cio nº 3397/2022
(000026769820), havendo indícios de transgressões disciplinares previstas na Lei n. 19.969, de 11 de janeiro
2018 do Código de É�ca e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás - CEDIME em desfavor do ST QP/Comb.
RG 01.984 Isaac VIANA Oliveira e 2º Sgt QP/Comb. RG 01.690 Robson Cordeiro MAGALHÃES.

Os autos foram instruídos de provas documentais e testemunhais, análisescombina�vas e
parecer conclusivo do encarregado (000029175602), onde foi possível apurar a existência de elementos
concretos e suficientes para materialidade das transgressões que encontram sustentáculo nos incisos X, XIII e
XV do Art. 119 da Lei n. 19.969, de 11 de janeiro de 2018 e incisos: X, XVIII, XX, XXXI, LI e LIV do Art. 120 da
Lei n. 19.969, de 11 de janeiro de 2018, come�das por parte do ST QP/Comb. RG 01.984 Isaac VIANA Oliveira
nos dias 01, 03 e 04/01/2022 e transgressões disciplinares descritas nos incisos: X do Art. 119 da Lei n.
19.969, de 11 de janeiro de 2018 e incisos: X, XVIII, XX, XXXI, LI e LIV do Art. 120 da Lei n. 19.969, de 11 de
janeiro de 2018 come�das por parte do 2º Sgt QP/Comb. RG 01.690 Robson Cordeiro MAGALHÃES, com
circunstâncias agravantes nos incisos II, IV, V e VI do art. 23 e atenuantes nos incisos I e II do art. 22,tudo do
CEDIME, ins�tuído pela Lei n. 19.969, de 11 de janeiro de 2018, rela�vos ao fato ocorrido no dia 01/01/2022.
As transgressões disciplinares pra�cadas pelos acusados supramencionados são classificadas como de
naturezas MÉDIAS e GRAVES, conforme ar�gos 119 e 120 do CEDIME

Aos militares foram oferecidas todas as oportunidades para a apresentação de defesae
contraditar as provas produzidas, de maneira a exercer a ampla defesa e o contraditório, conforme preceitua
o inciso LV, do art. 5° da Cons�tuição da República Federa�va do Brasil, não apresentando jus�fica�vas
convincentes de seus atos pra�cados.

Em razão de não exis�r conexões entre as transgressões pra�cadas no dia 01/01/2022 e
03/01/2022, conforme expresso no CEDIME, a aplicação da sanção ao ST QP/Comb. RG 01.984 Isaac VIANA
Oliveira, deve ser realizada de forma individualizada, sendo estabelecida uma sanção para as transgressões
verificadas em cada dia e através de dois termos de inclusão de sanção:

Art. 41. A aplicação da sanção disciplinar deverá:

[...]

IV – na ocorrência de mais de uma transgressão disciplinar, sem conexão entre si, a cada uma deverá ser
imposta a sanção correspondente, com apuração em processos ou procedimentos dis�ntos, do contrário as de
menor gravidade serão consideradas como circunstâncias agravantes da transgressão principal; (grifo nosso)

Isto posto, DECIDO:

I – Concordar totalmente com o parecer do Oficial Encarregado;

II - De acordo com os autos, fica evidente que houve a prá�ca das transgressões
disciplinares por parte dos acusados sobre os fatos rela�vos ao dia 01/01/2022, conforme demonstrado nos
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itens anteriores, capitulada nos incisos: X e XV do Art. 119 da Lei n. 19.969, de 11 de janeiro de 2018 e
incisos: X, XX, XXXI, LI e LIV do Art. 120 da Lei n. 19.969, de 11 de janeiro de 2018, come�das por parte do ST
QP/Comb. RG 01.984 Isaac VIANA Oliveira e transgressões disciplinares descritas nos incisos: X do Art. 119 da
Lei n. 19.969, de 11 de janeiro de 2018 e incisos: X, XVIII, XX, XXXI, LI e LIV do Art. 120 da Lei n. 19.969, de 11
de janeiro de 2018 come�das por parte do 2º Sgt QP/Comb. RG 01.690 Robson Cordeiro MAGALHÃES, com
circunstâncias agravantes nos incisos II, IV, V e VI do art. 23 e atenuantes nos incisos I e II do art. 22, tudo do
CEDIME, ins�tuído pela Lei n. 19.969, de 11 de janeiro de 2018, o que impõe a necessidade de aplicação de
corre�vo disciplinar, visando a correção de a�tudes por parte dos acusados, além de alertar aos demais
militares da Corporação para que primem pela observância e acatamento às normas regulamentares, além
de estarem certos das responsabilidades e deveres impostos, decorrentes de seus cargos, funções e
a�vidades laborais.

III – Na mesma seara, os autos foram conclusivos que houve a prá�ca de transgressões
disciplinares por parte do ST QP/Comb. RG 01.984 Isaac VIANA Oliveira sobre o fato rela�vo aos dias 03 para
o 04/01/2022, conforme demonstrado no PAD, capitulada nos incisos: XIII, XV do Art. 119 da Lei n. 19.969,
de 11 de janeiro de 2018 e incisos: XVIII e LI do Art. 120 da Lei n. 19.969, de 11 de janeiro de 2018, com
circunstâncias agravantes nos incisos II, V e VI do art. 23 e atenuantes nos incisos I e II do art. 22, tudo do
CEDIME, ins�tuído pela Lei n. 19.969, de 11 de janeiro de 2018, o que impõe a necessidade de aplicação de
corre�vo disciplinar, visando a correção de a�tudes por parte do acusado, além de alertar aos demais
militares da Corporação para que primem pela observância e acatamento às normas regulamentares, além
de estarem certos das responsabilidades e deveres impostos, decorrentes de seus cargos, funções e
a�vidades laborais.

IV - Classificar as transgressões pra�cadas pelo 2º Sgt QP/Comb. RG 01.690 Robson
Cordeiro MAGALHÃES e elencadas no inciso II desta decisão como GRAVE. Em análise aos critérios
especificados nas alíneas "a, b, c e d", do inciso I, do art. 20 do CEDIME, fixo a sanção administra�va
disciplinar-base em 04 dias de prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional. Tendo em
vista a ocorrência das circunstâncias atenuantes constantes no art. 22, incisos I (estar o imputado no
excepcional ou ó�mo comportamento)e II (relevante serviço prestado e registrado em ficha funcional), bem
como as circunstâncias agravantes constantes no art. 23, inciso II (a prá�ca simultânea ou conexão de duas
ou mais transgressões); IV (o conluio de duas ou mais pessoas); V (ter sido come�da durante o serviço) e VI
(ter sido come�da em presença de subordinado, tropa ou em público) do CEDIME, agravo a sanção base
para 08 dias de prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional. Ingressa no BOM
comportamento;

V - Classificar as transgressões pra�cadas pelo ST QP/Comb. RG 01.984 Isaac VIANA Oliveira
e elencadas no inciso IIdesta decisão como GRAVE. Em análise aos critérios especificados nas alíneas "a, b, c
e d", do inciso I, do art. 20 do CEDIME, fixo a sanção administra�va disciplinar-base em 08 dias de
prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional. Tendo em vista a ocorrência das
circunstâncias atenuantes constantes no art. 22, incisos I (estar o imputado no excepcional ou ó�mo
comportamento)e II (relevante serviço prestado e registrado em ficha funcional), bem como as
circunstâncias agravantes constantes no art. 23, inciso II (a prá�ca simultânea ou conexão de duas ou mais
transgressões); 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) e VII (ter abusado o transgressor de sua
autoridade hierárquica) do CEDIME, agravo a sanção base para Transferência a bem é�ca e disciplina para o
4º PBM – Campos Belos, tendo em vista ainda, que as ações pra�cadas pelo ST Viana o tornam incompa�vel
com a comunidade local em que serve, conforme art. 30 do CEDIME, pois, por ser a praça mais an�ga da
OBM, sua posição hierárquica e suas a�tudes deveriam impor exemplo a ser seguido por seus pares e
subordinados, assim como suas ações demonstraram haver severos indícios de reincidências de prá�cas
irregulares envolvendo supostamente civis, o que corrobora para a incompa�bilidade acima referenciada.
Ingressa no BOM comportamento;

VI - Classificar as transgressões pra�cadas pelo ST QP/Comb. RG 01.984 Isaac VIANA
Oliveira e elencadas no inciso III desta decisão como GRAVE. Em análise aos critérios especificados nas
alíneas "a, b, c e d", do inciso I, do art. 20 do CEDIME, fixo a sanção administra�va disciplinar-base em
06 dias de prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional. Tendo em vista a ocorrência
das circunstâncias atenuantes constantes no art. 22, incisos I (estar o imputado no excepcional ou ó�mo
comportamento) e II (relevante serviço prestado e registrado em ficha funcional), bem como as
circunstâncias agravantes constantes no art. 23, inciso II (a prá�ca simultânea ou conexão de duas ou mais
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transgressões); V (ter sido come�da durante o serviço) e VI (ter sido come�da em presença de subordinado,
tropa ou em público) do CEDIME, agravo a sanção base para 10 dias de prestação de serviço de natureza
preferencialmente operacional. Ingressa no INSUFICIENTE comportamento;

VII - À SAAD para providências no sen�do de Publicar a Decisão e, logo após, no�ficar os
Acusados na forma do Art. 64, inciso IX da NA-25.

 

Formosa, aos 16 dias do mês de abril de 2022.

 

 

 
Douglas Cas�lho de Queiroz - TC QOC

Comandante do 9º CRBM
 
 

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS CASTILHO DE QUEIROZ, Comandante
Regional, em 17/04/2022, às 09:17, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000029265530 e o código CRC 2D652E40.

 

9º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR 
AVENIDA SENADOR COIMBRA BUENO Nº 01 - Bairro JARDIM TRIÂNGULO - FORMOSA -

GO - CEP 73808-284 - (61)3631-4925
 

Referência: Processo nº 202200011001257 SEI 000029265530
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

1º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

DECISÃO Nº 08/2022 - CBM/1º BBM-09863

1. A presente Sindicância Inves�ga�va foi instaurada pela Portaria n. 09/2022 - CBM
- 000028172088, publicada no BGR n. 41/2022 - 000028414378, para apurar as circunstâncias narradas
no O�cio nº 6946/2022 - CBM (000027162778) quanto a possível alteração de militar durante o
transcorrer do serviço do dia 31/01/2022, conforme RAI 23142834 (000027165033).

2. Com o obje�vo de reunir todos os elementos possíveis para a inves�gação dos fatos
encaminhados pelo 1º Comando Regional Bombeiro Militar - 1º CRBM, o Encarregado do
procedimento, Cap QOC VICTOR Eustáquio de Oliveira Cardoso, juntou documentos sobre o sindicado,
tais como a Ficha Funcional do militar - 000029075798, bem como realizou inquirições na busca de
elucidar os fatos.

3. Neste contexto, foram inquiridos o Cap QOC Sancler Ramos - 000028628293,
supervisor de dia que atendeu a ocorrência RAI 23142834 (000027165033) e que comunicou o fato
através do O�cio nº 6946/2022 - CBM (000027162778), o 1º Tenente QOPM 32118 Sérgio Genival
AMORIM - 000028502871, o 3º SGT 33325 Luiz Antônio Rodrigues PAULINO Filho
- 000028625473, militares da Policia Militar do Estado de Goiás -PMGO que atenderam primariamente
a ocorrência e o próprio militar envolvido, d RG 04.045 Raphael Brunno Coelho Cunha
- 000029013942;

4. Considerando o art. 55 da Lei n. 19.969/18 que ins�tui o Código de É�ca e Disciplina
dos Militares do Estado de Goiás (CEDIME), traz a baila o procedimento administra�vo da
Sindicância, in verbis:

 

Art. 55. Havendo indícios de materialidade e autoria de transgressão
disciplinar, a autoridade militar indicada num dos incisos do art. 12
desta Lei deverá instaurar Sindicância prévia ou delegar suas
atribuições inves�ga�vas a Oficial sob suas ordens ou comando, para
que proceda à apuração dos fatos, devolvendo-a àquela autoridade
delegante, devidamente concluída, para decisão. 

Parágrafo único. Se o inves�gado for Oficial, a delegação de que trata
este ar�go não poderá recair em Oficial de patente ou an�guidade
inferior à daquele.

Art. 56. A Sindicância é procedimento inves�ga�vo e visa apurar a
autoria e materialidade de transgressão disciplinar militar e, por ser de
natureza inquisitorial, seguirá as mesmas regras e rito procedimental
do Inquérito Policial Militar –IPM–, exceto quanto à nomeação e
atuação do escrivão e ao arquivamento dos autos, que serão
faculta�vos.

Art. 57. A Sindicância deverá ser concluída em 40 (quarenta) dias,
podendo este prazo ser prorrogado por mais 20 (vinte) dias.

Art. 58. Se da Sindicância concluir-se pela existência de infração penal
militar cumulada com infração administra�va, dentro dos limites de
competência prevista no Código de Processo Penal Militar, será esta
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anexada ao PAD e extraída cópia para instruir o Inquérito Policial
Militar –IPM–, sem prejuízo do processo administra�vo disciplinar.

§ 1º No caso de se concluir por existência de infração penal comum,
cópia dos autos deverá ser reme�da à autoridade policial competente.

§ 2º No ato de encaminhar cópia da Sindicância para instauração de
Inquérito Policial Militar, a autoridade deverá determinar, em autos
apartados, a instauração do processo administra�vo disciplinar.

 Art. 59. Em qualquer caso, concluindo-se pela existência de
transgressão disciplinar militar, cumulada ou não com infração penal,
os autos originais ou suas cópias servirão de justa causa para
instauração de Processo Administra�vo Disciplinar – PAD.

Parágrafo único. A justa causa são os indícios de autoria e prova de
materialidade de transgressão disciplinar militar. (grifei).

 

No caso concreto, em que pese o inques�onável valor das denúncias para um efe�vo
controle interno e externo das ações dos agentes públicos, não foram encontrados elementos
suficientes a fim de ensejar qualquer �po de transgressão disciplinar ou até mesmo crime, oriundos da
denúncia que por ora se inves�ga.

Verificou-se que as condutas que foram trazidas a inves�gação, não permi�ram o
encarregado da presente sindicância imputar qualquer responsabilidade ao sindicado, visto que na
própria narração dos fatos, trazido à tona no O�cio 6946 (000027162778), da lavra do Supervisor de
Dia, não é categórico em afirmar que o sindicado pra�cou as ações a ele imputada. 

Verificou-se que nos autos não houve nenhuma prova capaz de incriminar o
sindicado, exis�ndo apenas presunções sem lastro probante. Desta feita, se o conjunto probatório não
permi�r precisar essa conclusão puni�va, em decorrência da dúvida, cumpre ao julgador optar pela
absolvição com base no princípio do in dúbio pro réu. Seguindo este entendimento o Mestre,
Doutrinador e Magistrado Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, em sua obra Direito Administra�vo Militar, 4ª
Ed. 2011, p. 4, citou:

"Na dúvida quando da realização de um julgamento administra�vo de
natureza disciplinar ou penal onde o conjunto probatório é deficiente,
precário não mais deve ser aplicado o princípio in dubio pro
administração, mais o princípio in dúbio pro reo [...] No Direito Penal,
Comum ou Militar, ninguém pode ser condenado sem a existência de
provas concretas que demonstrem a autoria e a culpabilidade."

5. Diante do exposto, DECIDO:

I - Concordar  integralmente com o parecer do encarregado;

II - Enviar a presente Decisão ao 1º Comando Regional Bombeiro Militar - 1ª CRBM para
conhecimento e deliberações que o caso requer; 

III - À SAAd/1º BBM para encaminhar, após a publicação, os presentes autos ao CCD a fim
de conhecimento quanto ao teor da presente Decisão.

 

Goiânia - GO, aos 11 dias do mês de Abril de 2022.

 

 FERNANDO AUGUSTO CARAMASCHI DE MELLO - TC QOC

Comandante do 1º BBM
 
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO AUGUSTO CARAMASCHI DE MELLO,
Comandante, em 11/04/2022, às 16:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000029161821 e o código CRC 5B2DEE03.
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