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DESPACHO Nº 7553/2022 - CBM/SG-09346

 

1. Cuidam os autos de possível reconhecimento administra�vo de ato de bravura,
supostamente pra�cado pelo 2º Sgt QP/Combatente 02.050 Leonardo CARNEIRO do Carmo no dia 24 de
julho de 2021, por volta das 18:00h no "porto de Mossoró", no distrito de São José dos Bandeirantes do
Município de Nova Crixás/GO, em que o militar teria auxiliado no salvamento de dez pessoas, incluindo
crianças e idosos, e resgate de bens, após o naufrágio de uma embarcação, agindo o militar inicialmente
sozinho e em seu período de folga.

2. Por meio do Despacho n° 6367/2022 (000032994515), este Comandante-Geral
converteu o feito em diligência para o Comandante do 8º Batalhão Bombeiro Militar, para que este
procedesse ao suprimento do acervo probatório visando saneamento especialmente quanto à posição do
Rio em que foi realizado o salvamento e quanto à individualidade da ação, além de que indicasse os
nomes de três militares para posterior designação de comissão de especialistas para emissão de parecer
previsto no art. 4º da Portaria n° 32/2015 - GC.

3. O Oficial diligenciado veio a editar a Portaria n° 39/2022 (000033228309) que
nomeou, por ato próprio, Comissão composta por três especialistas sob seu comando para manifestação
acerca do ato em análise.

4. Em seguida, a Comissão nomeada pelo Comandante do 8º BBM analisou os autos,
emi�ndo o Parecer n° 15/2022 (000033477054).

5. Após consulta à Assistência do Comando Geral, por meio do Despacho n° 7180/2022
(000033660614), aquela seção emi�u a Manifestação n° 140/2022 (000033999553) que, após estudo da
legislação per�nente, opinou nos seguintes termos:

 

[...]

18. Destarte, reservada ao Comando Geral a competência para nomeação de comissões de
especialistas prevista no art. 4º da Portaria n° 32/2015 - CG, e não tendo o Comandante-Geral
delegado essa atribuição ao diligenciado no Despacho n° 6367/2022, resulta o Comandante do 8º
Batalhão Bombeiro Militar ausente de competência regulamentar para, ele próprio, nomear a
sobredita comissão, restando incumbido de indicar três nomes a serem avaliados e possivelmente
aprovados, com posterior nomeação por ato editado pelo Comando Geral.

19. Ante o exposto, à luz da legislação e regulamentação colacionada, especialmente o art. 4º
da Portaria n° 32/2015 - CG e o teor do Despacho n° 6367/2022 (000032994515), esta Assistência
entende pela ausência de competência legal da autoridade editora da Portaria n° 39/2022
(000033228309) para esse mister, pelo que se sugere a anulação dos efeitos desta e do Parecer n°
15/2022 (000033477054) que dela decorreu.



 

6. Ante o exposto, DECIDO:

 

I – Tornar sem efeito a Portaria n° 39/2022 - 8º BBM (000033228309), publicada no BGE
n° 140 de 09 de setembro de 2022, bem como o Parecer n° 15/2022 - 8º BBM, dela decorrente, valendo-
me dos mo�vos e fundamentação encartados na Manifestação nº 140/2022 - ACG (000033999553); 

II – À Comissão Temá�ca de Guarda-Vidas, para que indique os nomes de três oficiais ou
praças mais an�gas que o 2º Sgt QP/Combatente 02.050 Leonardo CARNEIRO do Carmo, para que este
Comandante-Geral proceda à edição de Portaria ins�tuindo comissão de especialistas para emissão de
parecer, nos termos do art. 4º da Portaria n° 32/2015 - CG; e

III – Encaminhar ao CGF, para publicação deste Despacho em Bole�m Geral Eletrônico.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 26 dias do mês de
setembro de 2022.

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC 
Comandante-Geral

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
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