
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
 
 
 

PLANO Nº 4 / 2022 CBM/CGE-14237

PLANO DE GESTÃO 2022

 

REFERÊNCIA: Plano Estratégico 2022–2031.

 

1. FINALIDADE:

Estabelecer as ações gerais para o ano de 2022 conforme diretrizes do Comando Geral e atribuí-las aos
diversos setores do CBMGO visando a delegação das ações aos elementos subordinados, atendendo ao
que preconiza o Planejamento Estratégico 2022–2031.

 

2. DATA, HORÁRIO E LOCAL:

Da publicação até 31 de dezembro de 2022, no âmbito do CBMGO.

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.1. Executar a 2ª Edição do Plano Estratégico do CBMGO;

3.2. Estabelecer ações a serem executadas no ano de 2022, visando assim colocar em prá�ca o Plano
Estratégico 2022-2031;

3.3. Controlar as ações realizadas ao longo do ano de 2022;

3.4. Realizar o método de gestão PDCA, com o obje�vo de manter o controle das ações a realizar e das
realizadas.

 

4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTE PLANO:

Foi solicitado a todos Comandantes e Chefes de OBM que elaborassem os seus
respec�vos Planos de Comando, u�lizando a Matriz de Gravidade, Urgência e Tendência para definir a
priorização das suas ações (programas e projetos) a serem executadas em 2022, bem como a ferramenta
5W2H para definição dos seus planos de ação.

Além da u�lização das ferramentas supracitadas os comandantes e chefes também
foram orientados a consultarem as inicia�vas estratégicas consignadas no Plano Estratégico do CBMGO



2022-2031, para servirem de ideia na construção dos programas, projetos e ações.

Os planos de comando foram encaminhados ao Comando de Gestão Estratégica – CGE,
onde foi verificado o alinhamento das ações ao Plano Estratégico do CBMGO 2022-2031, bem como se as
mesmas estavam classificadas no nível tá�co/operacional ou estratégico, de forma que as ações
classificadas como sendo estratégicas foram compiladas e validadas junto ao Comando Geral dando
origem a este documento.

 

5. AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:

5.1 PERSPECTIVA: SOCIEDADE.

OBJETIVO: 1.1 ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ACESSÍVEL, ÁGIL, EFETIVO E DE
QUALIDADE.

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEL

1 Mensurar e avaliar os inves�mentos
realizados pelo CBMGO

Taxa de execução do
orçamento para

inves�mento
BM/4 e CGE

2
Mensurar e avaliar o nível de sa�sfação

do cidadão atendido pela Corporação em
relação ao serviço prestado

Índice de sa�sfação BM/5 e CGE

3 Mensurar e avaliar o tempo-resposta de
atendimento às emergências

Taxa de conformidade do
tempo-resposta BM/6 e CGE

4
Mensurar e avaliar o impacto do

PROEBOM no que tange aos reflexos de
prevenção social

Taxa de sucesso do
PROEBOM BM/8 e CGE

5 Mensurar e avaliar a suficiência de
efe�vo

Taxa de bombeiros
militares  por mil

habitantes
CGF e CGE

6 Mensurar e avaliar o quan�ta�vo de
processos mapeados e aprimorados

Taxa de processos
mapeados e aprimorados CGE

7 Mensurar e avaliar a captação de
recursos extraorçamentários

Taxa de sucesso na
captação de recursos
extraorçamentários

CGE

8 Mensurar e avaliar o desempenho da
execução do Plano Estratégico

Taxa de execução do
Plano Estratégico CGE

9
Mensurar e avaliar a quan�dade de

bombeiros militares e civis capacitados
pelo CBMGO

Taxa de capacitação de
Bombeiros Militares CAEBM e CGE

10 Mensurar e avaliar a quan�dade de
conteúdo técnico-cien�fico elaborado e

revisado pelo CBMGO

Taxa de aproveitamento
dos conteúdos técnico-
cien�ficos produzidos

Comissão Temá�ca
de Gestão do



Conhecimento e
CGE

 

5.2 PERSPECTIVA: GESTÃO, OPERAÇÕES E PROCESSOS.

OBJETIVO: 2.1 EXPANDIR E APRIMORAR OS SERVIÇOS DA CORPORAÇÃO DE FORMA
SUSTENTÁVEL E INTELIGENTE.

ESTRATÉGIA: 2.1.1 Viabilizar recursos humanos suficientes para suprir as demandas institucionais.

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL

11 Promover concurso público para ingresso de
pessoal na Corporação

Realização do
Concurso CGF e CG

12 Fomentar junto aos municípios a criação das
COMPDEC

Instalação de
COMPDEC CODEC

13 Fazer gestão junto ao Governo do Estado para
readequação da lei de fixação do efe�vo

Lei de fixação do
efe�vo atualizada CG e CGF

14 Aprimorar os sistemas (SIAPI/TABLET MOBILE,
SISCOA, SISSAÚDE, SISCOV, SICOMAT)

05 (cinco) sistemas
aprimorados BM/6

15 Modernizar a infraestrutura de TI do CBMGO Aquisição de
equipamento de TI BM/6 e CAL

16 Desenvolver sistemas (Fundo Rota�vo, Perícia de
Incêndio)

02 (dois) sistemas
desenvolvidos BM/6

 

ESTRATÉGIA: 2.1.2 Promover a capilaridade dos serviços operacionais do Corpo de Bombeiros Militar no
Estado.

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL

17 Realizar estudo de padronização
e classificação de OBM

Proposta de padronização
e classificação de OBM CGF

18 Promover a capilaridade dos serviços
operacionais na região metropolitana

Construção e operacionalização
de 02 (dois) Postos Avançados

1º CRBM e
CG

19 Elaborar plano de expansão do CBMGO Plano de expansão CGE, CGF e
CG

 

ESTRATÉGIA: 2.1.3 Modernizar e reaparelhar o aparato operacional da Corporação.



ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL

20
Modernizar e reaparelhar os

serviços operacionais do 4° BBM –
Rio Verde

02 (duas) AV
2° CRBM - 4°

BBM – Rio
Verde

21
Modernizar e reaparelhar os

serviços operacionais do 13° BBM -
Jataí

01 (uma) Cascata 2° CRBM - 13°
BBM - Jataí

22
Modernizar e reaparelhar os

serviços operacionais da CIBM
Mineiros

01 (uma) AV 2° CRBM - CIBM
Mineiros

23
Modernizar e reaparelhar os

serviços operacionais do 3° BBM -
Anápolis

03 (três) motos para realizar
vistorias

3° CRBM - 3°
BBM - Anápolis

24
Modernizar e reaparelhar os

serviços operacionais do 5° BBM –
Luziânia

02 (duas) AV 4° CRBM - 5°
BBM – Luziânia

25
Modernizar e reaparelhar os

serviços operacionais da 8ª CIBM -
Cristalina

01 (uma) AV
4° CRBM - 8ª

CIBM -
Cristalina

26
Modernizar e reaparelhar os

serviços operacionais do 7° BBM –
Aparecida de Goiânia

02 (duas) AV

5° CRBM - 7°
BBM –

Aparecida de
Goiânia

27
Modernizar e reaparelhar os

serviços operacionais do 7° BBM –
Aparecida de Goiânia

01 (uma) UR

5° CRBM - 7°
BBM –

Aparecida de
Goiânia

28
Modernizar e reaparelhar os

serviços operacionais do 7° BBM –
Aparecida de Goiânia

01 (uma) Cascata

5° CRBM - 7°
BBM –

Aparecida de
Goiânia

29
Modernizar e reaparelhar os

serviços operacionais do 15° BBM -
Trindade

01 (uma) AV 5° CRBM - 15°
BBM - Trindade

30
Modernizar e reaparelhar os

serviços operacionais da 7ª CIBM -
Inhumas

01 (uma) ASA 5° CRBM - 7ª
CIBM - Inhumas

31
Modernizar e reaparelhar os

serviços operacionais da 7ª CIBM -
Inhumas

01 (uma) AV 5° CRBM - 7ª
CIBM - Inhumas

32 Modernizar e reaparelhar os
serviços operacionais da 21ª CIBM -

01 (uma) AV 5° CRBM - 21ª
CIBM -



Nerópolis Nerópolis

33
Modernizar e reaparelhar os

serviços operacionais do 10° BBM -
Catalão

02 (duas) motos para realizar
vistorias

7° CRBM - 10°
BBM - Catalão

34 Modernizar e reaparelhar os
serviços operacionais do CBMGO 29 (vinte e nove) UR

CAL

35 Modernizar e reaparelhar os
serviços operacionais do CBMGO 01 (uma) USA

36 Modernizar e reaparelhar os
serviços operacionais do CBMGO 01 (um) ABTS

37 Modernizar e reaparelhar os
serviços operacionais do CBMGO 06 (seis) ABS

38 Modernizar e reaparelhar os
serviços operacionais do CBMGO 02 (dois) ACF

39 Modernizar e reaparelhar os
serviços operacionais do CBMGO 01 (um) APC

40 Modernizar e reaparelhar os
serviços operacionais do CBMGO 01 (um) APP

41 Modernizar e reaparelhar os
serviços operacionais do CBMGO 10 (dez) ASA

42 Modernizar e reaparelhar os
serviços operacionais do CBMGO 01 (um) ATP (Van)

43 Modernizar e reaparelhar os
serviços operacionais do CBMGO 06 (seis) AV

44
Modernizar e reaparelhar os

serviços operacionais do 1° BBM -
Goiânia

01 (uma) viatura específica para
serviço náu�co

45
Modernizar e reaparelhar os

serviços operacionais do 1° BBM -
Goiânia

01 (uma) viatura específica para
serviço de busca, resgate e

salvamento com cães

46
Desenvolver estudo sobre aquisição,
manutenção e uso das cascatas no

âmbito da Capital
Estudo apresentado 1º BBM e CAL

47 Modernizar e reaparelhar os
serviços operacionais do CBMGO 40 (quarenta) ASA - Locação CAL/SSP

48 Modernizar e reaparelhar os
serviços operacionais do CBMGO 10 (dez) AV - Locação CAL/SSP

 

É



ESTRATÉGIA: 2.1.4 Fortalecer os programas sociais e de cultura de prevenção desenvolvidos pela
Corporação.

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL

49 Criar banco de dados dos ex-alunos do
PROEBOM

Banco de dados dos ex-alunos do
PROEBOM BM/8

50 Promover a realização do PROEBOM 56 (cinquenta e seis) turmas
formadas BM/8

51 Adquirir veículos para o PROEBOM 02 (duas) Avs CAL

 

OBJETIVO: 2.2 IMPLEMENTAR A MELHORIA CONTÍNUA DOS PRO CESSOS
OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS.

ESTRATÉGIA: 2.2.1 Aprimorar os processos relacionados às atividades operacional e administrativa.

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL

52 Criar e operacionalizar o Conselho Estadual de
Proteção e Defesa Civil Criação de Conselho CODEC

53
Elaborar e implementar projeto de curso de

modelagem e mapeamento de processos para
o CBMGO

06 (seis) turmas de 10
(dez) alunos CGE

54 Realizar inspeção técnica nas Unidades
Operacionais do 1º CRBM

01 (uma) inspeção por
semestre em cada OBM

subordinada
1° CRBM

55 Realizar inspeção técnica nas Unidades
Operacionais do 2° CRBM

01 (uma) inspeção por
semestre em cada OBM

subordinada
2° CRBM

56 Realizar inspeção técnica nas Unidades
Operacionais do 3° CRBM

01 (uma) inspeção por
semestre em cada OBM

subordinada
3° CRBM

57 Realizar inspeção técnica nas Unidades
Operacionais do 4° CRBM

01 (uma) inspeção por
semestre em cada OBM

subordinada
4° CRBM

58 Realizar inspeção técnica nas Unidades
Operacionais do 5° CRBM

01 (uma) inspeção por
semestre em cada OBM

subordinada
5° CRBM

59 Realizar inspeção técnica nas Unidades
Operacionais do 6° CRBM

01 (uma) inspeção por
semestre em cada OBM

subordinada
6° CRBM



60 Realizar inspeção técnica nas Unidades
Operacionais do 7° CRBM

01 (uma) inspeção por
semestre em cada OBM

subordinada

7° CRBM

61 Realizar inspeção técnica nas Unidades
Operacionais do 8° CRBM

01 (uma) inspeção por
semestre em cada OBM

subordinada
8° CRBM

62 Realizar inspeção técnica nas Unidades
Operacionais do 9° CRBM

01 (uma) inspeção por
semestre em cada OBM

subordinada
9° CRBM

63 Mapear os processos de PAD, Sindicância, PAT
e IPM

04 (quatro) processos
mapeados CCD

64 O�mizar o processo de confecção e aprovação
dos orçamentos do CEMAN

Plano de ação de
melhorias CEMAN

65
Mapear os processos de captação de recursos

extraorçamentários por meio de emendas
parlamentares

02 (dois) processos
mapeados CGE

 

ESTRATÉGIA: 2.2.2 Otimizar o sistema de triagem e atendimento a emergências.

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL

66 Reformular o POP/COB POP/COB
reformulado BM/3 e COB

67 Implementar o serviço específico de captura de animal
de pequeno e médio porte

Serviço
implementado

COB e 1º
CRBM

 

OBJETIVO: 2.3 FORTALECER A GOVERNANÇA CORPORATIVA.

ESTRATÉGIA: 2.3.1 Fortalecer e intensificar as ações de assessoria parlamentar.

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL

68 Ins�tuir as assessorias parlamentares regionais Portaria de ins�tuição CG e CGE

 

ESTRATÉGIA: 2.3.2 Aperfeiçoar os dispositivos legais visando subsidiar o processo decisório na condução
da Corporação.

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL



69 Analisar e propor a revogação de normas já
mapeadas pela seção, que atualmente

encontram-se sem eficácia

Relatório de análise e
proposição de revogação

de normas

BM/1

70 Atualizar as normas Administra�vas 18, 19 e 25 03 (três) Normas
Administra�vas CCD e BM/1

71 Atualizar as normas Administra�vas 02 e 08 02 (duas) Normas
Administra�vas CGF e BM/1

72 Criar a norma operacional de proteção e
defesa civil

01 (uma) Norma
Operacional

CODEC e
BM/1

 

ESTRATÉGIA: 2.3.3 Adotar política de gestão estratégica de pessoas.

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL

-- Idem item 17 (estratégia 2.1.2) Idem item 17 Idem item 17

 

ESTRATÉGIA: 2.3.4 Instituir política de tomada de decisão baseada em evidências a partir da análise de
dados.

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL

73
Implementar painéis de BI para monitoramento

da execução dos programas e projetos da
corporação

Painel de BI
implementado CGE e BM/6

74 Desenvolver metodologia de gerenciamento de
projetos

01 (um) Manual de
Gerenciamento de

Projetos
CGE

 

ESTRATÉGIA: 2.3.5 Estabelecer mecanismos para fortalecer o comprometimento profissional.

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL

75 Desenvolver e aplicar pesquisa de clima
organizacional Resultado da pesquisa BM/5 e CGE

76 Realizar eventos/palestras mo�vacionais para
tropa Palestras CSAU

77 Realizar palestras aos militares que
frequentam o PROIN Palestras CCD



78 Promover reuniões estratégicas 02 (duas) Reuniões
Estratégicas

CGE e BM/3

 

ESTRATÉGIA: 2.3.6 Aprimorar o Programa de Compliance Público na Corporação.

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL

79
Avançar na implementação da gestão de

riscos nas demais unidades básicas e
complementares da Corporação

Expansão da gestão de
riscos para as seguintes

áreas:

1 - Prevenção e combate
a incêndio florestal;

2 - Assistência à saúde
dos bombeiros militares;

3 - Defesa Civil;

4 - Operações Aéreas.

Escritório
Permanente de

Compliance
Público

80 Desenvolver e implementar sistema de
controle de atendimento a LAI Controle implementado

Escritório
Permanente de

Compliance
Público

81 Fomentar capacitações sobre
fundamentos de Compliance Público

Cer�ficações em
Compliance Público,
conforme ranking do

programa

Escritório
Permanente de

Compliance
Público

82 Desenvolver e implementar projeto de
interiorização do Programa de Compliance Projeto implementado

Escritório
Permanente de

Compliance
Público

 

OBJETIVO: 2.4 APERFEIÇOAR A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CORPORAÇÃO.

ESTRATÉGIA: 2.4.1 Aperfeiçoar os dispositivos legais que garantam o fluxo de carreira dos bombeiros
militares.

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL

-- Idem item 13 (Estratégia 2.1.1) Idem item 13 Idem item 13

 

ESTRATÉGIA: 2.4.2 Aprimorar e ampliar a cobertura do atendimento médico, odontológico e
biopsicossocial dos militares ativos e inativos, e dos dependentes.



ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL

83 Implantar programa de atendimento por
telemedicina no CBMGO

Atendimento por
telemedicina implantado CSAU

84 Implantar programa "Avaliação periódica de
saúde" Programa implantado CSAU

85 Construção do prédio da Policlínica em
Goiânia

01 (uma) Policlínica em
Goiânia ASF e CSAU

86 Adquirir veículo para o NIAB 01 (uma) AV CAL/CSAU

 

ESTRATÉGIA: 2.4.3 Assegurar qualidade de vida ao bombeiro militar no ambiente de trabalho.

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL

87 Manutenir tanque de mergulho do 1° BBM - Goiânia Tanque
manutenido

1° CRBM - 1°
BBM -

Goiânia

88 Construir central de assepsia do 8° BBM – Goiânia 01 (uma) central
de assepsia

1° CRBM - 8°
BBM –
Goiânia

89
Realizar a aquisição de mobiliários para as seções

administra�vas, operacionais e alojamentos da
unidade do 4° BBM – Rio Verde

Aquisição
realizada

2° CRBM - 4°
BBM – Rio

Verde

90
Realizar a aquisição de mobiliários para as seções

administra�vas, operacionais e alojamentos da
unidade da CIBM Mineiros

Aquisição
realizada

2° CRBM -
CIBM –

Mineiros

91 Adquirir materiais para academia de musculação da
CIBM Mineiros

Aquisição
realizada

2° CIBM -
CIBM –

Mineiros

92 Construir central de assepsia do 3° BBM – Anápolis 01 (uma) central
de assepsia

3° CRBM - 3°
BBM –

Anápolis

93 Construir academia de musculação do 17° BBM –
Pirenópolis

01 (uma)
academia de
musculação

3° CRBM -
17° BBM –
Pirenópolis

94 Ampliar o 17º BBM - Pirenópolis Ampliação
concluída

3° CRBM -
17° BBM –
Pirenópolis

95 Realizar a aquisição de mobiliários para as seções
administra�vas, operacionais e alojamentos da

Aquisição
realizada

3° CRBM -
17° BBM –



unidade do 17° BBM – Pirenópolis Pirenópolis

96 Construir academia de musculação da 2ª CIBM –
Anápolis

01 (uma)
academia de
musculação

3° CRBM - 2ª
CIBM –

Anápolis

97 Construir academia de musculação da 18ª CIBM –
Ceres

01 (uma)
academia de
musculação

3° CRBM -
18ª CIBM –

Ceres

98
Realizar a aquisição de mobiliários para as seções

administra�vas, operacionais e alojamentos da
unidade do 2° PBM – Silvânia

Aquisição
realizada

3° CRBM - 2°
PBM –
Silvânia

99 Construir quartel operacional  em Valparaíso Quartel
operacionalizado

4° CRBM –
Luziânia

100 Construir academia de musculação do 20° BBM –
Águas lindas

01 (uma)
academia de
musculação

4° CRBM -
20° BBM –

Águas lindas

101
Realizar a aquisição de mobiliários para as seções

administra�vas, operacionais e alojamentos da
unidade do 7° BBM – Aparecida de Goiânia

Aquisição
realizada

5° CRBM - 7°
BBM –

Aparecida de
Goiânia

102 Ampliar o 14º BBM - Senador Canedo Ampliação
concluída

5° CRBM -
14° BBM –
Senador
Canedo

103 Construir nova sede da 19ª CIBM - São Luís de Montes
Belos

Nova sede
concluída

6° CRBM -
19ª CIBM –
São Luís de

Montes
Belos

104 Construir academia de musculação do 1° PBM –
Aruanã

01 (uma)
academia de
musculação

6° CRBM - 1°
PBM –
Aruanã

105 Construir central de assepsia do 6° BBM – Itumbiara 01 (uma) central
de assepsia

7° CRBM - 6°
BBM –

Itumbiara

106 Construir academia de musculação do 10° BBM –
Catalão

01 (uma)
academia de
musculação

7° CRBM -
10° BBM –

Catalão

107 Construir central de assepsia da 6ª CIBM - Goiatuba 01 (uma) central
de assepsia

7° CRBM -
16ª CIBM -
Goiatuba

108 Construir academia de musculação da 23ª CIBM -
Ipameri

01 (uma)
academia de

7° CRBM -
23ª CIBM -



musculação Ipameri

109 Construir academia de musculação da 1ª CIBM –
Minaçu

01 (uma)
academia de
musculação

8° CRBM - 1ª
CIBM –
Minaçu

110 Construir academia de musculação da 6ª CIBM –
Niquelândia

01 (uma)
academia de
musculação

8° CRBM - 6ª
– CIBM –

Niquelândia

111 Adquirir materiais para academia de musculação da
22ª CIBM – São Miguel do Araguaia

Aquisição
realizada

8° CRBM -
22ª CIBM –
São Miguel
do Araguaia

112 Construir quartel operacional em Alto Paraíso Quartel
operacionalizado

9° CRBM -
Formosa

113 Construir academia de musculação do 19° BBM –
Formosa

01 (uma)
academia de
musculação

9° CRBM -
19° BBM –
Formosa

114 Ampliar o 19º BBM - Formosa Ampliação
concluída

9° CRBM -
19° BBM –
Formosa

115 Adquirir materiais para academia de musculação da 9ª
CIBM – Planal�na

Aquisição
realizada

9° CRBM - 9ª
CIBM –

Planal�na

116
Realizar a aquisição de mobiliários para as seções

administra�vas, operacionais e alojamentos da
unidade da 10ª CIBM – Posse

Aquisição
realizada

9° CRBM -
10ª CIBM –

Posse

117 Construir nova sede do CAEBM Nova sede
concluída CAEBM

118 Reformar e ampliar o NIAB
Reforma e
ampliação
concluída

CAL/CSAU

119 Construir  nova sede da ASF Nova sede
concluída ASF

120 Adquirir materiais para academia de musculação Aquisição
realizada ASF

121 Realizar SIPAT e campanhas voltadas à saúde do
militar

 SIPAT e
campanhas
realizadas

CGF e CSAU

 

ESTRATÉGIA: 2.4.4 Aprimorar o acesso do conhecimento por meio de ferramentas tecnológicas.



ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL

122 Reformular e atualizar a biblioteca de
processos mapeados do CBMGO

Biblioteca reformulada
e atualizada CGE e BM/6

 

5.3 PERSPECTIVA: APRENDIZADO, CRESCIMENTO E INOVAÇÃO.

OBJETIVO: 3.1 APRIMORAR A GESTÃO DO CONHECIMENTO.

ESTRATÉGIA: 3.1.1 Fomentar a geração de conhecimento que possa se materializar em ações preventivas,
de respostas e boas práticas de gestão a serem implementadas ou aprimoradas.

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL

123
Ins�tuir e executar no âmbito do CBMGO

concurso de boas prá�cas e idéias
inovadoras

Concurso realizado
Comissão Temá�ca de

Gestão do
Conhecimento

124 Ins�tuir Grupo de Trabalho para coleta e
organização da história do CBMGO

Divulgação da
história do CBMGO

Comissão Temá�ca de
Gestão do

Conhecimento

125 Publicar manual de cerimonial e car�lha
de boas prá�cas nas redes sociais

01 (um) manual e 01
(uma) car�lha

publicada
BM/5

126 Criar norma operacional de atendimento
a ocorrências envolvendo PP

01 (uma) Norma
Operacional

1° CRBM - 24ª CIBM -
Goiânia

127 Atualizar o MOB de PP MOB atualizado 1° CRBM - 24ª CIBM –
Goiânia

128 Rea�var a biblioteca digital de trabalhos
acadêmicos do CBMGO Biblioteca rea�vada

Comissão Temá�ca de
Gestão do

Conhecimento

 

OBJETIVO: 3.2 CRIAR DOUTRINA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO COM FOCO EM
INOVAÇÃO.

ESTRATÉGIA: 3.2.1 Desenvolver, por meio do setor de ensino, os mecanismos necessários para
implementar uma doutrina de pesquisa no âmbito do CBMGO.

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL

129
Desenvolver, por meio de parcerias,
pesquisas cien�ficas e/ou inovações

relacionadas a incêndios

04 (quatro) pesquisas
cien�ficas e/ou inovações
relacionadas a incêndios

COTI



130 Buscar inovações junto à sociedade de
construção civil para os processos

avaliados pelo CBMGO

Colaborar com 06 (seis)
revisões norma�vas

CAT

131 Promover Seminários e Simulados
Temá�cos 16 (dezesseis) seminários CAEBM

132
Criar doutrina de pesquisa e

desenvolvimento com foco no
aprimoramento do serviço prestado

01 (um) relatório mensal para
cada departamento CAT

 

OBJETIVO: 3.3 APRIMORAR A POLÍTICA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA.

ESTRATÉGIA: 3.3.1 Assegurar infraestrutura voltada para formação e capacitação.

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL

133 Implantar sala de aula temá�ca para ensino de
incêndio ao público interno e externo

01 (uma)
sala de aula COTI

134 Construir sala de aula do 8° BBM – Goiânia 01 (uma)
sala de aula

1° CRBM - 8° BBM
– Goiânia

135 Construir sala de aula do 2° PBM – Silvânia 01 (uma)
sala de aula

3° CRBM - 2° PBM
– Silvânia

136 Construir sala de aula da 21ª CIBM - Nerópolis 01 (uma)
sala de aula

5° CRBM - 21ª
CIBM - Nerópolis

137 Construir sala de aula da 11ª CIBM – Uruaçu 01 (uma)
sala de aula

8° CRBM - 11ª
CIBM – Uruaçu

 

ESTRATÉGIA: 3.3.2 Fortalecer as atividades de ensino e instrução técnico-profissional.

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL

138 Especializar a tropa
16 (dezesseis)

cursos de
especialização

CAEBM

139 Realizar o Programa de Aperfeiçoamento
Profissional – PAP 08 (oito) PAP CAEBM

140 Realizar simulado operacional
01 (um) simulado

em cada OBM
subordinada

1° CRBM

141 Realizar simulado operacional 01 (um) simulado 2° CRBM



em cada OBM
subordinada

142 Realizar simulado operacional
01 (um) simulado

em cada OBM
subordinada

3° CRBM

143 Realizar simulado operacional
01 (um) simulado

em cada OBM
subordinada

4° CRBM

144 Realizar simulado operacional
01 (um) simulado

em cada OBM
subordinada

5° CRBM

145 Realizar simulado operacional
01 (um) simulado

em cada OBM
subordinada

6° CRBM

146 Realizar simulado operacional
01 (um) simulado

em cada OBM
subordinada

7° CRBM

147 Realizar simulado operacional
01 (um) simulado

em cada OBM
subordinada

8° CRBM

148 Realizar simulado operacional
01 (um) simulado

em cada OBM
subordinada

9° CRBM

149 Realizar curso de manutenção e análise da
informação - CMARC

01 (um) curso
realizado BM/6

150 Realizar jornada de capacitação técnica abordando
PAT e IPM

Jornada de
capacitação CCD

151 Implementar minicursos voltados aos comandantes
de OBM e aos encarregados

02 (dois)
minicursos CCD

152
Implementar curso de juiz militar, para os oficiais

que par�ciparão como juízes nos conselhos
permanentes e especial de jus�ça

01 (um) curso CCD

 

5.4 PERSPECTIVA: RECURSOS.

OBJETIVO: 4.1 ASSEGURAR A CONTÍNUA OBTENÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS SUFICIENTES À DEMANDA INSTITUCIONAL.

ESTRATÉGIA: 4.1.1 Otimizar a gestão dos recursos orçamentários.

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL



153 Realizar curso de capacitação para inscrever no
CADIN e na Dívida A�va

01 (um) curso
realizado BM/7

154 Implementar Fundos Rota�vos para as
OBM sem FEMBOM

Fundos rota�vos
implementados CG

 

ESTRATÉGIA: 4.1.2 Criar uma política de captação de recursos extraorçamentários.

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL

155
Desenvolver estudo para criação da polí�ca
de captação de recursos extraorçamentários

do CBMGO

Polí�ca de Captação de
Recursos

Extraorçamentários
CGE

 

OBJETIVO: 4.2 DESENVOLVER POLÍTICAS DE GASTOS EFICIENTES.

ESTRATÉGIA: 4.2.1 Buscar soluções que reduzam o custo da gestão administrativa e operacional.

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEL

156 Implementar uma usina de captação de
energia solar no 4° BBM – Rio Verde

01 (uma) usina de
captação de energia

solar

2° CRBM - 4° BBM –
Rio Verde

157 Implementar uma usina de captação de
energia solar na 3ª CIBM – Santa Helena

01 (uma) usina de
captação de energia

solar

2° CRBM - 3ª CIBM –
Santa Helena

158 Implementar uma usina de captação de
energia solar na 15ª CIBM – Quirinópolis

01 (uma) usina de
captação de energia

solar

2° CRBM - 15ª CIBM
– Quirinópolis

159 Implementar uma usina de captação de
energia solar no 17° BBM – Pirenópolis

01 (uma) usina de
captação de energia

solar

3° CRBM - 17° BBM
– Pirenópolis

160 Implementar uma usina de captação de
energia solar na 2ª CIBM – Anápolis

01 (uma) usina de
captação de energia

solar

3° CRBM - 2ª CIBM –
Anápolis

161 Implementar uma usina de captação de
energia solar no 2° PBM – Silvânia

01 (uma) usina de
captação de energia

solar

3° CRBM - 2° PBM –
Silvânia

162 Implementar uma usina de captação de
energia solar no 5° BBM – Luziânia

01 (uma) usina de
captação de energia

solar

4° CRBM - 5° BBM –
Luziânia



163 Implementar uma usina de captação de
energia solar no 20° BBM – Águas Lindas de

Goiás

01 (uma) usina de
captação de energia

solar

4° CRBM - 20° BBM
– Águas Lindas de

Goiás

164 Implementar uma usina de captação de
energia solar na 8ª CIBM – Cristalina

01 (uma) usina de
captação de energia

solar

4° CRBM - 8ª CIBM –
Cristalina

165
Implementar uma usina de captação de
energia solar no 7° BBM – Aparecida de

Goiânia

01 (uma) usina de
captação de energia

solar

5° CRBM - 7° BBM –
Aparecida de

Goiânia

166 Implementar uma usina de captação de
energia solar na 21ª CIBM - Nerópolis

01 (uma) usina de
captação de energia

solar

5° CRBM - 21ª CIBM
- Nerópolis

167 Implementar uma usina de captação de
energia solar no  9° BBM – Caldas Novas

01 (uma) usina de
captação de energia

solar

7° CRBM - 9° BBM –
Caldas Novas

168 Implementar uma usina de captação de
energia solar no 10° BBM – Catalão

01 (uma) usina de
captação de energia

solar

7° CRBM - 10° BBM
– Catalão

169 Implementar uma usina de captação de
energia solar na 12ª CIBM – Morrinhos

01 (uma) usina de
captação de energia

solar

7° CRBM - 12ª CIBM
– Morrinhos

170 Implementar uma usina de captação de
energia solar na 16ª CIBM – Goiatuba

01 (uma) usina de
captação de energia

solar

7° CRBM - 16ª CIBM
– Goiatuba

171 Implementar uma usina de captação de
energia solar no 18° BBM – Goianésia

01 (uma) usina de
captação de energia

solar

8° CRBM - 18° BBM
– Goianésia

172 Implementar uma usina de captação de
energia solar na 1ª CIBM – Minaçu

01 (uma)usina de
captação de energia

solar

8° CRBM - 1ª CIBM –
Minaçu

173 Implementar uma usina de captação de
energia solar na 6ª CIBM – Niquelândia

01 (uma) usina de
captação de energia

solar

8° CRBM - 6ª CIBM –
Niquelândia

 

6. COORDENADOR DO PLANO DE GESTÃO:

Comandante-Geral, por meio do Comando de Gestão Estratégica (CGE).

 

7. ATRIBUIÇÕES DO CGE:

7.1. Cadastrar os programas, projetos e ações na base de dados do Painel de Monitoramento da
Execução do Plano Estratégico;



7.2. Recepcionar e alimentar a base de dados com as informações encaminhadas pelos responsáveis dos
programas, projetos e ações;

7.3. Manter o Comandante-Geral informado sobre o cumprimento das metas por meio de relatório
mensal;

7.4. Alertar e orientar os responsáveis, conforme determinação do Comandante-Geral, para adotar as
correções necessárias, visando o alcance das metas estabelecidas dentro da vigência deste plano;

7.5. Prestar suporte técnico quanto a elaboração e gestão dos projetos visando fazer as entregas previstas
no presente plano de gestão.

 

8. ATRIBUIÇÕES DOS RESPONSÁVEIS PELOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES:

8.1. Preencher a Ficha de Monitoramento de Projetos conforme modelo em anexo (000029362166), para
cada programa, projeto ou ação sob a sua responsabilidade;

8.1.1. Todos os programas, projetos e ações deverão estar con�dos no mesmo arquivo (pasta de trabalho
do excel) e distribuídos nas abas da pasta (planilha do excel).

8.2. Encaminhar mensalmente via SEI, até o 5º dia ú�l do mês subsequente a Ficha de Monitoramento
dos Projetos atualizada;

8.2.1. A Ficha de Monitoramento de Projetos deverá ser incluída no processo como documento
“externo”, com o seguinte “nome na árvore”: “Ficha de Monitoramento ref. ao mês ...”;

8.2.2. Os encaminhamentos subsequentes deverão ser executados dentro do mesmo processo.

8.3. Os programas, projetos e ações as quais tenham dois ou mais responsáveis por sua execução
deverão, obrigatoriamente, ter interação entre os envolvidos para o alcance da meta, ficando a cargo do
primeiro citado na coluna “responsável” o cumprimento do item “8.2.”.

 

9. PRESCRIÇÕES DIVERSAS:

9.1. No que se refere ao andamento dos programas, projetos e ações deve ser considerado o período
entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022.

 

10. DIFUSÃO:

10.1. Conhecimento e providências: Setores responsáveis.

10.2. Conhecimento: Todo o CBMGO.

 

Comando-Geral, em Goiânia - GO, 25 de abril de 2022.

 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS – Cel QOC
Comandante-Geral

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 26/04/2022, às 18:21, 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
000029354627 e o código CRC 3E43FC68.

 

COMANDO DE GESTÃO ESTRATÉGICA 
AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM AMÉRICA - GOIANIA - GO -

CEP 74270-060 - (62)3201-9252.
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

 
 

PORTARIA Nº 0451, de 05 de maio de 2022

 

 
Regulamenta o fluxo de atendimento integrado às ocorrências
envolvendo ví�mas fatais e/ou encontro de cadáveres pelas Forças
Policiais e de Salvamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública –
SSP-GO.

 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais
e usando da competência que lhe confere o Decreto de 5 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial do
Estado nº 23.772 - Suplemento, e o disposto no Processo SEI nº 202100011028867,

Considerando o Decreto estadual nº 9.690, de 6 julho de 2020, que aprova o
Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, em especial, seu art. 96, incisos IV e XV;

Considerando o Código de Processo Penal, ins�tuído pelo Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941, em especial, seu art. 6º, inciso VII; e a Lei federal nº 12.830, de 20 de junho de 2013,
em especial, seu art. 2º § 2º;

Considerando o Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969, que ins�tui o Código
de Processo Penal Militar, em especial, seu art. 13, alínea “f”;

Considerando as Portarias nº 417/2018–SSP (evento SEI nº 2642140) que ins�tui “no
âmbito da Secretaria da Segurança Pública, a obrigatoriedade da u�lização do sistema de Registro de
Atendimento Integrado – RAI e/ou Sistema de Procedimentos Policiais – SPP para a requisição de todos
os atendimentos periciais a serem realizados pela Superintendência de Polícia Técnico-Cien�fica – SPTC”;
e nº 181/2021–SSP (evento SEI nº 000019554550), que “Regulamenta a forma de atendimento às
requisições de Perícias Criminais e Médico-Legais”; e

Considerando a necessidade de garan�r agilidade e efe�vidade em todo o fluxo
procedimental nas ocorrências envolvendo ví�mas fatais, desde a atuação das Forças de Salvamento, de
Policiamento Ostensivo, de Polícia Judiciária e de Perícia Criminal/Medicina Legal, não apenas para evitar
a perda de ves�gios em razão do próprio transcurso do tempo, mas também para contribuir com a ordem
pública, resolve:

 

Art. 1º  Estabelecer o fluxo de atendimento integrado às ocorrências envolvendo ví�mas
fatais e/ou encontro de cadáveres, desde o acionamento da Polícia Militar - PMGO ou do Corpo de
Bombeiros Militar - CBMGO para primeiro atendimento, passando pela Polícia Civil, para fins de
Inves�gação Criminal, até o acionamento da Polícia Técnico-Cien�fica - SPTC, para execução de Perícias
Criminais e/ou Médico-Legais que se façam necessárias (000028610815).

 

 

SEÇÃO I



DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 2º  A elaboração do Registro de Atendimento Integrado deverá ser verificada no
momento do acionamento e empenho da força policial demandada, devendo, nas situações que
envolverem indícios da prá�ca de infração penal, ser procedida a imediata comunicação à Polícia Civil
para as providências ulteriores de acionamento da perícia criminal via solicitação ODIN, não se fazendo
necessário, para tal, o encerramento do RAI pela força policial inicialmente mobilizada.

Parágrafo Único. A comunicação à Polícia Civil será feita diretamente à delegacia com
atribuições correlatas ao local dos fatos, devendo, de forma subsidiária e excepcional, ser acionada a
Supervisão da Polícia Civil, para as providências de acionamento da unidade policial responsável.

 

 

SEÇÃO II

DA POLÍCIA MILITAR

 

Art. 3º  Tão logo a unidade de Polícia Militar - PMGO tenha sido acionada para
atendimento de ocorrência envolvendo ví�mas, serão empenhadas tantas equipes forem necessárias,
conforme as exigências operacionais da situação em concreto, devendo ser elaborado o RAI na ocasião
do empenho da equipe para o respec�vo atendimento.

§ 1º No caso de haver ví�ma lesionada no local do atendimento, as equipes Policiais
Militares darão prioridade ao seu salvamento, preferencialmente por meio do acionamento das equipes
do Corpo de Bombeiros Militar - CBMGO ou do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.

§ 2º No caso de haver ví�ma fatal no referido cenário, as equipes Policiais Militares
deverão proceder ao isolamento do possível local de crime visando a máxima preservação dos ves�gios,
em observância ao disposto nos §§ do art. 158-A do Decreto-Lei nº 3.689, de 1941, Código de Processo
Penal – CPP.

§ 3º Em todo caso, havendo a indicação de que possa ter havido infração penal no
referido local, as equipes Policiais Militares deverão contatar imediatamente a Autoridade Policial, de
modo a viabilizar os procedimentos listados nos incisos do art. 6º do CPP/1941.

§ 4º A comunicação a que se refere o parágrafo anterior será direcionada à unidade
policial com atribuições inves�ga�vas correlatas ao local dos fatos e, subsidiariamente, à equipe da
Supervisão da Polícia Civil - PCGO, cujos serviços serão executados de modo ininterrupto na sede do
Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle - CIICC; sem prejuízo dos procedimentos de
comunicação já realizados no âmbito da própria PMGO.

 

 

SEÇÃO III

DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 

Art. 4º  Tão logo a unidade do Corpo de Bombeiros Militar - CBMGO tenha sido
acionada para atendimento de ocorrência envolvendo busca de ví�mas desaparecidas, incluindo-se
aquelas que possivelmente tenham se afogado, serão empenhadas tantas equipes quantas forem
necessárias, conforme a situação em concreto, devendo ser elaborado o RAI na ocasião do empenho da
equipe.

§ 1º Uma vez que a ví�ma tenha sido encontrada com vida, serão observados todos os
protocolos e procedimentos inerentes ao Atendimento Pré-Hospitalar - APH, próprios das equipes de



resgate do CBMGO.

§ 2º No caso de a ví�ma ser encontrada sem vida, as equipes do CBMGO deverão
proceder ao isolamento do local dos fatos visando à máxima preservação dos ves�gios, em observância
ao disposto nos §§ do art. 158-A do CPP/1941.

§ 3º Em todo caso, havendo a indicação de que possa ter havido infração penal no
referido local, as equipes do CBMGO deverão contatar imediatamente a Autoridade Policial, por meio de
seu Coordenador de Operações – COB–CIICC, de modo a viabilizar os procedimentos listados nos incisos
do art. 6º do CPP/1941.

§ 4º A comunicação a que se refere o parágrafo anterior será direcionada à unidade
policial com atribuições inves�ga�vas correlatas ao local dos fatos e, subsidiariamente, à equipe da
Supervisão da Polícia Civil - PCGO, cujos serviços serão executados de modo ininterrupto na sede do
Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle - CIICC; sem prejuízo dos procedimentos de
comunicação já realizados no âmbito do próprio CBMGO.

§ 5º No caso de haver equipe da PMGO no local de atendimento, bastará para a
comunicação de que trata o parágrafo anterior, o reporte de qualquer uma das equipes, seja a da PMGO,
seja a do CBMGO.

 

 

SEÇÃO IV

DA POLÍCIA CIVIL

 

Art. 5º  Caberá à autoridade policial da unidade com atribuições inves�ga�vas
correlatas ao local dos fatos, uma vez comunicada pela PMGO ou CBMGO sobre indícios da prá�ca de
infração penal, adotar imediatas providências, u�lizando-se do mesmo RAI aberto pela força policial
inicialmente demandada, no sen�do de se providenciar, quando cabível, as devidas requisições periciais.

 

Art. 6º  A Polícia Civil - PCGO manterá de modo permanente e ininterrupto, equipe de
Supervisão, operando a par�r do Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle - CIICC, que
poderá, subsidiária e excepcionalmente, demonstrada dificuldade no acionamento imediato da unidade
policial responsável, receber os comunicados das equipes da PMGO e do CBMGO, em todo o Estado, já
devidamente registrados, na forma do Registro de Atendimento Integrado – RAI e, então, providenciar o
acionamento respec�vo.

Parágrafo único. Recebido o comunicado, e no caso de haver necessidade de Perícia
Criminal e/ou de Medicina Legal, a critério da Autoridade Policial plantonista e integrante da referida
equipe, a Supervisão deverá acionar a unidade policial competente ou requisitar o procedimento cabível,
nos termos do art. 6º, inciso VII do CPP/1941, e do art. 2º § 2º da Lei federal n. 12.830/2013

 

Art. 7º  A requisição de Perícia Criminal e/ou de Medicina Legal observará, no que
couber, às Portarias nº 417/2018–SSP (evento SEI nº 2642140) e nº 181/2021–SSP (evento SEI nº
000019554550).

 

 

SEÇÃO V

DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

 



Art. 8º  A Polícia Técnico-Cien�fica - SPTC manterá de modo permanente e ininterrupto
equipe de Supervisão, operando a par�r do Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle - CIICC.

 

Art. 9º  A equipe da Supervisão da SPTC será responsável por receber as requisições de
Perícia Criminal e/ou de Medicina Legal provenientes da Supervisão da PCGO, bem como direcioná-las às
unidades competentes de Polícia Técnico-Cien�fica, tanto na capital, quanto na região metropolitana ou
interior do Estado.

 

Art. 10  Havendo qualquer situação que implique em demora no atendimento por parte
das equipes de Perícia Criminal e/ou Medicina Legal, que seriam originalmente designadas conforme a
Portaria nº 109/2019–SSP/SPTC (evento SEI nº 8763787), a equipe da Supervisão da SPTC terá a
prerroga�va de direcionar o atendimento para outra unidade de Polícia Técnico-Cien�fica, comunicando
imediatamente o respec�vo Coordenador responsável pelo plantão local.

 

Art. 11  No caso de haver dúvida acerca do local a ser atendido, em especial ao seu
pertencimento ou não à área de cobertura de determinada unidade de Polícia Técnico-Cien�fica, a
questão deve ser resolvida pela equipe da Supervisão da SPTC antes do deslocamento das equipes locais
de Perícia Criminal e/ou de Medicina Legal.

§ 1º  Para tanto, a equipe da Supervisão da SPTC poderá estabelecer contato, desde que
imediato, com os Coordenadores dos plantões das unidades envolvidas, de modo a evitar desencontro de
informações e demora no atendimento final da ocorrência.

§ 2º  Em todo caso, as equipes de Perícia Criminal e/ou de Medicina Legal que
embarcarem nas viaturas policiais deverão necessariamente proceder ao atendimento para o qual foram
designadas, ainda que, no curso do deslocamento, percebam terem ultrapassado os limites geográficos
originais de sua Regional.

 

Art. 12  Realizado o atendimento de Perícia Criminal e/ou de Medicina Legal (remoção),
as equipes de Polícia Técnico-Cien�fica retornarão à respec�va base, exceto se houver outro atendimento
na sequência.

 

Art. 13  Os Coordenadores dos plantões de Perícia Criminal e/ou de Medicina Legal da
Polícia Técnico-Cien�fica deverão informar à equipe de Supervisão da SPTC acerca de eventuais
problemas de operação em seus serviços, de modo a viabilizar a tomada de decisão por parte da referida
equipe, no caso de necessidade.

Parágrafo único. Da mesma forma, a Supervisão da SPTC poderá buscar de modo a�vo,
informações junto aos referidos Coordenadores dos plantões, acerca de problemas ou questões que
possam resultar em demora nos atendimentos.

 

 

SEÇÃO VI

MORTES APARENTEMENTE NATURAIS

 

Art. 14  Nos casos de ví�mas fatais em que não haja qualquer indício de infração penal,
bem como nas hipóteses em que todo o contexto indique “Morte Natural”, as equipes Policiais Militares
ou do Corpo de Bombeiros Militar deverão direcionar o atendimento aos Serviços de Verificação de Óbito
– SVOs, das Secretarias Municipais de Saúde.



Parágrafo único. Entende-se por “Morte Natural” aquela decorrente de causas internas,
a exemplo de processos patológicos (doenças), ou do próprio envelhecimento.

 

Art. 15  Havendo dúvidas acerca da possibilidade de “Morte Violenta”, as equipes
Policiais Militares ou do Corpo de Bombeiros Militar deverão comunicar a Autoridade Policial,
respec�vamente, na forma dos arts. 2º §4º e 3º §4º da presente Portaria.

§ 1º Entende-se por “Morte Violenta” aquela decorrente de causas externas, a exemplo
de trauma�smos ou de intoxicação exógena, podendo ser suicida, acidental ou perpetrada por terceiro,
em geral, homicida.

§ 2º Na hipótese deste ar�go, caso entenda haver indícios de infração penal a ser
inves�gada pela PCGO, a Autoridade Policial deverá proceder à requisição de Perícia Criminal e/ou de
Medicina Legal, na forma do parágrafo único do art. 5º da presente Portaria, hipótese em que fará
constar, na requisição, sua suspeita, a fim de melhor orientar os exames solicitados.

 

Art. 16  Em todo caso, o direcionamento de ví�mas aos Serviços de Verificação de Óbito
- SVOs ou às unidades de Medicina Legal da Polícia Técnico-Cien�fica seguirá o regramento constante na
Resolução nº 1.779/2005 do Conselho Federal de Medicina - CFM.

§ 1º O fato de a “Morte Natural” ocorrer em via pública não exclui a competência do
SVO, que, em relação ao local da morte, abrange todo e qualquer cenário externo ao ambiente médico-
hospitalar.

§ 2º Ainda que haja histórico indica�vo de “Morte Natural”, as unidades de Medicina
Legal da Polícia Técnico-Cien�fica podem assumir os respec�vos casos, desde que os cadáveres
relacionados estejam pelo menos na fase gasosa ou enfisematosa da decomposição.

 

 

SEÇÃO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 17  Havendo Morte Violenta no interior de unidade prisional caberá à Polícia Penal
providenciar a comunicação à Autoridade Policial que integra a equipe da Supervisão da PCGO para que
essa possa proceder às requisições de Perícias Criminais e/ou Médico-Legais necessárias, na forma do
parágrafo único do art. 5º da presente Portaria.

Parágrafo único. Aplicam-se às “Mortes Naturais” ocorridas no interior de unidades
prisionais as mesmas regras constantes na Seção V desta Portaria.

 

Art. 18  No caso dos Crimes Militares previstos no art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21
de outubro de 1969, Código Penal Militar – CPM, a Supervisão da SPTC deverá proceder ao imediato
despacho para atendimento das requisições do Oficial Encarregado, nos termos do art. 13, alínea “f” do
Decreto-Lei nº 1.002, de 1969, Código de Processo Penal Militar – CPPM.

 

Art. 19  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

 

Art. 20  Determinar o envio desta Portaria à Delegacia-Geral da Polícia Civil, à
Superintendência de Polícia Técnico-Cien�fica, ao Comando-Geral da Polícia Militar, ao Comando-Geral



do Corpo de Bombeiros Militar e à Superintendência de Ações e Operações Integradas para
conhecimento e demais providências.

 

 

RENATO BRUM DOS SANTOS

 

 

Documento assinado eletronicamente por RENATO BRUM DOS SANTOS, Secretário (a) de
Estado, em 05/05/2022, às 11:57, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

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
000029780771 e o código CRC AF1C04A2.

Secretaria de Estado da Segurança Pública – www.ssp.go.gov.br

Av. Anhanguera, n. 7364 – Setor Aeroviário – CEP 74.435-300 Goiânia - GO 

fone: 3201-1000

Referência: Processo nº 202100011028867 SEI 000029780771



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 349, de 09 de maio de 2022

 

 

Dispõe sobre re�ficação de Férias em ficha individual.

 

 

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 nº 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do ar�go 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e ainda o Despacho nº 618/2020 - CONSER (000017346450), Despacho nº 511/2021 - SG
(000018077051) e do teor dos autos do processo SEI nº 202100011014246, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias do
Cb QP/Combatente 02.990 DANIEL DE PAULA OLIVEIRA ALBERNAZ, CPF: 714.133.591-91, nos seguintes
termos:

I - Bole�m Geral Eletrônico nº 167/2020 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-se
"Exercício: 2019";

II - Bole�m Geral Eletrônico nº 181/2021 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-se
"Exercício: 2020".

 

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

 

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

 

 
WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC

 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC

 

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,



Comandante, em 09/05/2022, às 13:20, 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 WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 09/05/2022, às 18:04, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000029865818 e o código CRC BEB2A831.

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 202200011014246 SEI 000029865818
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 380, de 11 de maio de 2022

 

 

Dispõe sobre transferência de militar no interesse próprio.

 

 

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

 

Art. 1°  Transferir, no interesse próprio, do 20° Batalhão Bombeiro Militar - 20° BBM/
Águas Lindas de Goiás, para o 5° Batalhão Bombeiro Militar - 5° BBM/Luziânia, o 1° Sgt QP/Combatente
01.374 ALEXANDRE VILLAÇA ROS, CPF: 645.088.201-82.

 

Art. 2°  Conceder dispensa por mo�vo de trânsito, num total de 2 dias, conforme
preceitua inciso “I" do § 3°, art. 28, da Norma Administra�va n° 05, atualizada em 16 de fevereiro de
2022.

 

Art. 3°  A unidade de des�no deverá atribuir ao militar ora transferido, funções para que
conste no SICAD, inclusive no que concerne às elencadas nos incisos XC ou XCI, conforme prescreve a
Portaria n° 223/2020 – CBM, publicada no Bole�m Geral Eletrônico n° 34/2020.

 

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

 

Art. 5°  Esta portaria entrará em vigor na data da publicação.

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
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Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 12/05/2022, às 15:17, 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 WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 12/05/2022, às 17:02, 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

 
 

PORTARIA Nº 375, de 10 de maio de 2022

 

 

Dispõe sobre a transferência de militares.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, nos termos do ar�go 11 da Lei estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do ar�go 114 do
Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública, aprovado pelo Decreto estadual n° 9.690, de 6 de julho de
2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do teor dos autos do processo SEI nº 202200011013027, resolvem:

 

Art. 1°  Transferir no interesse próprio, os militares relacionados, conforme quadro abaixo:

MILITAR CPF ORIGEM DESTINO  Trânsito
2º Sgt QP/Combatente 01.510 EUDIS DE AQUINO TAVARES 634.013.631-15 5º BBM - LUZIÂNIA 8ª CIBM - CRISTALINA 2 dias

 2º Sgt QP/Combatente 02.150 RENATO FERREIRA DOS SANTOS 690.596.321-68 8ª CIBM - CRISTALINA 5º BBM - LUZIÂNIA 2 dias 

 

Art. 2°  As unidades responsáveis pelos militares ora transferidos deverão atribuir funções para que conste no
SICAD, inclusive no que concerne às 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 ao Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respec�vos departamentos
subordinados, que providencie o que lhe compete.

 

 

 
WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC

 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 12/05/2022, às
15:17, 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 WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral, em 12/05/2022, às 17:01,
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 000029935909 e o código CRC
F16AF058.

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
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 383, de 12 de maio de 2022

 

 

 

Dispõe sobre transferência no interesse do serviço.

 

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, resolvem:

 

Art. 1°  Transferir no interesse do serviço, os militares relacionados e conceder dispensa por mo�vo de trânsito, nos termos da
legislação em vigor, conforme quadro abaixo:

Graduação RG NOME CPF ORIGEM DESTINO TRÂNSITO
Cap QOC 02.704 LUCIANO ALEXANDRE DE FREITAS 005.514.471-33 BM/8 GCG -

1° Ten QOC 02.329 ANDRÉ AUGUSTO VIANA PIRES 728.866.841-04 GCG 2° BBM -
Asp Of QP/Especial 04.114 ANA CAROLINA CAMPOS DE ABREU 011.554.441-08 2° BBM CAEBM -

2° Sgt QP/Combatente 01.841 CÉSAR CIRINEU MACHADO 709.222.921-91 2° BBM 20ª CIBM/Goianira 2 dias

 

Art. 2°  As unidades responsáveis pelos militares ora transferidos deverão atribuir funções para que conste no SICAD, inclusive
no que concerne às 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 ao Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respec�vos departamentos subordinados, que
providencie o que lhe compete.

 

Art. 4°  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 12/05/2022, às 15:17,
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 WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral, em 12/05/2022, às 17:03, 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 000030009082 e o código CRC 2A2EBD6D.

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - recursoshumanos@bombeiros.go.gov.br 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 387, de 13 de maio de 2022

 

 

Dispõe sobre transferência de militares no interesse do serviço.

 

 

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

 

Art. 1°  Transferir, no interesse do serviço, os seguintes militares:

I - do Comando de Apoio Logís�co - CAL, para o Comando de Gestão Estratégica - CGE, o
Maj QOC 01.410 ANDRÉ LUIZ DE JESUS AQUINO, CPF: 853.285.451-68;

II - do 14º Batalhão Bombeiro Militar - 14° BBM/Senador Canedo, para a Assistência
Bombeiro Militar da Assembleia Legisla�va do Estado de Goiás - ASBM/AL, a 3° Sgt QP/Combatente
03.164 VICTÓRIA RIBEIRO VAZ, CPF: 006.797.011-76.

Parágrafo único.  Conceder à militar constante do inciso II, art. 1°, dispensa por mo�vo
de trânsito, num total de 2 dias, conforme preceitua inciso “I" do § 3°, art. 28, da Norma Administra�va
n° 05, atualizada em 16 de fevereiro de 2022.

 

Art. 2°  As unidades responsáveis pelos militares ora
transferidos deverão atribuir funções para que conste no SICAD, inclusive no que concerne às 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.

 

Art. 4°  Esta portaria entrará em vigor na data da publicação.

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
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EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC

 
 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 13/05/2022, às 10:32, 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 WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 13/05/2022, às 11:37, 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
000030041631 e o código CRC 8FFFE9FA.
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Avenida C-206 esquina com Avenida C-198, Jardim América. Goiânia-GO, CEP 74270-060 - Tel.: (62) 3201-2046
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 357, de 04 de maio 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, ar�gos 8° e 9º 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° 202200011013909, resolvem:

 

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

GRADUAÇÃO RG NOME CPF REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO
ST QP/Combatente 01.094 JOSE MÉDISON OLIVEIRA ARAUJO 641.480.681-15 5º quinquênio 2 meses 01/06 a 31/07/2022

 

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

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 06/05/2022, às 10:38, conforme art.
2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral, em 09/05/2022, às 10:04, conforme art. 2º, §
2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000029772960 e o código CRC 99F5B52B.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 358, de 05 de maio 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, ar�gos 8° e 9º 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° 202200011014361, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder Licença Especial ao militar relacionado abaixo:

GRADUAÇÃO RG NOME CPF REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO
3º Sgt QP/Combatente 03.180 WILSON VALDOMIRO DE SOUZA GABRIEL 002.011.911-99 1º quinquênio 3 meses 01/07 a 30/09/2022

 

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

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 06/05/2022, às 10:38, conforme art. 2º, § 2º, III,
"b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral, em 09/05/2022, às 10:04, conforme art. 2º, § 2º, III, "b",
da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 360, de 05 de maio 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, ar�gos 8° e 9º 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° 202200011013621, resolvem:

 

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

GRADUAÇÃO RG NOME CPF REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO
3º Sgt QP/Combatente 02.998 DIEGO CAVALCANTE LACERDA 016.381.521-60 2º quinquênio 3 meses 15/05 a 14/08/2022

 

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

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
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Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 06/05/2022, às 10:38, conforme art. 2º,
§ 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral, em 09/05/2022, às 10:04, 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

 
 

PORTARIA Nº 356, de 04 de maio de 2022

 

 

 

Dispõe sobre reconcessão 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, ar�gos 8° e 9º 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° 202200011014101, resolvem:

 

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

POSTO RG NOME CPF BGE DE SUSPENSÃO REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO
Maj QOS/Médico 02.621 ALEXANDRE GONTIJO GUIMARÃES 809.021.201-82 10/2016 - CBMGO 2° quinquênio 1 mês 06/06 a 05/07/2022

 

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

 

 

 
WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC

 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 06/05/2022, às 10:38, conforme art.
2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral, em 09/05/2022, às 10:04, 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

 
 

PORTARIA Nº 381, de 11 de maio de 2022

 

 

Dispõe sobre transferência de militar no interesse do serviço.

 

 

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

 

Art. 1°  Transferir no interesse do serviço, conforme quadro abaixo:

MILITAR CPF ORIGEM DESTINO AC1 Trânsito
Cb QP/Combatente 03.546 LARISSA CRISTINA PACHECO 000.186.651-60 10° BBM - Catalão CGF R$ 1.000,00 3 dias 

 

Art. 2°  A unidade de des�no deverá atribuir à militar ora transferida, funções para que conste no SICAD, inclusive no que
concerne às 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.

 

Art. 4°  Esta portaria entrará em vigor na data da publicação.

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 12/05/2022, às 15:17,
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 WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral, em 12/05/2022, às 17:01,
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

 
 

PORTARIA Nº 371, de 10 de maio de 2022

 
 
 

Dispõe sobre licença para tratar de interesse particular.

 
 
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 202200011012658, nos termos
dos arts. 67, § 1º, “b” e 69, parágrafo único, da Lei nº 11.416, de 5 de fevereiro de 1991; art. 11, da Lei
nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013 e art. 114, do Decreto nº 9.690, de 6 de julho de 2020, resolvem:

 
Art. 1º  Conceder licença para tratar de interesse particular, num total de 2 (dois) anos,

no período de 1º/6/2022 a 1°/6/2024, ao Cabo QP/Combatente 03.653 WILLIAN GUIMARÃES DA
SILVA ALVES - CPF nº 998.737.451-49.

Parágrafo único. O militar declarou que poderá ser encontrado no
telefone WHATSAPP 62-98161-7713.

 
Art. 2º O Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respectivos Departamentos

subordinados, providencie o que lhe compete.
 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
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Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 12/05/2022, às 15:15, 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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Decreto nº 8.808/2016.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

9º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

                DECISÃO Nº: 5/2022 - CBM/9º CRBM-19686

1. Versam os autos do Processo Administra�vo Disciplinar de Rito Ordinário, na forma do Capítulo III, do Código de É�ca e
Disciplina dos Militares do Estado de Goiás - CEDIME, Lei n. 19.969 de 11 de janeiro de 2018, com vistas a apurar fatos con�dos
no O�cio nº 1752/2022 – 23º BBM - PLANALTINA (000026589620) sendo transcorrido pelo subcomandante do 23º BBM, que
comunica o fato observado, entre os dias 03 e 04/01/2022, para ser devidamente apurado no que tange se houve ou não
alguma infração administra�va e o O�cio nº 3397/2022- 9ª CIBM - PLANALTINA (000026991425) descrevendo outro fato,
ocorrido no dia 01/01/2022, e orientações fornecidas pela CCD percebido pelo ex-comandante da unidade. Que ensejaram o
Parecer 02 (000029175602) de cunho do 2º Ten QOC LUAN de Souza da Silva, ora encarregado do PAD 04/2022 – CCD/9º
CIBM, e da DECISÃO Nº 03/2022 - CBM/9º CRBM (000029265530) da Autoridade Instauradora Douglas Cas�lho de Queiroz -
TC QOC Comandante do 9º CRBM, em desfavor do ST QP/Comb. RG 01.984 Isaac VIANA Oliveira e 2º Sgt QP/Comb. RG 01.690
Robson Cordeiro MAGALHÃES. Após a instrução probatória foi emi�da a DECISÃO Nº 03/2022 - CBM/9º CRBM
(000029265530), que aplicou sanções disciplinares aos militares, conforme se infere da transcrição da parte disposi�va do
referido Decisum, in verbis:

 

2. 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 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 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.

 

3. Insa�sfeito com a decisão proferida, em 02/05/2022, apenas o ST QP/Comb. RG 01.984 Isaac VIANA Oliveira, ora
representado pela Dra Raquel Barbosa Ferreira Campos, OAB/DF 50.846, apresentou Recurso de Reconsideração de Ato
(000029686813). Para tanto, seguindo os preceitos à luz da administração castrense, no transcrever do recurso de
Reconsideração de Ato não foram abordados fatos que eximem o acusado da responsabilidade por suas condutas
inapropriadas, devendo como militar ser julgado de acordo com as consequências dos atos pra�cados. Diante da completa
ausência de fatos novos, assim disposto no art. 108, caput, da Norma Administra�va 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)

 

 

4. Pois bem. Alega o Acusado que, in casu, houve cerceamento de defesa e consequente nulidade do processo em razão ter sido
feita uma diligência após a apresentação dos memoriais, tendo sido oferecido prazo de 24hs, que iniciou em final de semana,
para a defesa se manifestar sobre o compara�vo entre a imagem de uma das motosserras do quartel e a supostamente cedida
pelo Sr Edmar no evento datado do dia 01/01/2022. Em outras palavras, assevera o ST Viana que:

 

As diligências realizadas pelo encarregado após a juntada dos memoriais, são eivadas de nulidades ao não observar o art. 41 da
Lei 13.800/2001. Requerem o desentranhamento da comparação de fotos (000028915648);

O encarregado agiu com abuso de autoridade ao es�pular o prazo de 24h para que os acusados se manifestassem sobre os
documentos relacionados no Termo de Juntada n. 06 (000028914571). Alegam ainda que foi ferido o princípio do contraditório
e da ampla defesa, ao ser provido um prazo supostamente curto para manifestação;

Houve preclusão dos documentos juntados ao processo por este encarregado, no Termo de Juntada nº 06. Requerem que
sejam excluídos dos documentos do referido termo.

 

5. Acerca das alegações levantadas pela defesa, assevero que após o Acusado apresentar a imagem da dita motosserra sendo
u�lizada por ele (000028784611), isso somente quando da apresentação dos memoriais em 29/03/2022, surgiu, diante das



peculiaridades do caso concreto, para o encarregado o direito de realizar uma simples comparação com uma das motosserras
do quartel que apresenta as mesmas caracterís�cas. Inclusive, em estrita observância aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, foi concedido prazo para os acusados se manifestarem, o que foi devidamente atendido pelo ST Viana e o Sgt
Magalhães sem qualquer demonstração de prejuízo.

 

6. No que tange a afirma�va de que o prazo teria iniciado no final de semana, trazemos a baila o disposto no ar�go 123 do
CEDIME (Lei n. 19.969, de 11 de janeiro de 2018) para dirimir e aclarar a questão, in verbis:

 

 Art. 123. A contagem de prazo nesta Lei é contínua e peremptória, iniciando-se no primeiro dia
após a prática do ato, ainda que o dia recaia em sábado, domingo ou feriado, encerrando-se
sempre em dia útil, no término do expediente administrativo.

Parágrafo único. Os atos processuais serão praticados em dias e horários de expediente
administrativo e os atos e procedimentos administrativos, urgentes ou não, que se relacionem com
os de disciplina, poderão ser realizados em dias e horários que a necessidade e eficiência exigirem.

 

7. Demais disso, urge mencionar que a questão dessa diligência não foi o ponto crucial para demonstrar as inúmeras falácias
con�das nas alegações do ST Viana ao longo do presente Procedimento Administra�vo Disciplinar. A bem da verdade, resta
sobejamente corroborado nos autos que o militar tenta a todo custo se esquivar das responsabilidades que o repousam,
criando situações para tal desiderato, não medindo esforços para a�ngir essa ardil pretensão que não pode ser admi�da em
razão da gravidade dos atos cristalinamente pra�cados por ele.

 

8. Ainda é imperioso consignar que o processo administra�vo se consolida, antes de tudo, como uma decorrência dos princípios
cons�tucionais da legalidade e do devido processo legal. A Cons�tuição Federal consignou em seu ar�go 5º, LV, que aos
li�gantes em processo judicial ou administra�vo deverão ser assegurados o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios
e recursos a ela inerentes. Desse modo, forçoso destacar que o processo transcorreu de maneira a garan�r todas as garan�as
cons�tucionais e legais, sendo as inquirições das testemunhas arroladas, o interrogatório dos acusados e as provas constantes
dos autos produzidas de forma idônea, sem ilegalidades e mediante assistência dos patronos por eles cons�tuídos.

 

9. Em que pese os acusados alegarem curto prazo para apresentação de manifestação, fica ní�do que se trata de mera inculpação
protelatória. Explicarei melhor, o arquivo que diz respeito a diligência realizada pelo encarregado, a qual, diga-se de passagem,
foi logo após à apresentação das supostas fotos da ocorrência atendida pelos acusados no dia 01/01/2022 e que foram
juntadas aos autos de maneira tardia pelos próprios, não acarretou qualquer prejuízo à defesa. Tanto é verdade que o prazo
disponibilizado pelo encarregado tanto foi suficiente para apresentação da manifestação que, apesar das alegações feitas,
foram devidamente apresentadas às respostas aos documentos juntados.

 

10. Aliás, merece destaque que o Princípio Pas de Nullité Sans Grief afasta ni�damente as alegações de nulidade realizadas pelos
acusados, ou seja, não será declarada a nulidade do ato sem a efe�va comprovação do prejuízo experimentado pela parte. O
Colendo Superior Tribunal de Jus�ça já consolidou tal entendimento, senão vejamos:

 

09.1                    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E BIS IN IDEM NÃO
VERIFICADOS. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DISCIPLINAR QUE ATUOU
EM OUTRO PAD ENVOLVENDO O MESMO INDICIADO. FATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA
DE NULIDADE. ANULAÇÃO PARCIAL DO PROCESSO DISCIPLINAR. PRESERVAÇÃO
DOS ATOS NÃO AFETADOS. POSSIBILIDADE. EVENTUAIS VÍCIOS. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
CARATERIZAÇÃO DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 132 DA LEI N. 8.112/1990.
DISCRICIONARIEDADE DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA NA ESCOLHA DA
PENALIDADE. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR
A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015.
DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O disposto no art. 34, XIX,
do RISTJ confere poderes ao Relator para "decidir o mandado de segurança quando for



manifestamente inadmissível, intempestivo, infundado, prejudicado ou improcedente, ou quando se
conformar com súmula ou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do
Supremo Tribunal Federal ou as confrontar", como ocorreu na espécie, em que as teses jurídicas
suscitadas pelo Impetrante não encontram amparo na jurisprudência pacífica desta Corte, bem como
o acervo fático-probatório juntado não corrobora as alegações lançadas na inicial, devendo ser
afastada a apontada violação ao princípio da colegialidade. III - In casu, inexiste prescrição da
pretensão punitiva, porquanto entre a ciência da infração funcional pela autoridade competente, em
setembro de 2008, e a instauração do procedimento disciplinar válido, em 17.05.2013, não
transcorreram mais de 5 (cinco) anos. IV - Não houve bis in idem, uma vez que o Processo
Administrativo Disciplinar n. 25185.003.724/2007-08 teve como objeto a apuração de falta
disciplinar consubstanciada na retirada de todas as requisições T-5 junto ao Posto Vacaria e do
posterior desaparecimento de tais documentos (fls. 9.105/9.106e), enquanto que no PAD n.
25000.038.574/2010-33, no qual foi aplicada a sanção disciplinar questionada no presente feito,
apurou-se irregularidades concernentes ao gasto excessivo no consumo de combustível e na
realização de manutenção dos veículos oficiais (fl. 8.816e). V - A participação do membro da
comissão em mais de um processo administrativo disciplinar, envolvendo o mesmo investigado, não
configura ausência de imparcialidade quando se tratar de apuração de fatos distintos. VI - A
anulação parcial do PAD não implica na renovação de todos os atos posteriores, mas apenas
daqueles alcançados pelo vício. VII - É PACÍFICA A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE, EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR, APENAS SE DECLARA A NULIDADE DE UM ATO PROCESSUAL
QUANDO HOUVER EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA, POR
FORÇA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. VIII - É firme
o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desse Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do
conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de
verificar se o impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base
para a imposição de penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca
do direito líquido e certo invocado. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da
regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a
impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar (MS 16.121/DF, 1ª S.,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06.04.2016). IX - A teor da Súmula n. 650 desta Corte, "
[a] autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa
de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990". X - Não
apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. XI - Em regra,
descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em
razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação,
o que não ocorreu no caso. XII - Agravo Interno improvido. (AgInt no MS 22.629/DF, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)
(G.N.).

 

11. Não obstante, que fique claro que o Procedimento Administra�vo Disciplinar não é um fim em si mesmo, mas uma técnica
desenvolvida para a tutela do direito material. O procedimento é a realidade formal – conjunto de formas preestabelecidas.
Sucede que a forma só deve prevalecer se o fim para o qual ela foi desenvolvida não lograr ter sido a�ngido, noutras palavras, a
busca pela verdade real dos fatos, ao contrário do alegado pelos acusados, guardou e guarda estrita observância aos princípios
que norteiam a questão, não havendo que se falar em qualquer violação aos disposi�vos legais que regem à matéria.

 

12. Aliado a tudo isso, acrescento que os demais elementos de prova constantes dos autos foram os percursores para a formação
do convencimento sobre os fatos imputados, sendo que o arcabouço probatório produzido demonstra claramente a subsunção
dos disposi�vos �dos por violados as condutas pra�cadas pelo ST Viana.

 

 

 

13. Outro ponto arguido pela defesa diz respeito a dupla punição do ST Viana no mesmo processo administra�vo, o que em tese
acarretaria violação ao Enunciado Sumular n. 19 do Supremo Tribunal Federal que assim reza:

 

Súmula 19 STF – É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo
em que se fundou a primeira.

 

 



14. A súmula em epígrafe obje�va vetar, no âmbito do Direito Administra�vo, a dupla punição do servidor público em decorrência
do mesmo ato pra�cado por ele, o que não se opera no caso em análise. Noutras palavras, razão jurídica novamente não
assiste ao ST Viana, porquanto sua primeira punição diz respeito aos eventos por ele pra�cados no dia 01/01/2022 e a sua
segunda punição em decorrência das novas condutas por ele pra�cadas do dia 03 para o dia 04 do mesmo mês e ano, não
havendo que se falar em BIS IN IDEM por serem condutas diferentes, pra�cadas em momentos dis�ntos, sem qualquer liame
que enseje conexão entre as transgressões.

 

 

15. Nessa linha, consta acertadamente do Parecer assinado pelo encarregado do PAD (SEI 000029175602) comentários e a
fundamentação per�nente, os quais também ora os u�lizo para fundamentar a presente decisão, in verbis:

 

 

15.1              “A conexão entre transgressões é tratada pelo CEDIME em seu art. 23, II, e em seu
art. 41, IV, sem, contudo, dar-lhe uma definição do que seja. Na falta de uma interpretação
autên�ca (aquela que é dada pelo próprio texto legal), resta-nos lançar mão, com fulcro no art.
4º[1] da LINDB e no art. 122[2] do CEDIME, da analogia para o suprimento dessa lacuna. Isso
posto, o art. 99, “b”, do CPPM é a norma a ser empregada para extrairmos esse conceito. Aliás,
esse é o entendimento de doutrinadores do direito disciplinar militar, a exemplo de Alexandre
Henrique da Costa et al[3]:

Com relação ao termo “conexão” entre as faltas disciplinares pra�cadas, ficou determinado pelo
legislador que estas se acham ligadas por algum nexo ou vínculo (consequencial ou teleológico),
e devem ser enquadradas como circunstância agravante, uma vez que, durante a instrução
processual, as faltas disciplinares conexas deverão ser analisadas no mesmo processo
administra�vo disciplinar, sendo que ao final será aplicada uma única sanção disciplinar pela
prá�ca das faltas disciplinares conexas. (destaque nosso)

Jorge Luiz Nogueira de Abreu[4] nos traz, respec�vamente, exemplo de conexão teleológica e de
conexão consequencial:

Um militar da aeronáu�ca, momentos antes do início de uma instrução, da qual deveria
par�cipar, dirige-se ao hospital dessa força, simulando doença, para não comparecer à aludida
a�vidade. Foram pra�cados, no presente exemplo, dois ilícitos disciplinares, que, inegavelmente,
se encontram atrelados entre si, uma vez que o primeiro cons�tui um meio para se alcançar a
transgressão disciplinar fim (falta à instrução). Assim, aquele será considerado circunstância
agravante deste. (destaque no original) Ainda como exemplo de faltas conexas, cita-se o seguinte
caso hipoté�co: um piloto da aeronáu�ca altera, sem justo mo�vo, as determinações constantes
em ordem de missão, efetuando voo com duração superior à es�pulada pela autoridade
competente. Posteriormente, para ocultar a falta disciplinar prescrita no art. 10, n. 5, do RAer, e,
consequentemente, garan�r a impunidade, efetua escrituração do relatório de voo com dados
que não correspondem à realidade, suprimento dele o quan�ta�vo de horas de voo extrapoladas,
violando o art. 10, n. 7, do RAer. Essa falta funcionará como circunstância agravante daquela. 

Firmada essa cognição, fica claro que não há conexão entre as transgressões pra�cadas nos dois
dias dis�ntos, conforme já relatados nos autos.

Noutro giro, é fato que, em não havendo conexão, as transgressões disciplinares devem ser
apuradas em processos separados, conforme disciplina do art. 41, IV, do CEDIME. Contudo, é fato
também que o seu descumprimento não enseja nulidade absoluta do feito. No âmbito penal,
vejamos o escólio de Renato Brasileiro de Lima[5]:

De acordo com a jurisprudência, eventual violação às regras que determinam a reunião dos
processos por conexão ou con�nência dará ensejo tão somente a uma nulidade rela�va, cujo
reconhecimento fica condicionado à arguição em momento oportuno, sob pena de preclusão,
além da necessária comprovação de prejuízo. (destaque nosso)

Ora, se no direito penal, onde a conexão ganha relevo por ser critério de definição de competência
[6], a sua infringência gera mera nulidade rela�va, quanto menos no direito disciplinar, onde vige
o princípio da instrumentalidade das formas[7].

Ao acusados foram disponibilizadas todas as oportunidades de realizar vistas aos autos,
apresentar provas, arrolar testemunhas, assis�r e contraditar depoimentos, oferecer alegações
preliminares e finais, bem como todos os demais atos necessários ao exercício do contraditório e
da ampla defesa. Outrossim, caso os militares não concordassem com o agrupamento das
transgressões em um único processo, caberia a eles arguir em suas manifestações preliminares
(000028190164 e 000028194778). Não o fazendo, precluso está.”.

 



 

16. No mérito a defesa aduziu, de maneira vaga e genérica, que não há qualquer prova robusta das transgressões come�das pelo
ST Viana, ou seja, só exis�riam indícios que não são capazes de imprimir feição jurídica a pretensão puni�va, aplicando-se o
princípio do IN DUBIO PRO RÉU. Assim, a defesa reiterou que o acusado esteve envolvido no atendimento da suposta
ocorrência do dia 01/01/2022 (captura de saruê) e que não existem provas de que o ST Viana tenha estado fora da OBM entre
os dias 03 e 04 do mesmo mês e ano sem autorização do superior hierárquico, até mesmo porque existe “(...) uma Cer�dão
fornecida pelo gestor das filmagens que foi taxa�vo em afirmar que não é filmado o tempo todo, mas tão somente atráves de
detecção de movimentos (...)”.

 

17. Novamente melhor sorte não assiste a defesa, pois suas alegações estão totalmente divorciadas da realidade fá�ca e jurídica
amplamente provada e constante dos autos. Para melhor elucidação, transcrevo trechos do Parecer do Encarregado que
resume o contexto fá�co e aponta diversos elementos probatórios das Transgressões Disciplinares pra�cadas pelo ST Viana,
com a respec�va capitulação. Vejamos:

 

17.1              “2. Da Fundamentação

2.1. Do Fato ocorrido no dia 01/01/2022

Nesta data, o ST QP/Comb. RG 01.984 Isaac VIANA Oliveira e o 2º Sgt QP/Comb. RG 01.690 Robson Cordeiro MAGALHÃES
(acusados) teriam saído do quartel por volta das 09h50 na viatura ASA-50 para atendimento à uma suposta ocorrência de captura de
animal (saruê), RAI n. 22729039 (000026778472), ocorrência esta que teria sido acionada via celular do ST Viana pelo senhor Edmar
e não via 193, conforme relatado no Termo de Inquirição 36 (000028690745), sendo que a viatura teria retornado desta ocorrência
somente por volta das 20h18 do mesmo dia, conforme O�cio nº 3397/2022 - CBM (000026769820) e vídeos 05 (000026778658), 06
(000026778645), 07 (000026778681) e 08 (000026778701), sendo que neste horário de retorno, os dois militares teriam retornado
em trajes à paisana com a viatura ASA-50.

O Comandante da 9ª CIBM na época dos fatos, realizou diligências verificando o sistema gravação
das câmeras do quartel, com a finalidade de averiguar se a viatura teria ou não retornado
durante o dia para a OBM, sendo constatado que a viatura ASA-50 não teria retornado ao quartel
antes das 20h18, conforme relatado no O�cio nº 3397/2022 - CBM (000026769820), cujo extrato
segue abaixo:

"Após conferir as câmeras de monitoramento foi detectado que no dia 01/01/2022 o Sgt
Magalhães e ST Viana saíram do quartel na viatura ASA 50 às 09h50 minutos (conforme Vídeos
01, 02, 03 e 04), retornaram às 20h18min (conforme vídeos 05, 06, 07, 08). Foi conferido de
forma con�nua o vídeo da Câmera 05 (com posicionamento das viaturas) e conforme
Anexo 000026778872 foi realizado um print hora a hora mostrando que a viatura não retornou
no quartel, realmente saindo às 09h50min e retornando apenas as 20h18min."

Diante disso e no intuito de se verificar a veracidade do atendimento à ocorrência, o 2º Ten QOC
04.095 VERIDIANO de Melo Ramos Júnior con�nuou as diligências, onde o mesmo deslocou-se
até o endereço constante na ocorrência (RAI n. 22729039) onde encontrou a senhora Shirleni
Araújo dos Santos, a qual informou que não houve esta ocorrência em seu endereço, informação
esta ra�ficada pelos documentos (000028276571) e (000028276616), juntados a este processo,
em que constam a assinatura da senhora Shirleni. Além disso, no endereço constante no RAI n.
22729039 (000026778472), o qual representa o documento que foi produzido para esta
ocorrência, verificou-se que não consta na ocorrência dados de nenhuma testemunha e/ou
assis�do e no campo "solicitante" constava o nome "Isaac" e o telefone celular do ST Viana. O
extrato na íntegra de trechos do documento produzido pelo 2º Ten Veridiano (000028276571)
segue abaixo:

“Informo que no mês de janeiro de 2022, es�ve na Qd 17, MR 01, Lote 30, Setor Norte, Planal�na
de Goiás, a fim de auditar in loco a veracidade da ocorrência constante do RAI22729039, Busca e
Salvamento, captura de saruê. Raciocínio con�nuo, registro que nas ocasiões fui recepcionado
pela Sra Shirleni Araujo Santos (CPF n° 037.910.753-81), sendo que em uma das oportunidades
foi lavrada Declaração que consta sucinta descrição do imóvel (terreno composto por um
comércio de nome "Bom Pastel" e área representada pelo muro azul e portão marrom),
afirma�va da Sra Shirleni no sen�do de que ela faz uso de todo o lote 30, que não foi realizado o
acionamento para captura do saruê, que nenhum bombeiro esteve no local no dia 01/01/2022 e
que ela conhece uma pessoa chamada Isaac mas que ele trabalhava em outro comércio da região
e se mudou para endereço desconhecido em meados do mês de dezembro de 2021."

 Outro ponto relatado é que após a chegada da viatura ASA-50 na OBM por volta das 20h18, logo
em seguida o ST Viana e o Sgt Magalhães teriam saído em veículo par�cular, conforme extrato do
O�cio nº 3397/2022 - CBM (000026769820):

"Nas imagens mostram o ST Viana chegando no quartel em trajes civis com a viatura conduzida
pelo Sgt Magalhães conforme vídeos 05, 06, 07 e 08. Ambos os militares saíram novamente em



carro pessoal às 20h49 min (conforme vídeos 09, 10, 11, 12, 13) e apenas o Sgt Magalhães
retornou às 21 horas conforme vídeos 14 e 15..."

 Esta saída em carro pessoal teria ocorrido sem conhecimento ou autorização do Comando da
OBM, conforme relatado nos Termos de Inquirições 1 e 2 do IPM 03/2022 (000028915644) e 2
(000028915628).

2.1.1. Das alegações dos acusados sobre o fato do dia 01/01/2022

Diante da declaração da Sra. Shirleni Araújo dos Santos (000028276616), os acusados afirmaram
que houve um erro de digitação no extrato da ocorrência (000028690745) e que o endereço
correto seria Qd 17 Mr 01 Lt 20 Setor Norte, Planal�na GO. Afirmaram que houve neste local uma
ocorrência de captura de animal (saruê) e que teriam passado o dia inteiro em busca do animal
que teria se escondido em baixo de uma pilha de madeiras e que teriam realizado, durante
pra�camente todo o dia, o transbordo da madeira para ter acesso ao animal. Após isto, teriam
realizado o corte de um pé de goiabeira no mesmo endereço. Segue a descrição da ocorrência, na
íntegra pelos acusados:

ST Viana: "descemos da VTR, pegamos os materiais, adentramos no lote da casa, realizamos o
reconhecimento do local e procuramos o animal. Ficou constatado que o animal se escondia em
um local de di�cil acesso, entre uma pilha de madeiras (sarrafos, escoramentos, tabuas de
madeiras diversas) de mais ou menos 2 metros de altura por 3 ou 4 metros de cumprimento por
aproximadamente 1,5 metros. Após várias tenta�vas de capturar o animal sem sucesso, �vemos
que realizar a remoção das madeiras para ter acesso ao animal. Ficamos nessa tarefa de re�rada
das madeiras até que paramos para almoçar. Após o retorno do almoço seguimos na mesma
tarefa até por volta das 16 as 18 horas, após re�rar as madeiras encontramos e capturei o animal
através de um pano que joguei em cima do mesmo e o coloquei dentro de uma caixa de papelão.
Após isso, vi a necessidade de cortar uma arvore podre, a qual o animal estava escondido dentro
quando chegamos no local da ocorrência. Realizamos o corte completo da arvore que não
passava de 3 metros de altura. Terminamos o serviço aproximadamente 19 horas. Retornamos
diretamente ao quartel." (000028690745)

2º Sgt Magalhães: "a gente se deslocou e chegando no local, nos deparamos com o solicitante
que nos informou se tratar de uma captura de saruê, a gente começou primeiro a �rar as madeira
pra ver se encontrava o saruê, era uma pilha de aproximadamente 2 metros de altura com
diversos �pos de madeiras (caibro, escoramentos, tábuas, vigotas) e essa pilha era coberta por
muitas telhas quebradas e que estavam escoradas no muro. Enquanto isso o Edmar preparava o
almoço. Paramos para almoçar entre 12 e 13 horas. Não sei precisar o tempo que durou o
almoço. Após o termino do almoço, voltamos a procurar o saruê. Na procura do saruê, em meio
as madeiras �nha um animal em avançado estagio de decomposição o qual deixou ves�mentas
muito sujas e com odor desagradavel. Em torno de 16 horas terminamos por encontrar e capturar
o animal saruê, o qual ficou em posse do ST VIANA. Neste mesmo horário, peguei um carro
branco par�cular que estava estacionado na garagem da casa e retornei ao quartel para  realizar
a troca de meu fardamento. Realisei a troca do fardamento por um agasalho vermelho civil e o
shorts do uniforme 5ºA. Retornei para o local da ocorrência. Após isso, foi realizado o corte da
arvore, que era um pé de goiaba, o qual �nha quase 3 metros de altura e foi organizado as
madeiras que foram re�radas na procura do saruê. Fomos embora  por volta das 19 e 19:40
horas. Retornamos diretamente para o quartel." (000028683806)

 Sobre terem chegado da ocorrência em trajes civis, afirmou o ST Viana, que chegou com a blusa
do uniforme 4ºA com as mangas cortadas e um shorts de educação �sica vermelho longo. Já o Sgt
Magalhães confirmou que chegou com um agasalho e shorts civis. Seguem os relatos:

ST Viana: "Perguntado pelo ENCARREGADO por que os acusados chegaram aqui no quartel vindo
desta ocorrência na ASA-50 em trajes civis, respondeu QUE eu estava u�lizando um shorts
comprido de educação �sica e uma blusa do fardamento vermelha com as mangas cortadas."
(000028690745)

2º Sgt Magalhães: "Perguntado pelo ENCARREGADO os senhores retornaram no termino da
ocorrência para o quartel em trages civis, respondeu QUE estava trajado com um agasalho
vermelho paisano e com short vermelho do 5ºA. APÓS MOSTRADO PELO ENCARREGADO O
VIDEO (000026778645) AO ACUSADO e perguntado pelo ENCARREGADO sobre o short que o
acusado estava usando pertencia ao uniforme 5ºa do corpo de bombeiros, respondeu QUE o
short era vermelho mas que não estava dentro dos padrões do regulamento de uniformes do
CBMGO." (000028683806)

 Sobre terem saído em carro par�cular após chegar da ocorrência, afirmaram que o 2º Sgt
Magalhães foi levar o ST Viana em uma praça no centro da cidade de Planal�na - GO. Seguem os
relatos:

ST Viana: "Perguntado pelo ENCARREGADO para onde você foi junto com o 2ºSGT MAGALHÃES
quando saíram do quartel em um veículo par�cular as 20:49 do dia 01/01/2022, respondeu QUE
eu estava de folga e fui para as imediações da praça entral da cidade." (000028690745)



2º Sgt Magalhães: "Perguntado pelo ENCARREGADO após o retorno da ocorrência o senhor saiu
novamente do quartel, respondeu QUE sim, fui levar o ST VIANA no centro da cidade pois ele
estava de serviço extraordinário somente até as 20 horas. Perguntado pelo ENCARREGADO onde
o senhor deixou o ST VIANA, respondeu que o deixou próximo a uma praça e que não disse para
onde iria. Logo após retornei para a unidade." (000028683806)

2.2. Do fato ocorrido no dia 03 para o dia 04/01/2022

Na noite do dia 03/01/2022 por volta das 22h18, o ST Viana teria se ausentado do quartel sem
autorização e em veículo par�cular, estando de serviço ordinário, retornado para a OBM somente
no dia seguinte (04/01/2022) por volta das 07h30, sendo este retorno presenciado pelo Ten
Veridiano, o qual assim expôs no O�cio nº 1752/2022 - CBM (000026589620), um dos
documentos que originaram este PAD. Segue trechos extraídos:

"No dia 04 de janeiro de 2022, por ter que realizar no período matu�no diligências com o
Comandante Regional do 9º CRBM nos municípios de Alto Paraíso e Teresina de Goiás, cheguei ao
quartel mais cedo que o de costume. Na ocasião, observei que todas as viaturas estavam na
unidade e não iden�fiquei no estacionamento o veículo par�cular habitualmente u�lizado pelo
ST QPC 01.984 Isaac VIANA Oliveira, qual seja: Toyota/Corolla preto, militar que por sinal estava
de serviço ordinário - 000026590456."

"Em razão disso fui ao COB e perguntei ao Sd Uelder, então cobista naquela ocasião
- 000026590569, sobre o ST Viana, oportunidade em que ele me disse não saber precisar o
paradeiro do militar. Assim, ordenei ao Sd Uelder que acionasse a campainha do quartel a fim de
que todo o serviço entrasse em forma no pá�o, em frente ao pavilhão nacional, isso por volta das
07:25hs, tendo comparecido o Cb Madureira, a Cb Anayara e o Sd Ximenes (integrantes do
serviço operacional - 000026590456), o Sd Uelder (cobista - 000026590569) e o Cb Filipe."

"Ques�onei a cada um dos militares sobre o paradeiro do ST Viana e todos foram uníssonos em
relatar que não sabiam declinar o paradeiro do militar."

"Às 07:30hs, o ST Viana chegou ao quartel conduzindo o Toyota/Corolla preto, estacionou o
veículo e foi ao encontro de todos, ocasião em que o cumprimentei e perguntei o mo�vo pelo
qual ele não estava no quartel e se havia alguma autorização do comandante da unidade para
tanto. A resposta do militar foi no sen�do de que havia saído por volta das 06hs do dia
04/01/2022 para resolver assuntos pessoais e que não havia autorização de nenhum dos
superiores hierárquicos."

"Logo na sequência comuniquei do ocorrido, via aplica�vo WhatsApp, o Comandante da 9ª
CIBM/Planal�na, 1º Ten Paulo Santos, e me re�rei do quartel com des�no à GO 118 para me
encontrar com o Comandante do 9º CRBM a fim de seguirmos paras as diligências mencionadas
no primeiro parágrafo. Algum tempo depois o Ten Paulo Santos me encaminhou os vídeos anexos
(000026590660, 000026592923, 000026592997, 000026593036, 000026593136 e 000026593145)."

"Pelas imagens é possível constatar que o ST Viana deixou o quartel no dia 03 de janeiro de 2022,
às 22:18hs e só regressou no dia 04, do mesmo mês e ano, às 07:30hs, pouco antes do horário
que se realiza a passagem de serviço da unidade (08:15hs). Outro fator que merece realce é que
não consta da Parte Diária elaborada pelo próprio ST Viana a alteração em evidência, conforme
se infere do SEI 000026593161."

 2.2.1. Das alegações do acusado sobre o fato ocorrido no dia 03/01/2022 para o dia 04/01/2022

Como apenas o ST Viana está envolvido neste fato, o mesmo alegou que saiu do quartel as 22:18
para realizar uma refeição no centro da cidade e depois retornou para o quartel. Afirmou
também que no dia seguinte, saiu por volta das 06:00 para realizar uma refeição em uma padaria
e que depois foi buscar o pão, tarefa realizada diariamente pelos militares do quartel, no
supermercado Rick. Segue o relato:

ST Viana: "Perguntado pelo ENCARREGADO pra onde você foi quando saiu do quartel as 22:18
horas, respondeu QUE fui ao centro da cidade fazer uma refeição. Perguntado pelo
ENCARREGADO que horas você retornou, respondeu QUE não sei precisar exatamente mas foi
entre as 23:30 e 00:30 horas. Perguntado pelo ENCARREGADO quando você chegou no quartel as
07:30 do dia 04/01/2022 para onde você �nha ido, respondeu QUE fui fazer uma refeição numa
padaria e buscar o pão. Perguntado pelo ENCARREGADO qual era essa padaria, respondeu QUE
não tenho certeza, mas acho que foi na padaria Lider." (000028690745)

“2.3. DO RESULTADO DAS DILIGÊNCIAS E OITIVAS DE TESTEMUNHAS

2.3.1. DO FATO OCORRIDO NO DIA 01/01/2022

Das oi�vas e diligências realizadas por este encarregado, ficou constatado os seguintes pontos:

Não houve acionamento via 193 para a ocorrência, conforme relatado e comprovado por meio
dos áudios de ligações recebidas pelo COB no dia 01/01/2022, disponível no link con�do na
Cer�dão 10/2022 (000028472194), sendo que nenhum dos acusados comprovou ou demonstrou
a este encarregado, provas do referido acionamento;



No registro da ocorrência, além de não exis�r dados de testemunha, no campo des�nado
ao solicitante, o ST Viana inseriu seu próprio nome e telefone, o que resta duvidosa esta
a�tude, com a hipótese de querer se omi�r o verdadeiro solicitante da suposta ocorrência; 

No endereço indicado como o "correto" pelos acusados como sendo o da ocorrência de
captura de saruê, está localizado uma residência de propriedade do Sr. José Ricarte
(000028448029), o qual estava alugada para o próprio militar que realizou o acionamento
da ocorrência: ST Viana, conforme se resta provado com os seguintes elementos:

Diligência realizada pelo Ten Veridiano e por este encarregado, descrita na Cer�dão
nº4/2022 (000028447838). Seguem os trechos:

"Quando chequei ao local ba� no portão e chamei pelo Sr Edimar, sendo que a residência estava
com as portas e janelas trancadas e ninguém atendeu aos chamados (fotos anexas). Na
oportunidade, constatei que havia uma moto Yamaha/Fazer YS250, placa JJV 2433, estacionada
na garagem do imóvel, a qual foi objeto de registro fotográfico. Em ato con�nuo, conversei com
algumas pessoas que estavam ao lado da casa que foi objeto da diligência e todos foram
uníssonos em dizer que são moradores daquela região e que não conhecem o Sr Edimar, mas
acrescentaram que constantemente observam viaturas do CBMGO em frente ao lote 20."

"Outro ponto que merece realce, diz respeito ao fato da moto mencionada acima ser de
propriedade do ST QPC 01.984 Isaac VIANA Oliveira, conforme se infere da Guia de Recolhimento
de IPVA em anexo."

A moto observada na garagem da residência, relatado acima, é de propriedade do ST Viana
e o mesmo u�liza a moto no dia a dia, conforme se observa no Relatório 12/2022
(000028448689), onde o acusado entra no quartel pilotando a referida moto; 
 

Diligência realizada pelo Encarregado do IPM 03/2022 - CCD/9ª CIBM, Cap Eliton Ataíde
Ornelas, juntamente com o 2º Ten Veridiano, descrita na Cer�dão nº11/2022
(000028448001). Seguem os trechos:

"A par�r deste momento conversei com um grupo de pessoas que estavam na calçada da
residência ao lado esquerdo do endereço a fim de verificar se algum deles sabiam se no endereço
residia alguém que atendia pelo nome de Edimar ou se conheciam algum Edimar que morava ali
por perto. Todos foram unânimes em dizer que não conhecem nenhum Edimar e informaram que
não sabem quem mora naquela residência. Ao ques�oná-los se já viram alguma viatura do Corpo
de Bombeiros parada em frente aquela residência, informaram que frequentemente para viatura
de bombeiro em frente à residência e os bombeiros adentram à residência. Que isso ocorre de
forma reiterada. Neste momento mostrei a foto do ST Viana e muitos dos que estavam ali
reconheceram como sendo um dos bombeiros que frequentemente adentra a residência. Inclusive
relataram que acreditam que algum bombeiro ou policial mora naquela residência."

"No momento seguinte par�mos em direção a um estabelecimento do outro lado da rua. Tal
estabelecimento trata-se de um sobrado onde funciona a sede do programa “Melhor em casa” da
prefeitura municipal de Planal�na-GO. Ques�onou-se às funcionárias que ali estavam se já viram
viatura dos bombeiros parada em frente à residência, responderam que frequentemente param
viaturas de bombeiro em frente à essa residência e que também desconhecem qualquer Edimar
que reside ali por perto. Nesse caso a pessoa que foi entrevistada não se absteve de se iden�ficar,
tratando-se da senhora Jeane Cris�ne Soares Moura, RG 2077022-SSP-DF."

"Por fim, visitamos a residência que fica ao lado direito do endereço, onde foi entrevistava a
moradora, senhora Nilza, a qual também confirmou que às vezes percebe a presença de viatura
do Corpo de Bombeiros em frente aquela residência"

Depoimento da testemunha 2º Ten Veridiano, reduzido ao Termo de Inquirição nº 21
(000028620226). Segue o trecho:

"conversei com os vizinhos do imóvel e todos eles afirmaram que era um bombeiro que ocupava o
imóvel e após mostrado a foto do ST VIANA, foi confirmado por eles que ele era realmente o
ocupante do referido imóvel. Foi mostrado a foto da CNH do Sr Edimar Campos de Souza para os
mesmos vizinhos, e que eles afirmaram não conhecer o Sr. Edimar. Disseram também que era
comum ver outros bombeiros militares fardados e com viaturas no local, além de público rota�vo
de mulheres"

Depoimento da testemunha Cb Anilton de Souza MAGALHÃES, reduzido ao Termo de
Inquirição nº 22 (000028636347). Segue o trecho:

"tem o conhecimento de que alugam uma casa em Planal�na GO. QUE o locatário da residencia é
o ST VIANA. QUE a residencia está localizada próximo a feira. QUE não sabe em que bairro está
localizada a resedência. NESTE MOMENTO FOI MOSTRADO A FOTO DA CASA CONSTANTE DO



ANEXO CERTIDÃO 04 (000028447889) E PERGUNTADO PELO ENCARREGADO SE A TESTEMUNHA
RECONHECIA ESTA CASA COMO A ALUGADA PELO ST VIANA, respondeu QUE é esta casa sim."

Depoimento da testemunha Sra. Maria da Luz de Sales Ricarte, reduzido ao Termo de
Inquirição nº 25 (000028651689). Seguem os trechos:

"sim, meu marido José Ricarte é o proprietário situada no endereço Qd 17 Mr 01 Casa 20 Setor
Norte Planal�na GO. QUE o imóvel está alugado atualmente minha sobrinha. QUE o imóvel, antes
de estar alugado para minha sobrinha, estava alugado para o ST VIANA. QUE o foi por quase 2
anos que o ST VIANA alugou a casa. QUE o ST VIANA ia pessoalmente pagar o aluguel. QUE nunca
atrasou o pagamento do aluguel. QUE o valor do aluguel era de R$ 530,00. QUE não conhece
nenhum homem chamado Edimar."

"Perguntado pelo encarregado se a testemunha assinou um contrato de aluguel com o ST VIANA,
respondeu que foi assinado um contrato de aluguel entre o filho dela, José Ricarte Filho e o ST
VIANA."

Depoimento do informante Sr. José Ricarte, reduzido ao Termo de Inquirição nº
27 (000028654766). Segue o trecho:

"sim, sou o proprietário da casa situada no endereço Qd 17 MR 01 Cs 20 Setor Norte Planal�na
GO. QUE sim, está alugado para uma menina considerada filha de criação da gente. QUE a casa
está alugada desde ontem. QUE o ST VIANA alugava a casa anteriormente. QUE dia 5 maio de
2022 faria 3 anos que o ST VIANA alugava a casa. QUE o valor do aluguel era 530,00 reais."

A pessoa indicada como sendo o solicitante da ocorrência, qual seja o Sr. Edmar Campos de
Souza, é amigo ín�mo do ST Viana, conforme depoimento reduzido ao Termo de Inquirição
nº 34 (000028678011). Este mesmo depoimento suscita severas dúvidas sobre a presença
do mesmo na suposta ocorrência ou até mesmo se a ocorrência de fato exis�u, ao se
observar a forma que o suposto solicitante descreveu a ocorrência em total contradição
com a descrita pelos acusados. Seguem os trechos:

"Pedido pelo ENCARREGADO para o informante descrever como se desenrolou a ocorrência em
que solicitou no dia 01/01/2022 no endereço Qd 17 Mr 01 Casa 20 Setor Norte, Planal�na GO,
respondeu QUE chegaram o ST VIANA e o SGT MAGALHÃES em uma viatura de marca ranger, ai
eles foram �rar o bicho de dentro de uma madeira, quando ele cortou a madeira o animal correu
e entrou de baixo de uma pilha de madeiras. Deixei eles dois re�rando as madeiras e fui fazer o
almoço, eles passaram até tarde re�rando essas madeiras. Os militares almoçaram lá na minha
casa e após o almoço voltaram a con�nuar re�rando madeiras da pilha e ficaram até por volta de
19:30 re�rando madeira. O almoço foi por volta de 13:30. A pilha de madeiras �nha por volta de
2,10 de altura. Capituraram o animal por volta das 19 horas. Depois disso foram embora antes
das 20 horas."

"Perguntado pelo ENCARREGADO se os militares trocaram de roupa no dia da ocorrência,
respondeu QUE se lembra apenas de terem re�rado a gandola. Perguntado pelo ENCARREGADO
se quando eles foram embora eles estavam fardados, respondeu QUE pelo que eu me lembro
estaria usando a calça do fardamento e camiseta vermelha do uniforme."

"Perguntado pelo ENCARREGADO se o senhor acompanhou  a ocorrência inteira, respondeu QUE
permaneceu o tempo todo na casa. Perguntado pelo ENCARREGADO se os militares sairam em
algum momento do dia da casa, respondeu QUE não. Perguntado pelo ENCARREGADO como que
eles capturaram o animal, respondeu QUE com a pinça. Perguntado pelo ENCARREGADO como
era essa pinça, respondeu QUE não sabe informar. Perguntado pelo ENCARREGADO o que eles
fizeram após a captura do animal, respondeu QUE foram embora. Perguntado pelo
ENCARREGADO o senhor sabe falar o que eles fizeram com esse animal, respondeu QUE não
procurou saber. Perguntado pelo ENCARREGADO no quintal da casa �nha alguma arvore,
respondeu QUE tem várias. Perguntado pelo ENCARREGADO se no dia foi cortado alguma arvore,
respondeu QUE cortou sim. Perguntado pelo ENCARREGADO se era uma arvore grande ou
pequena, respondeu QUE �nha 1,80m e era uma arvore meio morta. Perguntado pelo
ENCARREGADO que horas que foi cortado a arvore, respondeu QUE não sabe informar o horário,
mas que foi antes de capturar o animal. que foi a mesma arvore que o animal entrou dentro no
início da ocorrência. Perguntado pelo ENCARREGADO descreva melhor sobre como foi o corte
dessa arvore, respondeu QUE eles cortaram a arvore mas são se lembra como." 
 

A Viatura u�lizada pelos acusados para atender a suposta ocorrência, não permanece
equipada com materiais operacionais, conforme relatado em diversos depoimentos. Logo,
causa estranheza militares com tamanha experiência, deslocarem para ocorrência sem
levar equipamentos corriqueiramente u�lizados em ocorrências desta natureza, como
capacete, luva, tambor de captura de animais e etc. Seguem os trechos:



"afirmou nunca ter visto a ASA -50 equipada com materiais (000028636347)"

"não tem o costume de ficar equipada, a pinça de captura provavelmente não estava presente na
ASA-50. (000028636347)"

"durante os meus serviços extra ordinários operacionais, nunca viu a ASA -50 equipada com
materiais de salvamento.(000028639781)"

"não viu materiais na ASA -50 quando assumiu o serviço entre 08 horas e 08:30 do dia
01/01/2022. (000028639781)"

"ASA - 50 era mais desempenhada para a�vidade meio. QUE a�vidade meio se trata de serviços
administra�vos do quartel e que geralmente a VTR não fica equipada com materiais de
ocorrência. (000028655679)" 
"ASA-50 geralmente não fica equipada, os materiais permanecem em uma lona ao chão dentro
da garagem operacional, e que somente a VTR é equipada de acordo com a necessidade da
ocorrência. (000028656024)" 
"não viu os acusados pegarem nenhum material no almoxarifado. (000028656024)"

O período (09h50 às 20h18) em que a suposta ocorrência teria demorado não condiz com
um tempo razoável que levaria para atender uma ocorrência desta natureza,
principalmente considerando que do quartel até o endereço da suposta ocorrência não
dista mais que 5 KM, bem como, foge ao bom senso comum admi�r-se que dois militares
com tamanha experiência em decorrência dos longos anos de serviço prestados
à ins�tuição, falarem que levaram mais de 5 horas para remover uma pilha de madeiras de
pequenas proporções, como se pode observar nas supostas imagens da ocorrência
fornecida pelos acusados (000028784554 e 000028784570);

A motosserra mostrada na suposta foto da ocorrência fornecida pelos acusados, possui
grande semelhança com a motosserra do quartel que fica na viatura ABS-11
(000028915648). Na ocasião, os acusados descreveram em seus depoimentos
(000028683806 e 000028690745) que foi u�lizada uma motosserra pertencente ao suposto
solicitante da ocorrência; 
 

Nota-se pelas gravações de vídeo e pelo item 2.1.1. deste parecer, que a informação cedida
pelo ST Viana em seu depoimento ("blusa do fardamento vermelha com as mangas
cortadas") foi apurada como falsa e que  realmente teriam retornado da suposta ocorrência
e adentrado ao quartel em trajes à paisana na ASA-50 às 20h18, pois nas imagens das
câmeras é percep�vel que o Sgt Magalhães estava em trajes à paisana, bem como o ST
Viana, pois o lapso temporal verificado entre as filmagens dos vídeos 07 (000026778681) e
08 (000026778701) que iden�ficam o ST Viana conduzindo, estacionando e saindo da
viatura, visualiza-se que seus trajes são civis e não houve tempo hábil e/ou iden�ficada nos
vídeos movimentação do ST Viana adentrando algum cômodo do quartel para a
subs�tuição de sua blusa do fardamento e shorts de educação �sica para os trajes civis
visualizados no vídeo 08 (000026778701); 
 

Durante a diligência do IPM 03/2022 CCD/9ª CIBM em que este encarregado estava
presente juntamente com o Ten Veridiano, conforme Cer�dão nº 6/2022 (000028448481),
foi detectado um flagrante de tenta�va de manipulação de elementos de prova com o
claro intuito de ocultar informações relevantes e prejudicar as inves�gações do referido
IPM, com relação a informações relacionadas ao verdadeiro locatário do imóvel situado no
endereço , conforme observa-se no vídeo 05 (000028448614), em que durante as filmagens
da diligência, a filha do senhor José Ricarte (senhora Eidimar) atendeu uma ligação
telefônica em que uma mulher do outro lado da linha solicitava que men�ssem, ou seja,
que não falassem a alguém que o ST Viana é o locatário da referida residência, sem expor
qualquer jus�fica�va para tal solicitação.

 2.3.2. DO FATO OCORRIDO NO DIA 03/01/2022

 

Das oi�vas e diligências realizadas por este encarregado, ficou constatado os seguintes pontos:

Após ser assis�do por este encarregado a integralidade da gravação da câmera
de segurança direcionada para a portaria do quartel (000028472194), não foi observado o
retorno do acusado ST Viana após às 22:18, somente retornou às 07:30 do dia 04/01/2022
e conforme comunicado pelo Ten Veridiano, não consta a alteração e nem autorização de
saída na Parte Diária do mesmo dia (000026589620); 
 

Não consta da Parte Diária nº 62/2022 (000026593161), a alteração constatada acima,
conforme já observado no O�cio nº 1752/2022 (000026589620):



"Outro fator que merece realce é que não consta da Parte Diária elaborada pelo próprio ST Viana
a alteração em evidência"

O Sd Uelder, responsável pelo COB e sen�nela do quartel no dia 03/01/2022, em seu
depoimento afirmou não ter observado o retorno do ST Viana após sair 22:18
(000028647140). Segue o trecho:

" não vi o ST VIANA retornar ao quartel desde o período em que ele saiu a noite até amanhecer o
dia seguinte. QUE viu o ST VIANA chegar ao quartel por volta das 07 horas da manhã do dia
04/01/2022. QUE não sei onde estava o ST VIANA no período em que esteve fora do quartel."

 

(...)

 

1. “Já resta demonstrado no item 2.3.1. deste processo, que a casa localizada no endereço da
ocorrência RAI 22729039 (000026778472) estava alugada para o ST Viana e que o Sr.
Edmar Campos de Souza, suposto solicitante da ocorrência, não morava nesta casa.
Ademais, as fotos apresentadas como prova do suposto repasse do aluguel para o ST Viana
realizar o pagamento pessoalmente, nada comprovam, visto que, além de não demonstrar
em qual conta foi realizado o depósito (000028783017 e 000028783779), o comprovante
não está no nome do Sr. Edmar, tampouco os valores coincidem com os do aluguel da
referida residência no valor de R$ 530,00 (000028783522). 

2. Conforme demonstrado também no item 2.3.1., existem severas contradições entre o
depoimento do Sr. Edmar e o dos acusados. Já as fotos apresentadas, não comprovam que
foram �radas no local da ocorrência, bem como não há nas imagens o suposto animal
capturado (saruê), tampouco data e horário que foram �radas. 
 

3. Abandonar o serviço, ou seja, se ausentar sem autorização ou ordem superior é crime
previsto no art. 195 do Código Penal Militar. Portanto, afirmar que é normal sair em carro
par�cular durante o serviço não legi�ma uma a�tude errônea, pois uma ato ilegal não se
legaliza pela prá�ca comum. Ademais, conforme o art. 3º Decreto-Lei nº 4.657/42,
ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. 
 

4. O equipamento de câmeras de vigilância do quartel está configurado para gravar apenas
sob detecção de movimento, ou seja, foram gravados e compilados por este encarregado,
todos os 359 momentos em que aconteceram algum movimento sob o ângulo de
observação da câmera, a qual está apontada exatamente para o único portão de entrada
ou saída existente no quartel. Em outras palavras, não existe a possibilidade de alguém
entrar ou sair do quartel sem que aconteça a gravação pelas câmeras, visto que a central é
dotada de equipamento nobreak, o que impede a interrupção do funcionamento em caso
de quedas de energia. É importante salientar que o sistema de vigilância da OBM foi
instalado no mês de junho de 2020 por uma empresa especializada, que passa por revisões
periódicas e que nunca foi detectado nenhum problema de funcionamento dos
componentes do sistema.  
 

5. As diligências efetuadas pelo 2º Ten Veridiano foram determinadas pelo encarregado do
IPM, sendo dever de o�cio do referido oficial, então comandante interino à época, a
resposta por meio das diligências determinadas. Assim, não macula o depoimento prestado
pelo Ten Veridiano o fato de ter realizado as diligências, eis que é a pessoa mais indicada
para esclarecer sobre as diligências feitas e ainda estava no exercício do comando da
unidade. É válida a prova testemunhal produzida.

3. DO DIREITO

Será tratado abaixo a subsunção de cada inciso dos ar�gos constantes das Citações dos acusados.
Senão vejamos:

3.1. Art. 119 da Lei n. 19.969, de 11 de janeiro de 2018, incisos:

a) X – envolver-se, durante o serviço, com assuntos alheios as suas funções que possam causar
prejuízo à execução das tarefas sob sua responsabilidade;

Restou devidamente provado nos autos que o ST QP/Comb. RG 01.984 Isaac VIANA Oliveira e o 2º
Sgt QP/Comb. RG 01.690 Robson Cordeiro MAGALHÃES, não saíram para o atendimento de uma
ocorrência operacional, mas sim para realizar a�vidades sobre assuntos alheios às funções que
exerciam no dia 01/01/2022. Portanto, está configurado a transgressão disciplinar esculpida no
inciso em evidência. 
 



b) XI – deixar de cumprir as prescrições regulamentares no âmbito de suas atribuições;

Os elementos de prova produzidos neste procedimento, demonstram que as a�tudes dos
acusados são melhor caracterizadas pelo Art. 120 da Lei n. 19.969, de 11 de janeiro de
2018, inciso XVIII. 
 

c) XIII – prestar informação a superior hierárquico, induzindo-o a erro, deliberada ou
intencionalmente;

Restou devidamente provado nos autos que é falsa a declaração cedida pelo ST QP/Comb. RG
01.984 Isaac VIANA Oliveira ao 2º Ten Veridiano, no momento em que foi ques�onado sobre o
mo�vo e horário de sua saída, ao chegar no quartel em veículo par�cular as 07:30 do dia
04/01/2022. Esta falsa declaração, claramente �nha o obje�vo de induzir o referido oficial a
erro. Portanto, está configurado a transgressão disciplinar esculpida no inciso em evidência. 
 

d) XV – omi�r e/ou acrescentar indevidamente, em nota de ocorrência, relatório ou qualquer
documento, dados indispensáveis ao esclarecimento dos fatos;

Restou devidamente provado nos autos que O ST Viana inseriu falsamente no sistema a
ocorrência nº RAI  22729039 (000026778472) e não inseriu a alteração de sua saída noturna na
parte diária do dia 03/01/2022. Portanto, está configurado a transgressão disciplinar esculpida no
inciso em evidência. 
 

e) XXVI – pra�car ilícito doloso definido como crime punível com detenção.

Os elementos de prova produzidos neste procedimento, demonstram que as a�tudes dos
acusados são melhor caracterizadas pelo Art. 120 da Lei n. 19.969, de 11 de janeiro de
2018, inciso XVIII. 
 

3.2. Art. 120 da Lei n. 19.969, de 11 de janeiro de 2018, incisos:

a) X – deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera de suas
atribuições;

Ao se observar os vídeos 7 (000026778681) e 8 (000026778701), nota-se de forma cristalina que
o ST Viana e o 2º Sgt Magalhães adentram ao quartel, u�lizando trajes à paisana. Este fato
ni�damente fere o ar�go 37 do Regulamento de Uniformes do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Goiás, disposto no Decreto nº 7.005/09. Portanto, está configurado a transgressão
disciplinar esculpida no inciso em evidência. 
 

b) XVIII – abandonar serviço, plantão ou função de sua responsabilidade;

Restou devidamente provado nos autos que no dia 01/01/2022 entre às 20h49 e 21h00 o 2º Sgt
QP/Comb. RG 01.690 Robson Cordeiro MAGALHÃES se ausentou do quartel, estando de serviço,
em veículo par�cular, sem o conhecimento ou autorização de superior hierárquico e que no
período das 22h18 do dia 03/01/2022 às 07h30 do dia 04/01/2022, o ST QP/Comb. RG 01.984
Isaac VIANA Oliveira se ausentou do quartel, em veículo par�cular, sem o conhecimento ou
autorização de superior hierárquico. Portanto, está configurado a transgressão disciplinar
esculpida no inciso em evidência. 
 

c) XX – trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção, em qualquer a�vidade, função
ou instrução;

Os acusados, ao não se preocuparem em u�lizar os Equipamentos de Proteção Individual
requeridos ao atendimento das ocorrências, como se configura pelas fotos juntadas aos
memoriais (000028784570, 000028784611 e 000028784554), está configurado a transgressão
disciplinar esculpida no ar�go em evidência. 
 

d) XXII – afastar-se de qualquer lugar em que deva estar por força de disposição legal ou ordem
superior;

Os elementos de prova produzidos neste procedimento, não demonstram o come�mento da
transgressão disciplinar de maneira inidônea. 
 

e) XXXI – re�rar ou tentar re�rar, de qualquer lugar sob administração militar, material, viatura
ou animal, ou deles servir-se indevidamente, sem autorização do responsável;

Os acusados, ao se u�lizarem da viatura ASA-50 para fins desconhecidos alheios ao serviço,
conforme resta provado nos autos, cometeram a transgressão disciplinar esculpida neste inciso
em evidência. 
 



f) XXXII – deixar de zelar, danificar, ou extraviar, por negligência ou desobediência às regras ou
normas de serviço, materiais pertencentes às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal que
estejam sob sua responsabilidade direta;

Os elementos de prova produzidos neste procedimento, não demonstram o come�mento da
transgressão disciplinar de maneira inidônea. 
 

g) LI – ofender, injus�ficadamente, qualquer dos preceitos da é�ca, da disciplina ou hierarquia
militar previstos em lei; (Lei 19.969/2018: Art. 5º, incisos I, II, IV e VII; Art. 15);

Restou devidamente provado nos autos que o ST QP/Comb. RG 01.984 Isaac VIANA Oliveira e o 2º
Sgt QP/Comb. RG 01.690 Robson Cordeiro MAGALHÃES, feriram os preceitos da é�ca descritos
nos incisos II, IV e VII, da lei Lei 19.969/2018 .Portanto, está configurado a transgressão disciplinar
esculpida no inciso em evidência.

h) LIV – pra�car fato doloso definido como crime punível com reclusão;

Restou devidamente provado nos autos que no dia 01/01/2022 no período entre 09h00 e 20h00
ocorreu, de fato, o registro de uma ocorrência fic�cia e com o uso de viatura para fins
desconhecidos pra�cados pelo ST QP/Comb. RG 01.984 Isaac VIANA Oliveira e 2º Sgt QP/Comb.
RG 01.690 Robson Cordeiro MAGALHÃES, sendo que esta ação se enquadra nos crimes de
Falsificação de Documento, Art 311 e Peculato, Art 303 do Código Penal Militar. Crimes estes, que
são puníveis com pena de Reclusão. Portanto, está configurado a transgressão disciplinar
esculpida no inciso em evidência.”

 

18.  Ora, é latente que existem diversos elementos de prova que sinalizam claramente as TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES
praticadas pelo ST Viana, inclusive que existem indicativos que essa conduta vinha, teoricamente, sendo adotada por ele faz algum
tempo, conforme se infere do depoimento prestado pelo Cb QPC 03.706 Anilton de Souza MAGALHÃES (SEI 000028636347), in
verbis:

 

 QUE já observei várias vezes o ST VIANA deixar o quartel, enquanto estava de serviço,
para provavelmente tratar de assuntos particulares. QUE já observei várias vezes o ST
VIANA dexar o quartel no periodo noturno, enquanto de serviço, e passar a noite inteira
fora do quartel. QUE estas saídas mencionadas anteriormente foi em veículo particular.
QUE tem conhecimento que todos os praças sabem das saídas noturnas do ST VIANA.”
(negritos não estão no original)

19. Situações como essa 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.

 

20. Noutro diapasão, aproveito a oportunidade para registrar que o 2º Sgt QP/Comb. RG 01.690 Robson Cordeiro MAGALHÃES,
militar que se envolveu com o ST Viana no episódio rela�vo ao dia 01/01/2022, não apresentou recurso, operando o transitado
em julgado da Decisão n. 3/2022 – 9º CRBM (000029265530) em seu desfavor e o consequente advento da exigibilidade das
medidas disciplinares que lhe tocam.

 

21. Ante ao exposto, DECIDO:

 

I - Indeferir o pedido de Reconsideração de Ato formulada pelo ST Viana;

 

II - Manter incólume a Decisão n. 3/2022 – 9º CRBM (000029265530), para con�nuar concordando integralmente
com o Parecer do Oficial Encarregado e:

 

II.a - De acordo com os autos, ficou evidente que houve a prá�ca das transgressões disciplinares por parte do ST
Viana sobre os fatos rela�vos ao dia 01/01/2022, conforme demonstrado anteriormente, 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, 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 manutenção da 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;



II.b – Na mesma seara, os autos foram conclusivos no sen�do de 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 manutenção
da 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.

 

III – Manter a classificação das transgressões pra�cadas pelo ST QP/Comb. RG 01.984 Isaac VIANA Oliveira e
elencadas no inciso II.a desta decisão (rela�vo ao dia 01/01/2022) como GRAVE. Em análise aos critérios especificados nas alíneas
"a, b, c e d", do inciso I, do art. 20 do CEDIME, manter a fixação da 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, e o agravamento da
sanção base para Transferência a Bem É�ca e Disciplina para o 4º PBM – Campos Belos (Art. 14, V, b, da Norma Administra�va n.
25 do CBMGO), 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;

 

IV – Manter a classificação das transgressões pra�cadas pelo ST QP/Comb. RG 01.984 Isaac VIANA Oliveira e
elencadas no inciso II.b desta decisão (rela�vo aos dias 03 para o 04/01/2022) como GRAVE. Em análise aos critérios especificados
nas alíneas "a, b, c e d", do inciso I, do art. 20 do CEDIME, manter a fixação da 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 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;

 

 IV – À SAAD para providências a fim de enviar esta Decisão para publicação em Bole�m Geral Eletrônico - BGE da
Corporação;

 

V - Determinar que seja no�ficado o Disciplinando.

 

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

 

FORMOSA - GO, aos 09 dias do mês de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS CASTILHO DE QUEIROZ, Comandante Regional, em 09/05/2022, às
15:16, 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 000029891373 e o código CRC
982C4E81.
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