
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria nº 29/2022 - CBM/19º BBM - FORMOSA.-09872

Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico referente ao pedido
relativo ao processo de vistoria protocolado no SIAPI sob o número
102900/22 e protocolo de Comissão Técnica número 120023/22.

 

O COMANDANTE DO 19º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO
DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da  Lei 15.802 de 11 de
setembro de 2006 e da Norma Técnica n. 01/2021 - CBMGO, resolve:

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

encontram-se em desacordo com a Lei 15.802/2006 e Normas Técnicas da Corporação, tendo em vista
solicitação de Parecer Técnico referente ao processo de Vistoria n. 102900/22 - SIAPI, encaminhado a
SECIP deste batalhão pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão Técnica n.
120023/22. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial chefe da SECIP.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:
- Presidente: 2º Ten QOC 04.120  Igor Ubiratan Barros FLEURY
- Membro: 1º Sgt QPComb 01.646 MIRIAM Mendes de Miranda
- Membro:  Cb QPComb 03.624 LINDOMAR Francisco de Souza
 
Art. 4º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral

Eletrônico da Corporação.
 
 
Goiânia, aos 19 dias do mês de agosto de 2022.

 

 

Eliton Ataíde ORNELAS - Cap QOC
Comandante em exercício do 19º BBM

 

                                                                                                   



 

Documento assinado eletronicamente por ELITON ATAIDE ORNELAS, Comandante em
exercício, em 23/08/2022, às 12:00, 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
000032902222 e o código CRC C8AAE035.

19º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
AVENIDA SENADOR COIMBRA BUENO - Bairro JARDIM TRIANGULO - CEP 73808-284 - FORMOSA - GO

-  (61)3631-2663

Referência: Processo nº 202200011008006 SEI 000032902222

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000032902222&crc=C8AAE035


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

9º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202200011022866
Nome: 9º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

 

PARECER CBM/9º BBM-14209 Nº 21/2022
1. Referência:

Lei Estadual n. 15.802, de 11/09/2006;
Normas Técnicas – CBMGO;
Norma Administrativa n. 25;
Norma Administrativa n. 26;
Portaria n. 22/2022 - 9º BBM Caldas Novas - CBM (000032792794);
Protocolo de Inspeção Técnica de n. 78823/22;
Protocolo de Requerimento de Comissão Técnica n. 106996/22 (000032790141);
Projeto aprovado sob o protocolo 166/2007 em 29 de fevereiro de 2008.

 
2. Identificação da Edificação:

Nome ou Razão Social: João Divino de Araújo Cunha
Endereço: Avenida Cel Bento de Godoy, Qd. 34, Lt. 22-B, nº 1125, Setor São José, Caldas Novas-
GO;
Ocupação/Uso/Descrição/Divisão: A-2 / C-2;

Área Total Construída Apresentada: 912,55 m2;
Quantidade de Pavimentos Apresentada: 4;
Altura: 9,2 metros.

 
3. Descrição da Edificação:    

Trata-se de uma edificação de ocupação mista com divisão C-2 - Comércio varejista de
tintas e materiais para pintura no térreo, mais 3 pavimentos de 230,63m² com divisão A-2, sendo 2
apartamentos por pavimento. Em cada pavimento da divisão A-2 há 05 quartos e 02 salas. O pavimento
térreo, com divisão C-2 possui 220,66m², mas apenas 170,26m² na sala comercial.

O acesso entre os pavimentos dá-se por uma Escada Não Enclausurada. Dentre os
sistemas de proteção e segurança contra incêndio e pânico existentes na edificação estão instalados
hidrantes e extintores.
 



4. Solicitação:
No ato da Inspeção Técnica, foi constatado que as escadas possuem 0,90m de largura,

portanto estão em desconformidade com o projeto aprovado e não possuem a largura mínima prevista na
NT-11. Foi solicitado que seja retirada a exigência de adequação da largura da escada devido à
inviabilidade técnica de alterar os aspectos construtivos.

5. Comentários:
De acordo NT-11/2021:
"item 5.4.2.1: As larguras mínimas das saídas de emergência, exceto das portas onde o

dimensionamento deve ser feito de acordo com o item 5.5.4.2, devem ser as seguintes: 1,2m para as
ocupações em geral ressalvando as exceções especificadas nesta Norma Técnica" .

As exceções estão previstas no item 5.7.7.2 da NT 11/2021:
"As escadas não-enclausuradas ou escadas comuns (NE) podem ter largura mínima de

1,00m, respeitadas as demais exigências, quando se enquadrar em uma das seguintes situações: atender a
edificações classificadas nos grupos de ocupação A, B, C, D, G, I ou J, com população total do prédio,
inferior a 50 pessoas e altura até 6,00 m".

A edificação objeto desta comissão possui altura de 9,2 m, e população total superior a
50 pessoas (07 dormitórios (quartos e salas) X 02 pessoas por dormitório X 03 pavimentos A-2 +
170,26 m² de C-2 / 5 (01 pessoa a cada 5 m² de área =>  Total de pessoas na edificação: 77).

Portanto a edificação não se enquadra nos parâmetros previstos nas exceções.
Considerando que a largura das saídas de emergência são dimensionadas em função do

número de pessoas que por elas possam transitar, sendo as escadas dimensionadas em função do
pavimento de maior população, o qual determina as larguras mínimas para os lanços correspondentes aos
demais pavimentos. Temos na edificação desta comissão, os pavimentos compostos por apartamentos
residenciais com população de 14 pessoas por pavimento (07 dormitórios (quartos e salas) X 02 pessoas
por dormitório).

Consoante ao item 5.4.2.1 da NT-11,  a escada deve possuir largura mínima  de
1,20m, não obstante a escada objeto dessa comissão apresenta entre o térreo e os pavimentos largura de
apenas 0,90m.

 
Levando em consideração os argumentos apresentados, e embora a edificação não seja

classificada como existente, e utilizando os critérios da NT-41, levantamos os seguintes pontos:
Item 6.1.2.3.1: "A largura mínima dos componentes das saídas de emergência deverá ser

de 80 cm, exceto para as ocupações de divisões específicas (E-6, H2 e H-3) indicadas nesta norma";
Item 6.1.2.3.5: "Caso as larguras dos componentes das saídas de emergência não

atendam ao exigido pela NT-11, a lotação a ser considerada no pavimento ou ambiente deve ser limitada
de acordo com a capacidade suportada pela quantidade de unidades de passagem apresentada";

Item 6.1.2.3.6: "Para os componentes das saídas de emergência com largura inferior a
1,0 m deverá ser considerada a capacidade de uma unidade de passagem reduzida em 30% (trinta por
cento) em relação à capacidade prevista na tabela específica da NT-11. Caso esta redução percentual
resulte em número fracionário, deverá ser realizado o arredondamento para o número inteiro
imediatamente inferior".

Conforme tabela A-1 da NT-11 a capacidade da unidade de passagem para Habitação
multifamiliar (A-2) é de 45 pessoas por unidade de passagem, dessa forma, deve-se considerar apenas uma
unidade de passagem para a escada em tela e a capacidade reduzida em 30%. Nesta situação, caso a
edificação fosse comprovadamente existente, acataríamos a solicitação sem  outras exigências adicionais
para adaptações, afinal, uma unidade de passagem teria sua capacidade reduzida para 38 pessoas, número
superior a população de cada pavimento. Entretanto, como não se trata de uma edificação
comprovadamente existente, isto é, construída em data anterior a 10 de março de 2007, há de se levantar
pontos adicionais que possam trazer maior segurança para a edificação.



Foi verificado ainda que no projeto aprovado em 2008 estava previsto um hidrante no
pavimento térreo, mas que foi instalado no interior da loja ao invés de estar no hall, porém, esta comissão
entende que há maior efetividade de tal medida de segurança contra incêndio e pânico da forma como se
encontra instalada.
 
 
6. Parecer    

Considerando os pontos supracitados, esta comissão manifesta-se favorável ao pedido
do solicitante quanto à aprovação da escada com as características em que se encontram desde que sejam
acrescidas as seguintes medidas de segurança adicionais contra incêndio e pânico:

Instalação de sistemas de alarme e detectores de incêndio, conforme NT-19/2014, nos corredores
de uso comum em todos pavimentos;
Que haja atualização do projeto de incêndio inserindo as medidas acima elencadas, fazendo constar
a largura real da escada e alterando a posição do hidrante do pavimento térreo, deixando-o conforme
encontra-se na loja.
Fazer constar a seguinte nota no projeto: "Escada aprovada conforme PARECER CBM/9º BBM-
14209 Nº 21/2022 protocolado no SIAPI sob nº 106996/22".

O presente parecer condiciona-se a atual situação da edificação. Caso seja alterada sua
finalidade, ocupação ou área, um novo projeto deverá ser apresentado ao CBMGO, para avaliação e
devidas providências. Cumpram-se rigorosamente estas e as demais exigências do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Goiás referentes à segurança contra incêndio e pânico aplicáveis à edificação.
 

Este é o parecer.

 

Caldas Novas, 17 de agosto de 2022.

 

Daniel Freire Pereira Batista – Maj QOC
Presidente

 

Tarcísio Duarte Celestino – 1º Ten QOC
Membro

 

Ueliston Marçal Silveira – 2º Ten QOA/Adm
Membro

 

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL FREIRE PEREIRA BATISTA, Comandante,
em 24/08/2022, às 18:53, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

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

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000032798621&crc=C353B778


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000032798621 e o código CRC C353B778.

 
9º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 

AVENIDA D - Bairro PARQUE DAS BRISAS - CEP 75690-000 - CALDAS NOVAS - GO -  (64)
3454-6653

 

Referência: Processo nº 202200011022866 SEI 000032798621

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000032798621&crc=C353B778


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 421, de 19 de agosto de 2022

 

Aprova atualização da Norma Técnica que especifica.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS ,
nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.790, no uso de
suas atribuições legais, nos termos do ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o Regulamento
da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

Considerando a constante necessidade de aperfeiçoamento e atualização de normas e
regras, face à dinâmica da sociedade em geral e, por conseguinte, da Corporação, que se insere nesse
contexto; e

Considerando o recebimento de proposta de atualização referente a Norma Técnica nº
18/2022 - Iluminação de Emergência, conforme O�cio 44148/2022/CBM (SEI nº 000032643135), de lavra
do Comandante de A�vidades Técnicas, resolve:

 

  Art. 1º  Aprovar a atualização da Norma Técnica nº 18/2022 - Iluminação de
Emergência, nos termos do anexo SEI nº (000032925867).

 

Art. 2º  Determinar a publicação da norma atualizada em Bole�m Geral Eletrônico da
Corporação e no portal oficial do CBMGO na internet.

 

Art. 3º  Determinar ao Comando de A�vidades Técnicas a adoção das providências ao
seu encargo, com vistas à difusão e aplicação das atualizações aprovadas por esta portaria.

 

Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção de providências
visando publicar esta portaria no Diário Oficial do Estado.

 

Art. 5º  Esta portaria entra em vigor 15 (quinze) dias após sua publicação no Diário
Oficial do Estado de Goiás, com vistas à consecução das eventuais adaptações no SIAPI.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 



Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 22/08/2022, às 12:15, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000032925022 e o código CRC 0DA88E68.

SECRETARIA GERAL 
AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM AMÉRICA - GOIANIA - GO - CEP 74270-060 - (62)3201-

2004.

Referência: Processo nº 202200011013185 SEI 000032925022

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000032925022&crc=0DA88E68
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1. OBJETIVO 
 
1.1 Fixar as condições necessárias para o projeto e instalação do sistema de iluminação de emergência em 
edificações e áreas de risco, atendendo ao previsto na Lei Estadual n. 15.802/06 – Código Estadual de Proteção 
contra Incêndio e Pânico do Estado de Goiás. 
 

2. APLICAÇÃO 
 
2.1 Esta Norma Técnica (NT) aplica-se às edificações e áreas de risco onde o sistema de iluminação de 
emergência é exigido. 
 
2.2 Adota-se a NBR 10898 – Sistema de iluminação de emergência, naquilo que não contrariar o disposto nesta 
NT. 
 

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS 
 
Instrução Técnica n. 18/2019 – CBPMESP. 
NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão.  
NBR 10898 - Sistema de iluminação de emergência. 
NBR 15465 - Sistema de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão – Requisitos de 
desempenho. 
NBR IEC 60079-10 Atmosferas explosivas – Classificação de áreas. 
NBR IEC 60079-0 Atmosferas explosivas – Equipamentos. 
NBR IEC 62722-2-1 Desempenho de luminárias.  
NORMA TÉCNICA N° 21 – CBMDF: Sistema de Iluminação de Emergência 
 

4. DEFINIÇÕES 
 
4.1 Aplicam-se as definições constantes da NT 03 - Terminologia de segurança contra incêndio. 
 

5. PROCEDIMENTOS 
 
5.1 A iluminação de emergência deve ser prevista como iluminação de aclaramento, obrigatória em todos os locais 
da edificação que integram uma rota de fuga, vertical ou horizontal, além dos ambientes destinados a salas de 
aula, dormitórios coletivos e aqueles que permitam concentração mínima de 50 pessoas e inclusive na área de 
banheiros dos locais de concentração de público. 
 
5.2 O sistema de iluminação de emergência não pode ter autonomia menor que 1h (uma hora) de funcionamento, 
incluindo uma perda não maior que 10% de sua luminosidade inicial. 
 
5.3 Grupo motogerador (GMG) 
 
5.3.1 Deve-se garantir acesso controlado e desobstruído desde a área externa da edificação até o grupo 
motogerador. 
 
5.3.2 No caso de grupo motogerador instalado em local confinado, para o seu perfeito funcionamento, deve ser 
garantido que a tomada de ar seja realizada sem o risco de se captar a fumaça oriunda de um incêndio. 
 
5.3.3 Na condição acima descrita, o GMG deve ser instalado em compartimento resistente ao fogo por 2 h, com 
acesso protegido por PCF P-90. 
 
5.3.4 Quando a tomada de ar externo for realizada por meio de duto, este deve ser construído ou protegido por 
material resistente ao fogo por 2 h. 
 
5.3.5 Nas edificações atendidas por grupo motogerador, quando o tempo de comutação do sistema for superior ao 
estabelecido pela NBR 10898, deve ser previsto sistema centralizado por bateria ou bloco autônomo. 
 
5.4 Sistema centralizado com baterias 
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5.4.1 Os componentes da fonte de energia centralizada de alimentação do sistema de iluminação de emergência, 
bem como seus comandos devem ser instalados em local não acessível ao público, sem risco de incêndio, 
ventilado e que não ofereça risco de acidentes aos usuários. 
 
5.4.2 Se houver baterias reguladas por válvulas, o painel de controle pode ser instalado no mesmo local das 
baterias. O local da instalação deverá ser em lugar ventilado e protegido do acúmulo de gases. 
 
5.4.3 A vida útil das baterias usadas nesse sistema deve ser de quatro anos, comprovado pelo fabricante. 
 
5.5 Conjunto de blocos autônomos 
 
5.5.1 As baterias para sistemas autônomos devem ser de chumbo-ácido selada ou níquel-cádmio, isenta de 
manutenção, ou outra tecnologia compatível. 
 
5.6 Considerações gerais 
 
5.6.1 No caso de instalação aparente, a tubulação e as caixas de passagem devem ser metálicas ou em PVC 
rígido antichama, conforme NBR 15465. 
 
5.6.2 A distância máxima entre os pontos de iluminação de emergência não deve ultrapassar 15 m e entre o ponto 
de iluminação e a parede 7,5 m. Outro distanciamento entre pontos pode ser adotado, desde que atenda aos 
parâmetros da NBR 10898. 
 
5.6.2.1 Deve-se garantir um nível mínimo de iluminamento de 3 lux em locais planos (corredores, halls, áreas de 
refúgio) e 5 lux em locais com desnível (escadas ou passagens com obstáculos). 
 
5.6.2.2 A iluminação deve permitir o reconhecimento de obstáculos que possam dificultar a circulação, como 
grades, saídas, mudanças de direção etc. 
 
5.6.2.3 Deve ser considerada sempre a instalação dos pontos de iluminação em altura inferior à que se encontram 
locais de saída/exaustão de fumaça, visando minimizar a obstrução da iluminação por ocorrência de um “colchão” 
de fumaça junto ao teto. 
 
5.6.3 A tensão das luminárias de aclaramento e balizamento para iluminação de emergência em áreas com carga 
de incêndio deve ser de, no máximo, de 30 Volts. 
 
5.6.3.1 Na impossibilidade de reduzir a tensão de alimentação das luminárias, pode ser utilizado em cada ponto 
de iluminação de emergência um interruptor diferencial de 30 mA, com disjuntor termomagnético de 10 A. 
 
5.6.4 Luminárias a serem instaladas em áreas classificadas como de atmosfera explosiva, devem estar aprovadas 
de acordo com exigências das respectivas normas que definem a classificação da área e os requisitos para 
equipamentos elétricos. Caso o tipo de sistema adotado nesses locais utilize alimentação centralizada, a bateria 
deve estar localizada em local fora da área de risco. 
 
5.6.5 Em áreas com maior incidência de risco, como por exemplo aquelas que possuem máquinas de grande 
porte (exemplos: impressoras em gráficas, subestações, galerias subterrâneas, geradores de emergência, 
estacionamentos subterrâneos, casa de bombas de incêndio, áreas de controle de entrada) é obrigatório a 
instalação de iluminação de emergência seguindo os critérios desta norma. 
 
5.6.6 Recomenda-se a instalação de uma tomada externa à edificação, compatível com a potência da iluminação, 
para ligação de um gerador móvel. Esta tomada deve ser acessível, protegida adequadamente contra intempéries 
e devidamente identificada. 
 
5.6.7 O Corpo de Bombeiros, na vistoria, poderá exigir que os equipamentos utilizados no sistema de iluminação 
de emergência sejam certificados pelo Sistema Brasileiro de Certificação. 



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 790, de 26 de agosto de 2022

 

 

Dispõe sobre a transferência de militar.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, nos termos do ar�go 11 da Lei estadual 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, resolvem:

 

Art. 1º  Transferir, no interesse do serviço, nos termos da legislação em vigor, conforme quadro abaixo:

ORD. MILITAR CPF ORIGEM DESTINO
1 3º Sgt QP/Combatente 03.297 MARIA JOSÉ DE SOUSA 052.861.206-95 BM/5 CAT

 

Art. 2º  A unidade responsável pela militar ora transferida deverá atribuir funções para que conste no SICAD,
inclusive no que concerne às elencadas nos incisos XC ou XCI, conforme prescreve a Portaria nº 223/2020 – CBM, publicada no
Bole�m Geral Eletrônico nº 34/2020.

 

Art. 3º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respec�vos departamentos
subordinados, que providencie o que lhe compete.

 

Art. 4º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Bole�m Geral Eletrônico da Corporação.

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em 29/08/2022, às 15:12, 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 29/08/2022, às
15:34, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

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 000033135922 e o código CRC
D94A8CF7.

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

COMANDO DA ACADEMIA E ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
 
 
 

Ata n. 14/2022 – CAEBM

 

Ata da reunião realizada às 8h do dia 10 de agosto de dois mil e vinte e dois, no
Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar - CAEBM, onde estavam presentes os bombeiros
militares pertencentes à Comissão designada pela Portaria nº 65/2022 – CAEBM: TC QOC RG 02.286
Rhevysson Martins de Oliveira Brito  – Presidente, CAP QOC RG 02.433 Henrique Saint-Clair Alves de
Oliveira – Membro e a 2° Sgt QPC 02.801 Jordana Melo Cunha Nunes, que secretariou a reunião. Aberta
pelo Presidente da Comissão com o motivo de finalizar o Curso de Especialização em Proteção e Defesa
Civil - CEDC, realizado na modalidade semi-presencial pelo Comando de Operações de Defesa Civil, com
carga horária de 90 horas aulas e início em 11 de maio de 2022 e término em 24 de junho de 2022.
Conforme a Portaria nº 55/2022 - CAEBM (000030916244) foram matriculados 47 militares, que foram
submetidos a verificações nas disciplinas constantes no Plano nº 30/2022 - CAEBM (000029211598), de
forma que 44  militares concluíram o curso com a seguinte classificação:

 

Classificação Post/Grad. RG Nome Origem Nota
1 2º TEN QOA 1.757 WELSON José de Abreu Silva 2º PBM 9,89
2 3° SGT QPC 3.119 Pedro Henrique R. DO PRADO 12ª CIBM 9,89
3 CAP QOC 3.257 Paulineli Damasceno da Silva 22º BBM 9,78
4 1º TEN QOC 2.478 MAICO Cipriano de Melo 9º BBM 9,78
5 1º TEN QOA 1.717 Sebastião Gomes da Silva JÚNIOR 4ª BBM 9,67
6 2º TEN QOC 4.117 ERICK Martuscelli de Almeida 14ª CIBM 9,67
7 2º TEN QOC 3.975 Jair MERLIM Filho 17ª CIBM 9,67
8 2º TEN QOC 4.116 Diogo Souza MESSIAS 15ª CIBM 9,61
9 CAP QOC 2.449 José Fábio Anastácio Leite 5ºBBM 9,56
10 1º TEN QOC 2.382 DOUGLAS Decarlo di Faria Soares 18ª CIBM 9,56
11 3° SGT QPC 2.947 EDER Renato de MELO 2ºBBM 9,56
12 3° SGT QPC 3.284 Dioclênio Camelo Pinto 12ºBBM 9,56
13 1º TEN QOC 1686 Ricardo Pereira Mundim 10º BBM 9,44
14 1º TEN QOC 1.782 Ailton Pinheiro de ARAUJO 7ª CIBM 9,44
15 2º TEN QOA 1.326 Ronaldo DOS REIS Araújo 20ª CIBM 9,44
16 2º TEN QOA 1.824 Antônio Fernandes da Silva Júnior 18ºBBM 9,44
17 2º TEN QOC 1.341 Márcio dos Santos PRADO 16º BBM 9,44
18 2º TEN QOA 1.747 VIRGÍNIA Altoé 22ªCIBM 9,33
19 2º SGT QPC 1.702 Romilson NEPOMUCENO Neves 23ºBBM 9,28
20 3° SGT QPC 2.518 Rayner PABLO Jorge da Silva 20ª CIBM 9,28
21 2º TEN QOC 3.865 JEFFERSON Rodrigues de Oliveira 11ºBBM 9,22
22 3° SGT QPC 2.832 Juliana Ferreira Mendes Lima 15ºBBM 9,22
23 1º TEN QOA 1.700 ROJENS Eugênio Silva Morais 21ªCIBM 9,17
24 2º TEN QOA 1.362 Geziel ALVES de Moraes 16ª CIBM 9,17
25 2º TEN QOA 1.437 Arlison Teófilo FRANCO 23ª CIBM 9,17



26 2º TEN QOA 1.253 Adson Rodrigues da Costa 1ºPBM 9,17
27 CAP QOC 2.791 MÍRIAN Lopes dos Reis Araújo 11ª CIBM 9,11
28 2º TEN QOC 4.115 Daniel Ferreira RODRIGUES 17º BBM 9,06
29 2º TEN QOC 3.864 Jefferson FERREIRA Souza 8º BBM 9,00
30 CB QPC 3.540 Daniel José Silva LEÃO 3º BBM 9,00
31 SD QPC 4.134 DANILO de Paula Barros 3ª CIBM 9,00
32 1º TEN QOC 3.841 Wenderson Silva da SILVEIRA 1ª CIBM 8,94
33 2º TEN QOC 3.870 Samuel Chaves BARRETO Borges Alves 5ª CIBM 8,94
34 1º TEN QOC 3.857 Daniel Henrique CASTRO ALVES 25ªCIBM 8,72
35 2º SGT QPC 1.938 FERNANDO Augusto Xavier da Silva 13º CIBM 8,67
36 2º Ten QOA 1.594 Leomar Dias MACHADO 14º BBM 8,56
37 2º TEN QOA 1721 Sérgio ESTRELA Vaz 8ªCIBM 8,50
38 1º TEN QOC 1.554 HUGO Brito 4ª BBM 8,39
39 2º SGT QPC 1.740 VALTER Mateus Tinoco Júnior 12ºBBM 8,39
40 1º TEN QOC 3.678 EDSON Ferreira Ribeiro Júnior 13º BBM 8,17
41 CAP QOC 2.962 Salathyel Gomes Carvalho 10ª CIBM 7,94
42 CAP QOC 2.957 LUCIANO Aragão Ninomia 1º BBM 7,89
43 3° SGT QPC 2.661 Dyogo FERNANDO NERY de O. Cruz 3º PBM 7,78
44 3° SGT QPC 2.151 Renato Gomes da CUNHA Silva 19º BBM 7,78

 

 

O curso foi  ministrado pelos seguintes instrutores:

 

ITEM DISCIPLINA INSTRUTORES CARGA
HORÁRIA 

1 ELABORAÇÃO DE PLANO DE
CONTINGÊNCIA MAJ BM 02.272

ADRIANO
LOURENÇO DOS

SANTOS
10

2 GEOPROCESSAMENTO APLICADO À
DEFESA CIVIL CAP BM 02.482 MARCELO MARTINS

 MOURA 10

3 PERCEPÇÃO E MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO CAP BM 02.482 MARCELO MARTINS

 MOURA 10

4 SEGURANÇA DE BARRAGENS CAP BM 02.482 MARCELO MARTINS
 MOURA 15

5 MONITORAMENTO METEOROLÓGICO 1º
TEN BM 02.694 JONATHAN ALVES

SOARES 10

6 OPERAÇÕES BM E SISTEMA DE
COMANDOS DE INCIDENTES

1º TEN
BM 02.694 JONATHAN ALVES

SOARES 05

7 LEI 12.608 /12, DECRETO  N. 1.242/1977 E
PORTARIA N. 472/2021 

1º SGT
BM 01.974 HEUDES JOSÉ DA

SILVA 10

8 DECRETAÇÕES DE DESASTRE 1º SGT
BM 01.974 HEUDES JOSÉ DA

SILVA 10

9 OFICINAS DE LEVANTAMENO DE ÁREAS
DE RISCO

3º SGT
BM 03.178

WESLLEY
GONÇALVES DA

SILVA
10

TOTAL 90 H/A

 

Os alunos abaixo não concluíram o curso:

 



Ord. Posto/Grad. RG Nome Motivo
1 1º TEN QOA 01.347 Marcos Monteiro Silva Desligado, conforme Portaria 61- CBM 000031526694
2 2º TEN QOA 01.258 Weber Pereira Barbosa Desligado, conforme Portaria 61- CBM 000031526694
3 2º TEN QOC 03.869 Rodrigo Santos Moreira Desligado, conforme Portaria 61- CBM 000031526694

 

Em tempo, e observando que o CEDC trata-se de um curso pioneiro e que a Portaria n.
29/2010 - GEBM (000031432998), em anexo, concede todos os direitos e prerrogativas dos concluintes
dos cursos pioneiros aos Coordenadores e instrutores, a Comissão valida a publicação do Curso de
Especialização em Proteção e Defesa Civil - CEDC em ficha individual dos seguintes militares:

 

Item Posto/Grad RG Nome Função 
1 MAJ QOC 02.272 Adriano Lourenço dos SANTOS Coordenador/ Instrutor
2 CAP QOC 02.773 RICARDO de Souza Oliveira Subcoordenador
3 CAP QOC 02.482 Marcelo Martins MOURA Auxiliar da Coordenação/Instrutor 
4 CAP QOC 02.694 JONATHAN Alves Soares Auxiliar da Coordenação/Instrutor
5 2º TEN QOA 02.236 Wellington Costa da Silva FULGONI Auxiliar da Coordenação
6 1º SGT QPC 01.974 HEUDES José da Silva Auxiliar da Coordenação/Instrutor
7 1º SGT QPC 02.472 LUCIANO Oliveira Silva Auxiliar da Coordenação/Instrutor
8 3º SGT QPC 03.178 Wesllley Gonçalves da SILVA Auxiliar da Coordenação/Instrutor
9 SD QPC 04.081 WANDERSON Ricardo F. Rocha Auxiliar da Coordenação/Instrutor

 

Nada mais a ser tratado, o Sr. TC Rhevysson Martins de Oliveira Brito, Presidente da
Comissão deu por encerrada a reunião, mandando que lavrasse a presente Ata, que, depois de lida e
achada de acordo, vai devidamente assinada por todos os componentes da Comissão. Eu,  secretária, a
digitei e assino com os demais.

 

 

Rhevysson Martins de Oliveira Brito - TC QOC
Presidente

 
 

Henrique Saint-Clair Alves de Oliveira  - CAP QOC
Membro

 
 

 Jordana Melo Cunha Nunes –  2º SGT QPC 
Secretária

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JORDANA MELO CUNHA NUNES, Bombeiro (a)
Militar, em 29/08/2022, às 14:16, 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 HENRIQUE SAINT CLAIR ALVES DE OLIVEIRA,
Chefe, em 29/08/2022, às 14:18, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.



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

1º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

Aberta a audiência, aos 19 dias do mês de agosto de 2022, as 10 horas, na sala do Chefe do Almoxarifado
do 1º BBM, situado a rua 66, n. 253, Setor Central, cidade de Goiânia - GOIÁS, constatou-se a presença do
acusado e a presença das testemunhas arroladas na citação. Em princípio foi realizada a leitura da citação
e posteriormente aberto o prazo de 5 minutos para a sustentação oral do acusado, informando QUE:
durante sua viagem de família / lazer, fez um contato no Grupo da SOp para algum voluntário em
permutar de serviço naquela data, na sequência realizou contato com a Sgt Patrícia, auxliar da SOp,
solicitando uma troca de serviço com o Sd Roosvelt já que o mesmo foi voluntário, e obteve como
resposta um "ok", e iria alterar a escala, já dizendo que o subs�tuto poderia vir assumir seu serviço.
Porém, em seguida recebeu um retorno via “Whats App” informando que o Chefe da SOp não teria como
autorizar a permuta, pois o serviço era ordinário e o subs�tuto, especialista do Canil, o que não poderia
ser recompensado, porém teve como opção encontrar um novo voluntário e ainda, preencher o link. No
outro dia, ao visualizar a mensagem, viu que não teve autorização, e com isso, retornou para assumir o
serviço, informando inclusive o Sgt Thiago Araújo, ACA, informando que iria assumir o serviço. Na
sequência procedeu-se a oi�va da testemunha, CAP QOC Thiago Wening Barbosa, RG 02.604, CPF
903.552.961-87, Brasileiro, casado, natural da cidade de Goiânia - GO, nascido em 16 de fevereiro de
1982, residente e domiciliado à Rua S-4, Setor Bela Vista, Goiânia - GO, filho de Semivaldo Ferreira
Barbosa e Maria Wening Barbosa, lotado no 1º Batalhão Bombeiro Militar, telefone (62) 9 8186-2297,
sabendo ler e escrever, adver�do das implicações legais do falso testemunho e compromissado a dizer a
verdade, declarou que: ao assumir o serviço de Comandante de área que o Cb Araújo, auxiliar da ASA,
não se encontrava para �rar o serviço, perguntou se �nha feito contanto com algum militar de serviço e o
ACA disse que não e não conseguiram contato, pois o telefone estava fora de área, e no decorrer ao
serviço próximo ao horário do almoço, o CB Araújo realizou contato, e informou que �nha feito uma troca
de serviço, mas não foi autorizado pela SOp, que recebeu uma mensagem da Sgt Patrícia, mas não
conseguia ver pois seu aparelho ficou sem sinal e energia. Mas passado algum tempo, conseguiu sinal de
"internet" e ver realmente a mensagem. Nesse momento viu que não daria mais tempo de assumir o
serviço, e depois informou que já estava na estrada e já estava chegando. E após o horário do almoço ele
assumiu o serviço ordinário. Perguntado: se o acusado realizou algum contato para informar o mo�vo do
não comparecimento ao respec�vo serviço ordinarário, respondeu que: próximo ao horário do almoço,
foi feito o contato informando o ocorrido, só não conseguiu antes, devido a região que estava não possuir
bom sinal de internet. Perguntado se adotou alguma medida alterna�va para suprir a falta do acusado,
respondeu QUE: a guarnição correu normalmente, já que o auxiliar do área é acionado esporadicamente,
e lembrou que naquela data não �nha dado nenhuma ocorrência para o Área. Perguntado se o atraso do
acusado, causou algum transtorno ao serviço operacional naquela data, respondeu QUE: não. Ainda mais
que assumiu o serviço após o almoço, e não causou nenhum transtorno, sem alteração ao serviço
operacional. Perguntado se possui algo a mais a declarar, respondeu QUE: não: Na sequência procedeu-
se a oi�va da testemunha, 2º Sgt QP/C RG 2134 Patricia Queiroz de Oliveira, CPF  n. 924.922.231-91,
Brasileira, natural de Goiânia, estado de Goiás, nascida no dia 23 de abril de 1981, filha de Luizmar
Arruda de Oliveira e Valkiria Queiroz de Oliveira, solteira,  lotada no 1° Batalhão Bombeiro Militar,
residente e domiciliada à Rua C-148, Qd. 273, Lt. 14 Jardim América, Goiânia – GO, telefone: (62) 98590-
9786, sabendo ler e escrever, adver�do das implicações legais do falso testemunho e compromissada a
dizer a verdade, declarou QUE: o Cb Araújo realmente realizou contato com a SOp para uma troca de
serviço com o Sd Roosvelt, e pensei que a troca seria autorizada, fato que informou que iria providenciar
a permuta e finalizou a mensagem via Whats App. Porém, ao informar a situação com o Cap Vitor, chefe



da Seção Operacional do 1º BBM, teve como resposta a impossibilidade de atender a solicitação, já que o
serviço era ordinário, e a permuta ocorreria com um militar do canil, ou seja, haveria uma
incompa�bilidade de funções, e o Sd Roosvelt não seria recompensado. Na sequência, repassei a
mensagem, porém, o Cb Araújo não conseguiu visualizar, e agora durante a audiência, observei que o
mesmo, no dia 1º de março, ficou sem sinal e energia em seu aparelho celular. Perguntado se naquela
época, o acusado retornou a SOp para esclarecer o que aconteceu, respondeu QUE: não saberia informar,
pois o mês de março, estava de férias, conforme o planejamento de afastamento de militares do 1º
BBM. Na sequência colheu-se o depoimento do acusado, o CB QP/C RG 03.718 Diogo Barbosa de Araújo,
CPF 011.726.161-08, Brasileiro, natural de Goiânia, estado de Goiás, nascido no dia 03 de agosto de 1985,
filho de Pedro Caetano de Araújo e Elza Barbosa da Silva, casado, lotado no 1° Batalhão Bombeiro Militar,
residente e domiciliado à Rua Trajano de Sá Guimarães, Quadra 09, Lt. 04, Vila Maria Dilce, Goiânia – GO,
telefone: (62) 99677-4971, sabendo ler e escrever, que nesta oportunidade será interrogado nos autos de
Processo Administra�vo Sumário n.º 17/2022 - CCD/1º BBM. O encarregado cien�ficou o acusado dos
direitos que a Cons�tuição Federal lhe assegura entre eles os descritos nos incisos LV e LXIII do Art. 5º, ou
seja, da produção de provas, do contraditório, da ampla defesa, assistência de advogado e o direito de
permanecer calado. Perguntado ao acusado, qual o mo�vo que jus�fique o atraso ao serviço do dia 1º de
março de 2022, informou QUE: entende que foram 2 mo�vos, o primeiro acreditar que a troca de serviço
ter dado certo junto a SOp, e o segundo de ter voltado ao acampamento no lago Corumbá onde estava
sua família, e ali não possuía sinal de internet e nem energia para fazer comunicação. Perguntado o
mo�vo de não ter solicitado a troca de serviço para o chefe da seção operacional antes da viagem,
respondeu QUE: a programação de retorno seria antes daquela data, e não era para estender a
viagem. Na sequência abriu-se a oportunidade ao acusado de apresentar as alegações finais, porém o
mesmo afirmou que não �nha nada mais a declarar. Em atendimento inciso V, Art. 60 da Norma
Administra�va n. 25 do CBMGO e ao disposto no Art. 70 do Código de É�ca e Disciplina dos Militares do
Estado de Goiás, este encarregado ofereceu ao acusado a oportunidade de transacionar a sanção prevista
no referido Código correspondente aos fatos denunciados, pelo que o acusado respondeu que: “aceita”.
E de acordo com a letra a, inciso IV, art. 14 da Norma Administra�va 25, ficou acordado entre as partes
que o acusado irá cumprir 01 (um) serviço administra�vo no quartel do 1º Batalhão Bombeiro
Militar. Nada mais a declarar, foi feito o encerramento da Ata de Audiência e declarado encerrada às 10
h45min, do que para constar, lavrei o presente termo que vai devidamente assinado. Eu, Marco Aurélio
Dias da Silva, ST QP/C Escrivão do presente PAD Sumário, que o digitei e subscrevi.

 

Marcos de Jesus Borges Peres - Capitão QOA/Adm
Encarregado do PAD n. 17/2022 - CCD/1ºBBM

 
 

Thiago Wening Barbosa - Capitão QOC
Testemunha 01 do PAD n. 17/2022 - CCD/1ºBBM

 
 

Patrícia Queiroz de Oliveira - 2º Sargento QP/C
Testemunha 02 do PAD n. 17/2022 - CCD/1ºBBM

 
 

Diego Barbosa de Araújo – Cabo QP/Combatente
Acusado no PAD n. 17/2022 - CCD/1ºBBM

                                                                                                                                                       
 

Marco Aurélio Dias da Silva - ST QP/C
Escrivã do PAD n. 17/2022 - CCD/1ºBBM

 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS DE JESUS BORGES PERES, Suplente de
Gestor (a) de Contrato, em 24/08/2022, às 07:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010



e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por DIOGO BARBOSA DE ARAUJO, Bombeiro (a)
Militar, em 24/08/2022, às 08:00, 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 MARCO AURELIO DIAS DA SILVA, Bombeiro (a)
Militar, em 24/08/2022, às 08:12, 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 THIAGO WENING BARBOSA, Bombeiro (a) Militar,
em 24/08/2022, às 08:30, 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 PATRICIA QUEIROZ DE OLIVEIRA, Bombeiro (a)
Militar, em 24/08/2022, às 08:33, 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
000032810571 e o código CRC 46B6DCEF.

 
1º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 

RUA 66 - Bairro SETOR CENTRAL - CEP 74055-070 - GOIANIA - GO -  (62)3201-2164.
 

Referência: Processo nº 202200011007126 SEI 000032810571

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000032810571&crc=46B6DCEF


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

12º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202100011015955

Nome: 12º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

Assunto: Parecer Sindicância n.54/2022- CCD/12ºBBM/6ºCRBM

PARECER CBM/12º BBM-14211 Nº 4/2022

PARECER

 

1 - A presente Sindicância n. 54/2022-CCD/12ºBBM/6ºCRBM (000031135957), foi
instaurada por determinação do Sr. TC QOC 01.392 Erdebane RODRIGUES Monteiro Júnior, Comandante
do 12º BBM, por meio da Portaria 18/2022 – CBM (000031284764), publicada no Bole�m Geral
Eletrônico da Corporação n. 100/2022, em 29 de junho de 2022 (000031596130), para apurar os fatos
narrados nos Autos do Processo (202100011015955).

 

2 - Da análise das peças que compõem a presente Sindicância Meritória, com obje�vo
de esclarecer os fatos con�dos no documento gerador (202100011015955) 12°BBM, o qual informa
que o militar 3º Sgt QPC 03.284 DIOCLÊNIO Camelo Pinto, em seu horário de folga  no dia  dia 03 de abril
de 2021 por volta das 12h44min, deparou-se com a chegada de uma senhora desesperada
em sua residência, com um recém nascido, sem respirar, cianó�co e já entrando em estado de
inconsciência, devido ter se engasgado com leite. De imediato o 3º Sgt DIOCLÊNIO  pegou o bebê e
começou a realizar os procedimentos de primeiros socorros, sendo realizada a manobra de Heimlich com
tapotagens e limpeza de boca/nariz, conforme o Protocolo de Suporte Básico de Vida do CBMGO. Tendo
êxito na manobra. Foram feitas as inquirições do militar envolvido e das testemunhas para
esclarecimento do fato. Com a finalidade de reunir todos os elementos necessários para subsidiar a
decisão da autoridade delegante, este Encarregado procedeu as seguintes diligências e juntadas dos
seguintes documentos: 

1) No�ficação 1: No�ficação do Sindicado (000031601152);

2) Termo de Inquirição 1: Inquirição do Sindicado (000031671842);

3) O�cio 38581: No�ficação de testemunha (000031714733);

4) Termo de Inquirição 2: Inquirição de testemunha (000032031568);

5) O�cio 38581: No�ficação de testemunha (000031714852);

6) Termo de Inquirição 3: Inquirição de testemunha (000032056257);

7) Anexo – Assinatura do Termo de Inquirição Nº 2 em PDF (000032087613);

8) Anexo – Assinatura do Termo de Inquirição Nº 3 em PDF (000032087788).

 

3 - Realizando um estudo mais aprofundado da conduta do 3º Sgt Dioclênio no pronto
atendimento ficou ressaltada sua inicia�va e pró-a�vidade tendo como prioridade a desobstrução das
vias aéreas por corpo estranho, evitando o agravamento da situação. A presente inves�gação constatou



por meio da verificação de toda a documentação que não restam dúvidas que o Sgt Dioclênio atuou de
forma exemplar, considerando a escassez de materiais operacionais para o pronto emprego junto ao
cenário do ocorrido. Tal situação fica comprovada pelo depoimento das testemunhas arroladas pelo
sindicado em suas declarações aqui registradas sob os seguintes documentos: 1 - Termo de Inquirição de
testemunha (000032031568), Sra. Raquel Rodrigues da Silva  e 2 - Termo de Inquirição  testemunha
(000032056257) Itamara Rodrigues da Silva.

 

4 - No depoimento do sindicado Sgt DIOCLÊNIO, no dia  08 de julho 2022 às 09h 00min
(000031671842):

 
Relatou que "... chegou até minha residência uma avó (Raquel Rodrigues
da Silva), que estava muito desesperada, com seu neto de apenas 20 dias
de nascido no colo, pelo fato de ele estar sem respirar e cianó�co, devido
ter se engasgado com leite, de acordo com relatos da mãe do bebê,
Itamara Rodrigues da Silva. QUE a sua par�cipação foi imprescindível e de
suma importância para o sucesso deste atendimento, tendo em vista que
o bebê estava com risco iminente de morte";

" Perguntado se foi a primeira pessoa a ter contato com a ví�ma,
respondeu QUE: Os primeiros contatos com a vi�ma foi com a mãe e com
a avó que levou o bebê até mim, as mesmas tentaram desengasgar a
vi�ma no qual não obteram sucesso";

" Perguntado, de forma obje�va, quais as ações realizadas durante aquele
atendimento, respondeu QUE: foi realizada a manobra de Heimlich com
tapotagens e limpeza de boca/nariz, conforme o Manual de atendimento
de Primeiros Socorros do CBMGO";

" Perguntado, se não �vesse prestado o atendimento, qual a possível
evolução clínica, respondeu QUE: Se não conseguisse reverter a situação
de imediato poderia ter evoluído para possíveis sequelas devido a falta de
oxigenação e até a morte";

" Perguntado pelo sindicante quais os materiais dos quais se
dispunham foram cruciais para o sucesso do atendimento, passou a
declarar QUE: eu não �nha nenhum material uma vez que estava de
folga";

" Perguntado  ao sindicado se tem algo mais a declarar, ele disse que sim,
eu estava em casa em repouso, apresentando dores musculares intensas,
cefaleia, dores nos olhos e febre. Onde foi constatado por exames que eu
estava acome�do com dengue, conforme documento a ser anexado". 

 

5 - No depoimento da testemunha Raquel Rodrigues da Silva - testemunha civil RG
4066258/SSP-GO, no dia  22 de julho  de 2022 às 15h 00min (000032031568):

 

Declarou que "... Ao chegar em casa a minha filha estava sozinha,
passando alguns minutos a minha filha falou que o bebê estava
engasgado, nós tentamos desengasgá-lo, suspendendo o bebê pra cima,
chupamos o nariz dele e ele não voltava, estava molinho e roxinho, não
dava tempo de chamar os bombeiros, porque o bebê estava muito ruim
mesmo, aí lembrei do menino que morava lá perto que era bombeiro,
ba� no portão e ele atendeu muito rápido, o bebê estava roxinho aí ele
fez os procedimentos lá e salvou o bebê, assim que o Dioclênio salvou o
bebê ele explicou cer�nho o que fazer, e depois o Dioclênio foi lá em
nossa casa duas vezes ver como o bebê estava. O Dioclênio foi um anjo na
vida do bebê e na nossa também porque estávamos desesperados";

" Perguntado o tempo decorrido dentro de casa antes de pedir ajuda ao
Sargento, respondeu que: cerca de 03 minutos dentro da casa";



" Perguntado se caso não �vesse encontrado o Sargento em casa, qual
seria a alterna�va de socorro, respondeu que acionaria o Corpo de
Bombeiros, mas que provavelmente não daria tempo de realizar o
socorro devido a distância e poderia ser irreversível";

" Perguntado a testemunha se tem algo mais a declarar, respondeu que
só tenho a agradecer ao Dioclênio, pois ele nos atendeu muito bem e que
só Deus para recompensar ele e que ele con�nue sendo esse anjo na vida
das pessoas que se não fosse ele meu ne�nho não estaria conosco aqui
hoje".

 

6 - No depoimento da testemunha Itamara Rodrigues da Silva - testemunha civil RG
7220135 PCGO, no dia  22 de  julho de 2022 às  15h20min (000032056257):

 
Declarou que "...eu terminei de amamentar o bebê, ao terminar a
amamentação coloquei ele em cima da cama e fui almoçar, aí eu ficava
olhando pra ele toda hora, quando olhei  vi o neném todo branco de leite,
já ficando roxinho, aí sai correndo e falei pra minha mãe, o bebê
está engasgado, foi quando minha mãe pegou o bebê e tentou
desengasgá-lo, dependurando-o para cima e chupando o nariz dele. Foi
quando ela lembrou do Dioclênio  e saiu correndo, em direção a casa
dele. Eu não fui atrás da minha mãe porque eu estava de 20 dias de
cirurgia de parto cesária. O Dioclênio já logo saiu correndo e os vizinhos
também, e ele logo prestou o socorro ao neném. Ele conseguiu socorrer o
bebê a tempo. Ele foi na nossa casa duas vezes depois para ver como o
neném estava e  ainda limpou o nariz no neném com cotonete, nos
orientou direi�nho como proceder";

" Perguntado a testemunha se tem algo mais a declarar, respondeu que
só tenho a agradecer ao Dioclênio, muito obrigada pelo socorro e que
Deus lhe abençoe, pois ele salvou a vida de meu filho, meu filho já estava
roxinho, sou muito grata a vida do Dioclênio, meu filho não ficou com
nenhuma sequela por ter ficado sem respirar".

 

7 - O ato de bravura é uma das formas pela qual o legislador estadual goiano permi�u a
ascensão funcional na carreira de seus militares. Delimitado pelo princípio cons�tucional da legalidade, a
ação meritória que poderá ensejar a promoção por ato de bravura encontra-se materializada em diversos
diplomas legais.

 

8 - A Lei Estadual n. 11.416, de 05 de fevereiro de 1991, que BAIXA o Estatuto dos Corpo
e Bombeiros Militares do Estado de Goiás, assim definiu o ins�tuto da promoção:

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

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

 

9 - A Lei Estadual n. 15.704, de 20 de junho de 2006, que ins�tuiu o Plano de Carreira
das Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, regula a matéria da
seguinte forma:

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



I - por an�guidade;

II - por merecimento;

III - por ato de bravura;

IV - por ocasião da passagem para a reserva remunerada;

V - post mortem;

VI - extraordinariamente, em ressarcimento de preterição. (...)

 

Art. 9º A promoção por ato de bravura é aquela que resulta do
reconhecimento de ato ou atos incomuns de coragem e audácia que,
ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, se
mostrem indispensáveis ou úteis às operações policiais e de bombeiros
pelos resultados alcançados ou pelo exemplo posi�vo deles emanado.
(...)

 

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

 

10 - Regulamentando a matéria internamente, a Corporação editou a Portaria n.
32/2015, datada de 20 de fevereiro de 2015, que estabelece providências a serem adotadas no curso da
apuração de ato de bravura pra�cado por bombeiros militares do CBMGO, dispondo da seguinte forma:

 

I – Ocorrência de ato ou de atos incomuns de coragem e audácia no
desempenho de ações cuja natureza seja exclusivamente inerente às
a�vidades bombeiro militar; 
II – Evidenciar se a conduta do bombeiro militar ultrapassou os limites
normais do cumprimento do dever; 
III – Esclarecer se o ato pra�cado pelo bombeiro militar representou feito
excepcionalmente valioso, seja pelos resultados alcançados ou pelo
exemplo edificante deles emanado. 
IV – Existência de prova inequívoca de que o perigo era certo (com real
probabilidade de dano), conhecido, iminente, inevitável e que não era
exigível ao militar enfrentá-lo;

V – Revogado pela Portaria n. 31/19 - CG;

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

 

11 - Percebe-se que o ins�tuto Ato de Bravura está regulamentado na legislação
vigente, não restando dúvida alguma quanto à sua legalidade. Para tanto, se faz necessária uma análise
mais aprofundada e concreta das ações, atuações e condutas pra�cadas pelo militar, para somente assim,
tecer um parecer se seria digno ou não de ser agraciado com a promoção pelo ato de bravura. Desta
forma, vamos averiguar se a par�cipação do sindicado cumpre todos os requisitos previstos na norma
acima (incisos de I a VI do art. 1º, § 1º da Portaria n. 32/15 – CG).

 

Vejamos:

 

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



No caso concreto, considerando a ação realizada naquele momento o Sgt Dioclênio
assumiu o risco e todas as consequências que poderiam advir em sua atuação, realizando o
atendimento usando apenas os conhecimentos adquiridos ao longo de sua carreira.

 

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

Nesse quesito, vislumbra-se claramente que o militar ultrapassou os limites normais do
cumprimento do dever, pois conforme apurado nos autos, não estava de serviço, não �nha nenhum
equipamento de atendimento pré-hospitalar, realizou o atendimento até conseguir ter êxito na missão.

 

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

Foi observado conforme declaração das testemunhas, que o ato do Sgt Dioclênio
representou feito excepcionalmente valioso, conforme elencado na Portaria n. 32/15 - CG, inciso
III.  Segundo comprovado nos autos,  o resgate foi eficiente, precioso e decisivo. Demonstrando para
os presentes confiança na Corporação e elevando ainda mais o nome da Ins�tuição, pelas ações e
manobras que realizou. Conseguiu enaltecer o lema do Corpo de Bombeiros Militar onde descreve: Vidas
Alheias e Riquezas Salvar.

 

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

 O acatamento deste inciso fica comprovado com os depoimentos das testemunhas
arroladas neste procedimento, onde ambas reconhecem que o perigo era certo, com real probabilidade
de dano, conhecido, iminente, levando em consideração que o militar estava com restrições médicas,
conforme resultado de exame em anexo (000031714586).

 

V – Que o ato não tenha sido pra�cado por especialista de qualquer a�vidade BM,
dentro de sua respec�va área;

Deixamos de nos manifestar sobre esse quesito, tendo em vista ter sido revogado pela Portaria n.
31/2019- CG.

 

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

Os fatos demonstram que as a�vidades realizadas pelo Sgt Dioclênio foi amplamente
significa�vas para o resultado posi�vo alcançado, pois este, de maneira par�cular e mesmo ciente do
risco que iria enfrentar devido ao seu estado de saúde. Trazendo enfim os presentes naquele momento a
resposta mais nobre que os bombeiros militares devem dar para a população, agindo com rapidez e
coragem e exaltando o nome da nossa nobre Ins�tuição. Fica comprovada a individualidade e
discricionariedade do autor em relação à exposição ao risco. 

 

12 - No depoimento da testemunha Raquel Rodrigues da Silva: " Perguntado o tempo
decorrido dentro de casa antes de pedir ajuda ao Sargento, respondeu que: cerca de 03 minutos dentro
da casa". De acordo com a pesquisa realizada no Manual de Resgate Pré-Hospitalar do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás 2016, página 92: 

 



 "... os sinais vitais são parâmetros aferíveis, que indicam o
comportamento destes sistemas. São eles: respiração, pulso, temperatura
e pressão arterial. Esses sinais devem ser avaliados pelo socorrista, que
deve mantê-los estáveis. O profissional deve ainda preocupar-se com os 3
órgãos nobres, o coração, pulmão e o cérebro. Todos desempenham
papéis essenciais na manutenção da vida e são sensíveis à presença de
dióxido de carbono. A ausência de oxigênio causará lesões irreversíveis,
caso o tempo se prolongue entre 5 e 6 minutos. A par�r deste tempo
haverá a morte celular, conhecido como isquemia". 

 

Na mesma interpretação evidencia-se no Manual do Corpo de Bombeiros da Polícia
Militar do Estado de São Paulo 1ª Edição 2006, página 350:

 
 "...as células do organismo são diferenciadas para desempenhar suas
diversas funções. Cada �po de célula tem um tempo de resistência
à anóxia (falta de O2): as células epidérmicas (pele) podem resis�r até 24
horas na ausência de O2; a fibra cardíaca resiste cerca de 5 minutos até 1
hora, mas as células do cérebro (neurônios) não sobrevivem a um espaço
de tempo superior a 4 a 6 minutos começando a se degenerar e a morrer
após este período".

 

Fica evidenciado que os danos no organismo é diretamente proporcional ao tempo que
o indivíduo permanece com ausência de oxigenação. Fazendo um estudo do tempo decorrido entre a
constatação que o neném estava sem respirar e o término do atendimento realizado, foi verificado um
tempo total de aproximadamente 3min55seg sem respiração, divididos da seguinte maneira:

3 minutos dentro da casa, conforme Termo de Inquirição 2: Inquirição de testemunha
(000032031568);

40 segundos do deslocamento até a residência do 3º Sgt Dioclênio, conforme Anexo I -  VÍdeo do
Salvamento - Câmera externa (000020901735);

15 segundos de atendimento pré-hospitalar, conforme Anexo III - VÍdeo do Salvamento - Câmera
interna - (000020902000).

O pronto atendimento do Sgt Dioclênio permi�u que o tempo total em que o neném se
encontrava em anóxia fosse inferior ao dados trazidos pelos manuais citados, entre 5 e 6 minutos. 

Quando foi perguntado à testemunha Sra. Raquel Rodrigues da Silva, se caso não
�vesse encontrado o Sargento em casa, qual seria a alterna�va de socorro? a mesma respondeu que
acionaria o Corpo de Bombeiros, mas que provavelmente não daria tempo de realizar o socorro devido a
distância e poderia ser irreversível. O que faz muito sen�do se consideramos que seria gasto um tempo
total aproximado de 9min40seg, divididos da seguinte forma:

3 minutos dentro da casa, conforme Termo de Inquirição 2: Inquirição de testemunha
(000032031568);

40 segundos do deslocamento até a residência do Sgt Dioclênio, conforme Anexo I - VÍdeo do
Salvamento - Câmera externa (000020901735);

1 minuto junto ao Centro de Operações do Bombeiros (COB);

1  minuto para saída da OBM;

4 minutos para o deslocamento e início do atendimento.

Nos depoimentos das duas testemunhas informam que o neném estava molinho e
roxinho. De acordo com o Protocolo de Suporte Básico de Vida do CBMGO de 2020, página 46 especifica



que "são sinais de OVACE em lactente: cianose e olhos arregalados, além da dificuldade de chorar, tossir
e emi�r sons". 

Fica comprovado que a ação do Sgt Dioclênio contribuiu para que não houvesse
sequelas e possível morte da ví�ma, expressa-se clarividente que os atos individuais pra�cados pelo
militar foram amplamente significa�vos para o resultado posi�vo alcançado, pois este, de maneira
par�cular e ciente do risco que iria enfrentar, mesmo estando doente, colocou-se de pron�dão a salvar a
ví�ma que �nha se engasgado. Soma-se ao fato dos familiares que estavam desesperados e necessitados
por um socorro. 

 

13 - Nesses termos, conforme precedente do Superior Tribunal de Jus�ça, o
administrador público, mediante avaliação dos fatos e circunstância que ensejaram o fato apreciado, se
respalda pelo manto da discricionariedade para exarar decisão acerca da promoção por ato de bravura,
devendo levar em consideração elementos de ordem obje�va e subje�va para fundamentar sua decisão.

 

14 - Diante do exposto, após análise minuciosa do caso concreto frente aos aspectos
norma�vos posi�vados na Portaria n. 32/2015 - CG, verifica-se que as ações realizadas pelo militar
preenchem os requisitos caracterizadores de ação meritória.

 

15 -  Ademais, somos de parecer favorável de que os autos sejam encaminhados à
Comissão de Promoção de Praças.

 

É o Parecer.

 

ROBLEDO CURADO DE CAMARGO - CAP QOC
Encarregado da Sindicância n. 54/2022

 

Cidade de Goiás, 16 de agosto de 2022.
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