
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011029864
Nome: COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
Parecer Técnico

PARECER CBM/DAP-CAT-18969 Nº 73/2022
1. Referência
1.1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2. Normas Técnicas – CBMGO;
1.3. Portaria n. 139/2022 - CBM ;
1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n.:  120212/22;
1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 141715/22;  e
1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido por BRK LOGISTICA E DISTRIBUICAO
LTDA, CNPJ/CPF: 32.053.578/0001-00 e a Responsável Técnica, CAROLINA S. SANTOS
FERREIRA – CREA  CFT: A59330-3.
 
2. Identificação do Solicitante e da Edificação
2.1. Nome ou Razão Social:  BRK LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
2.2. Endereço:: PÓLO EMPRESARIAL GOIÁS ETAPA XII, QUADRA 29B, LOTE 02. APARECIDA
DEGOIÂNIA- GO
2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: J-3;
2.4. Área Total Construída Apresentada: : 4.164,48 m²;
2.5. Altura Apresentada:  4,59 m; e
2.6. Quantidade de Pavimentos informada:  02 Pavimentos.
 
3.  Requerimento 
 Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01 – Procedimentos
Administrativos, para exigência listadas a baixo:
 
3.1. Estudo de Casos a serem analisados:
 
3.1.1 Exigência/ Estudo de caso para análise: 
Prezada Responsável Técnica, informamos que, por se tratar de um novo CNPJ o serviço do processo
deverá ser de Análise de Projeto (conforme foi feito no momento do cadastro.). Neste caso, deixa de
caracterizar a Substituição de Projeto, portanto, deverão ser corrigidos os carimbos das pranchas e do



memorial descritivo (passando para 1. ( x ) Aprovação inicial de projeto;) e ainda retirado do rol de
documentos e das pranchas o Anexo L;
 
 
Fundamentação Técnica para a solicitação: 
O processo do endereço em questão foi há pouco aprovado sob número de processo 22237/22 como
substituíção a outro previamente aprovado. Neste processo a empresa DINAMICA GOIÁS ATACADO
DISTRIBUIDORA LTDA manteve a ocupação inicialmente aprovada J-3, mantendo os requisitos de
segurança contra incêndio e pânicode projeto já previamente aprovado e existentes na Edificação. A
empresa DINÂMICA fechou e o galpão está agora ocupado por outra empresa do mesmo segmento, a
BRK LOG, que ocupou as instalações sem nenhum alteração física do imóvel e mantém os mesmos
produtos de estoque já existentes anteriormente Cosméticos e Perfumaria. Uma vez que não haverá
mudança de ocupação, modificação de produtos estocados, nem acréscimo de risco ao imóvel, estamos
pleiteando que o projeto há pouco aprovado em nome da DINÂMICA seja novamente aprovado em nome
da BRK LOG com as mesmas exigências de sistemas de segurança.
O motivo desta solicitação baseia-se no recém editado Comunicado 01/2022 DAP-CAT a respeito de
Processos de Substituição de Projeto, que agora deverão pertencer ao mesmo CNPJ. O imóvel em questão
já possui as medidas preventivas instaladas e é um imóvel consolidado com funcionamento há anos,
atendendo ao exigido à época da aprovação. Reforçamos que o estoque todo implantado no Galpão é o
mesmo estoque que já existia da empresa DINAMICA. A aplicação dos sistemas de segurança exigidos e
definidos na versão atual das Normas seria algo muito complicado e honeroso, inviabilizando a instalação
da empresa, pois até mesmo o sistema de hidrantes dimensionados à época não atendem ao previsto na
Norma atualizada.
 
Medida Alternativa / Solução Proposta: 
A medida alternativa que é solicitada é a de aceitar as instalações de segurança existentes para a edificação
em questão uma vez que apenas o proprietário (CNPJ) está sofrendo alteração
 
4. Comentários
4.1 Referência normativas 
Em relação a substituição de projeto, o item 6.2.3.5.1 da NT 01 prevê que:

Ocorre quando há qualquer modificação do projeto aprovado.

 
4.2 Do projeto:
O Projeto em questão apresentado sob o protocolo 120212/22 com CNPJ: 32.053.578/0001-00  visa
utilizar as medidas de segurança aprovadas 22237/22 com CNPJ: 32.873.543/0001-00.
4.3 Do anexo H:
Não foram apresentadas medidas compensatórias, apenas foi solicitado a permanência das medidas de
segurança aprovadas em projeto com CNPJ divergente do atual. 

 
5. Parecer
Diante do exposto esta comissão decide:
INDEFERIR o presente pedido de permanência das medidas de segurança aprovadas em projeto anterior
com CNPJ divergente do apresentado no Protocolo 120212/22. Ressalta-se que quando outra empresa
(CPF/CNPJ) passa a utilizar a edificação deverá ser feita uma Aprovação Inicial, área total da edificação,
de um novo projeto. A nova análise deverá ser realizada conforme legislação vigente. 
Desta feita, devem ser cumpridas 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

CAT, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 13 dias do mês de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO MATOS BORTOLINI, Bombeiro (a)
Militar, em 13/09/2022, às 17:12, 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 BRUNO MILIOLI FERREIRA, Bombeiro (a) Militar,
em 13/09/2022, às 18:12, 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 ANTONIO CARLOS SABBATINI DA SILVA, Chefe,
em 13/09/2022, às 18:13, 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
000033564115 e o código CRC BDF9939C.

 
DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT 

RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.S/L - Bairro JARDIM AMERICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO
- ESQUINA COM RUA C-117 (62)3201-2215

 

Referência: Processo nº 202200011029864 SEI 000033564115



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 139, de 09 de setembro de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de análise de
projeto protocolado no SIAPI sob o número
120212/22 e protocolo de Comissão Técnica número
141715/22.

 

 
O COMANDANTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS

MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da 
Lei 15.802 de 11 de setembro de 2006 e da Norma Técnica n. 01 - CBMGO, resolve:

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

encontram-se em desacordo com a Lei 15.802/2006 e Normas Técnicas da Corporação para a solicitação
de Parecer Técnico referente ao processo de Análise de Projeto n. 120212/22 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão Técnica n. 141715/22. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:

                                        - Presidente: 1º Ten QOC 03.676 Antônio Carlos SABBATINI da Silva;

                                       -  Membro:  1º Ten QOC 03.856 Bruno MILIOLI Ferreira;

                                       - Membro:  1º Ten QOC 03.868 Leandro Matos BORTOLINI.

 
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 09 dias do mês de setembro de 2022.
 



 
MICHELSSEN RODRIGUES DE FARIA- TC QOC

Comandante do CAT
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por MICHELSSEN RODRIGUES DE FARIA, Comandante,
em 12/09/2022, às 10:43, 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
000033563422 e o código CRC 4A2907ED.

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

COM C-117 (62)3274-2443

Referência: Processo nº 202200011029864 SEI 000033563422



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011029531
Nome: COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
Comissão Técnica 139479/22

PARECER CBM/DAP-CAT-18969 Nº 72/2022
 
1. Referência

1.1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2. Normas Técnicas – CBMGO;
1.3. Portaria n. 137/2022 – CBM;
1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n. 65676/22;
1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 179479/22; e
1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido pelo Responsável Técnico, 

Antônio Moreira Maia Júnior – CREA: 1014812356D-GO
 

2. Identificação do Solicitante e da Edificação
2.1. Nome ou Razão Social: Aliete alves de França;
2.2. Endereço: Rua 44 com rua 302, Qd. 162, Lts 3/40-5, Norte Ferroviário,  Goiânia-

GO;
2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: B-2 (predominante); C-2

(secundário);
2.4. Área Total Construída Apresentada: 5.738,26m²;
2.5. Altura Apresentada: 18,50 m; e
2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada: 6 Pavimentos.

 
3.  Requerimento 

Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01
– Procedimentos Administrativos, para exigência listadas a baixo:
 
3.1. Exigência/ Estudo de caso para análise:

"OUTROS. Obs: A CENTRAL DE GLP ESTÁ EM DESACORDO COM A NORMA
TÉCNICA N.28. ADEQUAR LOCAL/VENTILAÇÃO. INDICAR CAPACIDADE DOS CILINDROS
EMPREGADOS EM PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO."

 
Fundamentação Técnica para a solicitação:



A edificação não possui área tecnicamente adequada para instalação da central GLP no
pavimento térreo, e sua cobertura possui altura superior (15 metros), ao máximo exigido pela NT28/2014,
item 5.3.19.1. 

 
Medida Alternativa / Solução Proposta:
Utilizar a central de Gás instalada no pavimento 02, local descoberto, ventilado e

também distante de fontes de ignição. 
 
4. Comentários

O Projeto em questão é referente a Restaurante, edificação que se enquadra na divisão B-
2, com carga de incêndio de risco médio. 

Com relação ao local da Central de GLP a Norma Técnica 28 - Parte I trás o segunite:
 

"5.3 Central de GLP (recipientes transportáveis, estacionários e abastecimento a granel)
Para fins dos critérios de segurança, instalação e operação das centrais de GLP adotam-se as normas NBR
13523 e NBR 14024, com inclusões e adequações desta NT.

5.3.1 Os recipientes transportáveis trocáveis ou abastecidos no local (capacidade volumétrica igual ou inferior
a 0,5 m³) e os recipientes estacionários de GLP (capacidade volumétrica superior a 0,5 m³) devem ser
situados no exterior das edificações, em locais ventilados, obedecendo aos afastamentos mínimos constantes
nas Tabelas A1, A2, A3, A4 e A5 do Anexo A, exemplificados nos Anexos E, F, G, H e I."

 
Além disso, a Norma Técnica 28 - Parte I prevê Central de GLP em teto ou laje de

cobertura nas seguintes situações 
 

"5.3.19 Centrais de GLP em teto ou laje de cobertura de edificações
5.3.19.1 Somente podem ser instalados em edificações que não disponham de área tecnicamente adequada no
nível de acesso principal à edificação e que atendam as seguintes exigências:
a) Comprovação, por meio de documentos, da existência da edificação;

b) Inexistência na localidade de fornecimento de outra fonte similar de energia;
c) Utilizar somente recipientes abastecidos no local;
d) O limite máximo de altura fica restrito a 15 m (do térreo à instalação);

e) O projeto deve ser elaborado por profissional habilitado e registrado no órgão de classe, com emissão de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
5.3.19.2 A área do teto ou laje de cobertura da edificação, onde ficará(ão) assentado(s) o(s) recipiente(s), deve
ter superfície plana, cercada por muretas de 0,4 a 0,6 m de altura, com tempo de resistência ao fogo de, no
mínimo, 2h. A distância destas muretas deve ser de 1 m do recipiente. Esta mureta deve distar, no mínimo, 1
m das fachadas e de outras construções ou instalações no teto ou laje de cobertura, exceto quando utilizado
abrigo ou parede resistente ao fogo. A área deve possuir dispositivo para drenagem de água pluvial que
permaneça sempre fechado, somente sendo aberto na ocasião de drenagem de água.
5.3.19.3 O teto ou laje de cobertura onde for(em) instalado(s) o(s) recipiente(s) deve ser dimensionado para
suportar o(s) recipiente(s) cheio(s) com água.

5.3.19.4 Os recipientes devem ser instalados em áreas que permitam a circulação de ar com os
distanciamentos abaixo relacionados:
a) 1,5 m de ralos;
b) 3 m de fontes de ignição;

c) 6 m de entradas de ar-condicionado e poços de ventilação cuja entrada de ar esteja abaixo das válvulas dos
recipientes;
d) 3 m de entradas de ar-condicionado e poços de ventilação cuja entrada de ar esteja acima das válvulas dos
recipientes. 5.3.19.5 A tubulação que abastece os recipientes, quando instalada na fachada da edificação, deve
ter os afastamentos mínimos abaixo em relação às janelas e outras aberturas:
5.3.19.6 O local da central e da área de evaporação deve ser impermeabilizado.



5.3.19.7 A localização dos recipientes deve permitir acesso fácil e desimpedido a todas as válvulas e ter
espaço suficiente para manutenção.
5.3.19.8 O local da central deve ser acessado por escada fixa ou outro meio seguro e permanente de acesso,
devendo distar, no mínimo, 1 m da bacia de contenção (Anexo C). É vedada a utilização de escada do tipo
marinheiro na fachada como único meio de acesso à central.

5.3.19.9 É permitida a capacidade volumétrica total de 2 m³ para instalações residenciais multifamiliares, 4
m³ para instalações comerciais e 16 m³ para instalações industriais. Recipientes limitados à capacidade
volumétrica individual máxima de 4 m3 .
5.3.19.10 A central não deve estar localizada sobre casa de máquinas e reservatórios superiores de água.
5.3.19.11 Quando o recipiente estiver localizado sobre teto ou laje de cobertura, a mais de 9 m do solo, se a
mangueira de enchimento não puder ser observada pelo operador em seu comprimento total, deve ser feita
uma linha de abastecimento."

 
Percebe-se, então, que a Central de GLP em questão não atende a nenhuma das

possibilidades de local de instalação previstas em norma. Isso faz com que esta edificação não esteja
segura com relação aos riscos que envolvem uma Central de GLP em um possível sinistro.  

Outrossim, vale ressaltar que o trâmite correto para ser pleiteado o Certificado de
Conformidade do CBMGO é primeiramente a aprovação de projeto antes da execução de qualquer obra,
dessa forma, evita-se que sejam feitas construções que não seguem as normas de segurança contra
incêndio e pânico do CBMGO, ou nesse caso em questão, seguir a execução da obra conforme o primeiro
projeto aprovado, o qual não constava a central de GLP. 

 
 

5. Parecer
Diante do exposto, esta comissão decide:
 
5.1. INDEFERIR  a permanência da central de GLP no pavimento 02 conforme foi

apresentada.  
 
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.
 
CAT, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 09 dias do mês de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO MATOS BORTOLINI, Bombeiro (a)
Militar, em 09/09/2022, às 15:50, 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 ANTONIO CARLOS SABBATINI DA SILVA,
Bombeiro (a) Militar, em 09/09/2022, às 15:58, 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 SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR, Bombeiro (a)
Militar, em 12/09/2022, às 12:33, 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
000033482783 e o código CRC 3F5DB9D9.

 
DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT 

RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.S/L - Bairro JARDIM AMERICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO
- ESQUINA COM RUA C-117 (62) 3201-2215

 

Referência: Processo nº 202200011029531 SEI 000033482783



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 137, de 08 de setembro de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de análise de
projeto protocolado no SIAPI sob o número 65676/22 e
protocolo de Comissão Técnica número 139479/22.

 

 
O COMANDANTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS

MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da 
Lei 15.802 de 11 de setembro de 2006 e da Norma Técnica n. 01 - CBMGO, resolve:

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

encontram-se em desacordo com a Lei 15.802/2006 e Normas Técnicas da Corporação para a solicitação
de Parecer Técnico referente ao processo de Análise de Projeto n. 65676/22 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão Técnica n. 139479/22. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:

                                        - Presidente: 1º Ten QOC 03.674 SÉRGIO de Oliveira Júnior;

                                       -  Membro:  1º Ten QOC 03.676 Antônio Carlos SABBATINI da Silva;

                                       - Membro:  1º Ten QOC 03.868 Leandro Matos BORTOLINI.

 
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 08 dias do mês de setembro de 2022.
 
 



MICHELSSEN RODRIGUES DE FARIA- TC QOC
Comandante do CAT

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por MICHELSSEN RODRIGUES DE FARIA, Comandante,
em 08/09/2022, às 11:56, 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
000033478957 e o código CRC AFD660AC.

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

COM C-117 (62)3274-2443

Referência: Processo nº 202200011029531 SEI 000033478957



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 883, de 16 de setembro 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 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 o disposto no Processo SEI nº 202200011020487 resolvem:

 

Art. 1º  Transferir, no interesse do serviço e dispor sobre dispensa por mo�vo de trânsito, nos termos da legislação em vigor, conforme
quadro abaixo:

ORD. MILITAR CPF ORIGEM DESTINO TRÂNSITO
1 3º Sgt QP/Combatente 02.605 THIAGO COSTA LÚCIO 007.857.821-33 CAOPP 2º BBM -
2 3º Sgt QP/Combatente 03.001 DIEISSON PIRES GUIMARÃES 009.026.811-33 25ª CIBM - Bela Vista de Goiás CAOPP 2 dias
3 Sd QP/Combatente 03.940 FELIPE MARTINS BATISTA SILVA 038.597.471-00 2º BBM 25ª CIBM - Bela Vista de Goiás 2 dias

 

Art. 2º  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 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 16/09/2022, às 16:54, 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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ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL
 
 

Processo: 202000011033600

Interessado: MARCELO DA COSTA SILVA

Assunto: Recurso contra a Homologação de PAD Especial.

 

DESPACHO DECISÓRIO Nº 2/2022 - CBM/ACG-09880

 

1. Trata-se de Processo Administra�vo Disciplinar Especial n. 55/2020 - CCD/CAL,
instaurado com o intuito de verificar a capacidade do ST QP/Comb. 01.207 Marcelo da Costa Silva de
permanecer como bombeiro militar e de gozar das prerroga�vas inerentes ao cargo, com fulcro no art. 82
e seguintes da Lei estadual n. 19.969 de 11 de janeiro de 2018 (Código de É�ca e Disciplina dos Militares
Estaduais – CEDIME).

2. O processo foi iniciado em decorrência da prisão em flagrante delito do disciplinando
pela Polícia Federal, em 26 de outubro de 2020, no município de São José do Rio Preto - SP, portando de
forma irregular 17 pistolas semi-automá�cas das marcas Glock e HS, calibre 9mm, e 34 carregadores para
cartuchos de mesmo calibre, em tese incidindo em crimes previstos no Estatuto do Desarmamento e
Código Penal Brasileiro, resultando em providências criminais pelo Tribunal de Jus�ça do Estado de São
Paulo.

3. Instaurado o PAD de Rito Especial, por meio da Portaria 54/2020 -
CBM(000016449768), com a nomeação de Conselho de É�ca e Disciplina - CED pelo Comandante de
Apoio Logís�co do Corpo de Bombeiros Militar, após o devido processo legal e conclusão dos trabalhos
per�nentes, o CED decidiu, por unanimidade, que o ST QP/Comb. 01.207 Marcelo da Costa Silva culpado
das acusações que lhe pesam, tendo em vista ter infringido o art. 119, VI e art. 120, X e LI do CEDIME e,
ainda os preceitos é�cos constantes do art. 5º, XII, XIII e XIX do CEDIME, sugerindo que o disciplinando
fosse excluído a bem da é�ca e da disciplina.

4. Ato con�nuo, os autos foram encaminhados a autoridade que convocou o Conselho,
e em atenção ao § 1º do art. 99 do CEDIME, exarou decisão fundamentada (000028238718) acolhendo
totalmente o relatório do CED, opinando pela exclusão a bem da é�ca e da disciplina do disciplinando.

5. Apresentado Recurso de Reconsideração de Ato (000030053449) pela defesa do
acusado, a autoridade instauradora manteve a solução original, indeferindo o recurso em Decisão
(000031616185) fundamentada, pelo que encaminhou os autos a este Comandante-Geral, nos termos do
§3º do art. 87 da Norma Administra�va n° 25 do CBMGO, para homologação. 

6. Desta feita, este Comandante-Geral procedeu à Homologação (000032073049) do
feito, conforme §3º do art. 99 da Lei estadual n° 19.969, de 11 de janeiro de 2018, com consequente
publicação em Bole�m Eletrônico da Corporação (000032444825).

7. Ciente da homologação e sua publicação, a Defesa do disciplinando interpôs recurso
contra a homologação (000033365849), com fundamento no art. 99, §4º, do CEDIME.



8. Após de�do escru�nio da peça recursal apresentada, verifica-se a formulação das
seguintes teses de defesa:

a) a reiteração das teses apresentadas em sede de alegações finais
(000027981815);

b) que o processo administra�vo deveria estar sobrestado, haja vista estar o
disciplinando em tratamento médico psiquiátrico, sendo a decisão da autoridade
instauradora eivada de nulidade e come�da com abuso de poder;

c) que a autoridade instauradora indeferiu o recurso de reconsideração de ato
contra sua decisão, sem se ater aos argumentos da Defesa e do disciplinando;

d) a apreciação e decisão acerca da exceção de suspeição arguida
(000033205492);

e) a reiteração dos termos do recurso apresentado sob protocolo SEI
n° 000032275738, quais sejam:

I – oi�va de nova testemunha, Pedro Humberto Fernandes, CPF
611.823.111-72, indicada como sendo o motorista do caminhão que iria
passar na cidade de Marialva no Paraná para lhe mostrar o caminhão;

II – o reconhecimento de que a Portaria inaugural do PAD tornou-se inepta
pela superveniência de sentença judicial;

III – a a�picidade de sua conduta e falta de provas para condenação;

IV – o reconhecimento de causa de jus�ficação e a consequente absolvição
do disciplinando, nos termos do art. 439, “b”, “c” e “e” do CPPM, c/c art.
122, do CEDIME;

V – a imposição da sanção menos gravosa possível, para que esta possa
cingir-se apenas à "perda das prerroga�vas militares", e que o disciplinando
seja reformado e/ou excluído a bem da disciplina com seus proventos
proporcionais ao tempo de serviço.

f) o acolhimento das teses apresentadas, por serem de jus�ça.

9. Verifico a tempes�vidade do recurso apresentado e o seu cabimento, na forma do
próprio §4º do art. 99 do CEDIME, bem como a presença de seus pressupostos de admissibilidade. Assim,
CONHEÇO do recurso contra a homologação interposto pela Defesa do disciplinando. Passo a decidir.

10. Em proêmio, observo que todas as teses de defesa apresentadas pela Defesa do
acusado em suas alegações finais (000027964539 e 000027981815) foram minuciosamente apreciadas
pelo Conselho de É�ca e Disciplina por meio dos votos de seus membros (voto do escrivão SEI
nº 000028126074, voto da Relatora SEI nº 000028126654, e voto do Presidente SEI nº 000028129214),
em que restou patentemente demonstrada a improcedência das alegações, votos estes com os quais este
Comandante-Geral concorda integralmente.

11. Acerca dos requerimentos de sobrestamento dos prazos processuais, imperioso
observar que o Comando de Correições e Disciplina, por meio do Despacho n°
192/2022 (000030721262), proferiu orientação técnica assentada em jurisprudência do Superior Tribunal
de Jus�ça, manifestando-se de maneira contrária ao sobrestamento dos presentes autos, sendo que este
próprio subscritor reconheceu a impossibilidade de deferimento deste pleito na atual fase, consoante
teor e mo�vação exarada no Despacho n° 181/2022 (000032422942).

12. Quanto a alegação de que a autoridade instauradora indeferiu o recurso de
reconsideração de ato sem se ater aos argumentos da peça de defesa, ao proceder à confrontação da
Alegações Finais (000027964539 e 000027981815) com a pe�ção de recurso de reconsideração de ato
(000031360815), evidencia-se que esta úl�ma tratou de reiterar todos os argumentos esposados naquela
outra, sem trazer argumentos ou linhas de defesa novas, e cuja apreciação e debate de mérito foi



exaus�vamente realizada pelo Conselho de É�ca e Disciplina, e justamente observada na primeira
Decisão (000028238718), não merecendo prosperar a alegação.

13. A exceção de suspeição arguida pela Defesa (000033205492) foi conhecida e
indeferida, pelos mo�vos e fundamentos encartados no Despacho n° 205/2022 (000033206352).

14. Atendo-me aos pedido formulados na Pe�ção protocolada sob n°
SEI 000032275738, a defesa do acusado solicita a oi�va de nova testemunha, apresentada como o
motorista que mostraria o caminhão ao disciplinando na cidade de Marialva no Paraná. Quanto à
possibilidade de dilação probatória no Processo Administra�vo Disciplinar Especial após o término da
instrução processual, faz-se necessário colacionar os comandos posi�vados pelo legislador no CEDIME,
senão vejamos:

 
Art. 99. Encerrada a audiência de julgamento, seu Presidente fará relatório do processo, exporá a
conclusão a que chegaram os membros do Conselho e in�mará o disciplinando da decisão.

§ 1° A autoridade que tenha convocado o Conselho poderá concordar ou discordar da decisão do
colegiado, acatando ou não a defesa, em decisão fundamentada.

§ 2º Caberá recurso da decisão referida no § 1º, no prazo de 08 (oito) dias, sendo facultado à
autoridade a sua reconsideração.

§ 3º Não sendo o Governador a autoridade convocadora do Conselho, deverão os autos ser
reme�dos ao Comandante-Geral para homologar ou não o julgado em decisão fundamentada,
efe�var a publicação do ato e a in�mação do disciplinando e ou de seu defensor.

§ 4º Dessa decisão, se sucumbente o disciplinando, caberá recurso dentro do prazo de 5 (cinco)
dias.

§ 5º Antes da homologação, a autoridade poderá determinar prazo não superior a 30 (trinta) dias
para que o Conselho realize novas diligências. 

(grifo não original)

 

15. A leitura do §5º do art. 99 do CEDIME permite verificar, em exegese literal, que o
legislador autorizou a possibilidade de dilação probatória do PAD Especial até o momento que antecede
sua homologação, o que se demonstra lógico haja vista a ampla oportunidade de produção de provas na
fase de instrução.

16. Destarte, uma vez que o presente Processo Administra�vo Disciplinar já foi
homologado, não vislumbro permissivo legal para acolhimento do pedido de nova oi�va de testemunha,
o que extrapolaria o âmbito da discricionariedade deste Comandante-Geral. Ademais, verifica-se que a
Defesa do disciplinando teve extensa oportunidade de solicitar a oi�va da nominada testemunha, sendo
que durante o próprio interrogatório os membros do Conselho de É�ca e Disciplina ques�onaram o
acusado do mo�vo de não ter arrolado o suposto vendedor do caminhão, em tom suges�vo e, mesmo
decorridos mais de seis meses de sua ocorrência, apenas no presente momento, em que não há mais
possibilidade jurídica de deferimento, vem solicitar a inquirição da citada testemunha.

17. Quanto aos demais pedidos da peça recursal, quais sejam o reconhecimento da
inépcia da Portaria inaugural, a�picidade da conduta e falta de provas, causa de jus�ficação e restrição da
sanção para apenas a "perda das prerroga�vas militares, ou ainda a exclusão a bem da é�ca e disciplina
com concessão dos proventos proporcionais ao tempo de serviço, resulta inequívoca sua
improsperidade à luz das provas produzidas na instrução processual e do CEDIME, nos termos da
escorreita fundamentação alinhavada no Voto da Relatora do CED (000028126654), ra�ficado pelo
Relatório Final do Conselho e pela Autoridade Instauradora, que conta com a concordância deste
Comandante-Geral.

18. Ante o exposto, em cumprimento do disposto no §4º do art. 99 do Código de É�ca e
Disciplina dos Militares do Estado de Goiás, DECIDO:

I – Negar provimento ao Recurso (000033365849) apresentado pela Defesa do
Disciplinando;



II – Manter incólume a Homologação do Processo Administra�vo Disciplinar
Especial n° 55/2020, cuja solução considerou Marcelo da Costa Silva incapaz de permanecer na
condição de bombeiro militar da a�va e con�nuar gozando às prerroga�vas inerentes ao cargo e à
sua graduação, por ter infringido o art. 119, VI e art. 120, X e LI do CEDIME e, ainda, os preceitos
é�cos constantes do art. 5º, XII, XIII e XIX do CEDIME;

III – Encaminhar a presente decisão ao Comando de Gestão e Finanças para adoção
das providências legais e necessárias à exclusão a bem da é�ca e disciplina de Marcelo da Costa Silva
das fileiras da Corporação;

IV – Ao Comando de Apoio Logís�co, para providências legais ao seu encargo;

V – Ao Comando de Correições e Disciplina, para providências legais ao seu
encargo; 

VI – Publicar este Despacho Decisório em Bole�m Geral Eletrônico.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 09 dias do mês de
setembro de 2022.

 

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 14/09/2022, às 13:34, 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
000033504221 e o código CRC 1EB540C0.
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7° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

DECISÃO Nº 06/2022 - CBM/7º BBM-11140

                            

O presente Processo Administra�vo Disciplinar - PAD n. 48/2022 - CCD/7ºBBM, de Rito
Ordinário, inaugurado por meio da Portaria n. 38/2022 (000032081321), publicada em Bole�m Geral 
Eletrônico (000022164858), tendo como encarregado o 1º Ten QOC 02.329 André Augusto Viana Pires,
foi instaurado para apurar indícios de conduta inapropriada de militar envolvido no atendimento da
ocorrência RAI 10060000, conforme apuração realizada na Sindicância n. 34/2022 - CCD/ 7º BBM.

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

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

Em análise à documentação de justa causa (000033429563) carreada aos autos,
percebe-se que houve a iden�ficação de autoria e materialidade de conduta merecedora de análise à luz
da administração castrense, tendo em vista a repercussão nega�va advinda a postura dos envolvidos.

Os autos foram instruídos com provas documentais e testemunhais, consubstanciando
elementos probatórios suficientes para materializar a fumaça do bom direito face a verossimilhança entre
os fatos objeto de apuração e a verdade real ob�da ao final dos trabalhos de instrução disciplinar,
conforme depreende-se do Parecer - 7ºBBM (000033429563) edificado pelo Encarregado.

Salienta-se que houve a atuação do Militares qualificados como Acusados nos autos de
per si e também através de representante legal, restando comprovado que foram ofertadas as devidas
oportunidades para realização da defesa, respeitados os prazos para realização das manifestações e
arrolar testemunhas em observância aos princípios do Contraditório e Ampla Defesa.

Face ao exposto, frente às provas carreadas aos autos por meio das diligências
empreendias pelo Encarregado, e visando a preservação dos pilares fundamentais da hierarquia e
disciplina castrense, decido individualmente conforme descrito a seguir:

 

Decisão referente à 2ºSgt QPC 02.113 Marli Machado de Abreu:

I - Acolher o Parecer (000033429563) elaborado pelo Encarregado;

II - Classificar a Transgressão Disciplinar como GRAVE;

III - Fixar a Sanção Base de 06 (seis) dias de Prestação de Serviço de Natureza
Preferencialmente Operacional, conforme Art. 41, alínea "c" do CEDIME;



IV - Em consulta aos assentamentos funcionais, verifica-se que existem Causas
Atenuantes previstas no Art. 22, Incisos: I - estar o imputado no ó�mo comportamento; e Causas
Agravantes presentes no Art. 23, inciso: II – a prá�ca simultânea ou conexão de duas ou mais
transgressões; III – a reincidência; V – ter sido come�da durante o serviço; e VI – ter sido come�da em
presença de subordinado, tropa ou em público; Não houve causa de jus�ficação prevista no Art. 21 do
CEDIME, razão pela qual agravo a sanção disciplinar com adicional de 02 (dois) dias à pena base,
perfazendo um total de 08 (oito) dias de sanção disciplinar des�nado à PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
NATUREZA PREFERENCIALMENTE OPERACIONAL respeitado o prescrito no Art. 14, IV da NA-25; e

V - Conforme Art. 46 do CEDIME, haverá alteração de Comportamento do Militar,
sairá do "Ó�mo" e Ingressará no "Bom", em consonância com a Manifestação n. 33/2020 - ACG
(000011816819).

 

Decisão referente ao 2ºSgt QPC 01.678 Renato Luiz Rodovalho: 

I - Acolher o Parecer (000033429563) elaborado pelo Encarregado;

II - Classificar a Transgressão Disciplinar como GRAVE;

III - Fixar a Sanção Base de 01 (um) dia de Prestação de Serviço de Natureza
Preferencialmente Operacional, conforme Art. 41, alínea "c" do CEDIME;

IV - Em consulta aos assentamentos funcionais, verifica-se que não existem Causas
Atenuantes previstas no Art. 22; e Causas Agravantes presentes no Art. 23, inciso: II – a prá�ca
simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões; V – ter sido come�da durante o serviço; Não
houve causa de jus�ficação prevista no Art. 21 do CEDIME, razão pela qual agravo a sanção
disciplinar com adicional de 01 (um) dia à pena base, perfazendo um total de 02 (dois) dias de sanção
disciplinar des�nado à PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PREFERENCIALMENTE
OPERACIONAL, respeitado o prescrito no Art. 14, IV da NA-25; e

V - Conforme Art. 46 do CEDIME, permanecendo no "Bom", em consonância com a
Manifestação n. 33/2020 - ACG (000011816819).

Encaminho documentação 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.

 

 

 

 

 

Aparecida de Goiânia, 15 de setembro de 2022.

 

ÉZIO ANTÔNIO DE BARROS - TC QOC 
Comandante do 7ºBBM

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por EZIO ANTONIO DE BARROS, Comandante, em
15/09/2022, às 11:47, 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
000033717109 e o código CRC F6E573A9.
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