
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 908, de 22 de setembro de 2022

 

 

Dispõe sobre re�ficação de Férias em ficha individual.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei nº 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do ar�go 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e ainda o Despacho nº 618/2020 - CONSER (000017346450), Despacho nº 511/2021 - SG
(000018077051) e do teor dos autos do processo SEI nº 202200011031263, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias do
ST QP/Combatente 01.618 MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA, CPF: 644.588.811-91, nos seguintes
termos:

I - Bole�m Geral nº 15/2001-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Geral nº 52/2002-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Geral nº 43/2003-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

IV - Bole�m Geral nº 7/2004-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2003", leia-se "Exercício:
2004";

V - Bole�m Geral Financeiro nº 1/2005-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se
"Exercício: 2005";

VI - Bole�m Geral Financeiro nº 12/2005-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se
"Exercício: 2006";

VII - Bole�m Interno Eletrônico nº 8/2007-17º SGB, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";

VIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 151/2008-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-
se "Exercício: 2008";

IX - Bole�m Geral Eletrônico nº 238/2009-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-se
"Exercício: 2009";

X - Bole�m Geral Eletrônico nº 196/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";



XI - Bole�m Geral Eletrônico nº 181/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-se
"Exercício: 2011";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 210/2012-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-se
"Exercício: 2012";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 102/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-
se "Exercício: 2013";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 213/2014-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 238/2014-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-se
"Exercício: 2015";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 181/2016-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2016";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 188/2016-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 45/2018-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-
se "Exercício: 2018";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 87/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-se
"Exercício: 2019";

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 81/2020-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2019", leia-se
"Exercício: 2020";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 82/2021-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2020", leia-se
"Exercício: 2021";

XXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 30/2022-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2021", leia-se
"Exercício: 2022".

 

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

 

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

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em
29/09/2022, às 14:26, 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 29/09/2022, às 16:38, 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
000033953533 e o código CRC 85638DCF.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL
 
 

PROCESSO: 202200011023646

INTERESSADO: LEILIANE DOS SANTOS PIRES

Assunto: Requerimento de promoção de ato de bravura de militar falecido.

 

MANIFESTAÇÃO Nº 124/2022 - CBM/ACG-09880

 

1. O Subcomandante-Geral do CBMGO encaminha, à analise e manifestação desta
Assistência, requerimento administra�vo (000031950081) de promoção por ato de bravura do finado ST
QP/Combatente Jarbas Pires Borges, apresentado por sua viúva, Sra. Leiliane dos Santos Pires, através de
advogados legalmente cons�tuídos.

 

2. Aduz o requerimento que o falecido militar, que era lotado no 4º Batalhão Bombeiros
Militar, esteve na escala diária de serviços operacionais na Pandemia da COVID-19, fazendo a segurança
da população e colocando a própria vida em perigo pelo risco de contágio, sendo que o mesmo foi
acome�do fatalmente pelo coronavírus. Assim, entende não haver dúvidas que o militar agiu "além das
funções que lhe eram cabíveis atuar, não medindo as consequências nefastas a sua saúde, ultrapassando
os limites comuns de trabalho, na tenta�va de colaborar com a defesa da população, por consequência,
contraindo o vírus e vindo a óbito exercendo sua função, conforme cer�dão de óbito".

 

3. O requerimento segue instruído com:

a) documentos pessoais do militar e sua viúva (000031949419);

b) instrumento de procuração (000031949419);

c) cer�dão de casamento com anotação de óbito (000031949717);

d) declaração de Subcomandante do 4º BBM sobre a lotação do falecido
(000031949820); e

e) cer�dão de óbito (000031949916) com as respec�vas causas da morte.

 

4. É o relatório. Manifestamos.

 

5. Preliminarmente, cumpre revisitar a Lei estadual n° 11.416, de 05 de fevereiro de
1991, que baixa o Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado de Goiás, e que define as formas de
promoção do bombeiro militar na carreira, senão vejamos:

 



Art. 61 - As promoções serão efetuadas pelos critérios de an�güidade e merecimento, ou, ainda,
por bravura e post mortem. (grifo nosso)

 

6. Especificamente quanto à temá�ca de promoção das praças do CBMGO, a Lei
estadual n° 15.704, de 20 de junho de 2006, que ins�tui o plano de carreira de Praças da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, estabelece a promoção por ato de bravura, seu
conceito e forma de reconhecimento, além de es�pular a necessidade de análise prévia do Comandante
da OBM para determinar ou não a abertura de sindicância específica, verbis:

 

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; 
- Revogado pela Lei nº 20.946, de 30-12-2020, art. 83, IV.

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.

§ 1o A promoção prevista neste ar�go independe de vaga, inters�cio, curso, bem como qualquer
outro requisito, devendo contudo, ser precedida de sindicância específica.

§ 2º A promoção por ato de bravura poderá ser requerida pelo interessado ao comandante da
Organização Policial Militar –OPM– ou Organização Bombeiro Militar –OBM– a que servir,
cabendo a este, após análise prévia do pedido, determinar ou não a apuração de suposta prá�ca
de ação meritória por meio da sindicância prevista no § 1º.

(grifo nosso)

 

7. No mesmo sen�do, quanto a apuração de ato de bravura, a Norma Administra�va n°
25 do CBMGO estabeleceu a competência da autoridade administra�va para decidir acerca da
instauração de sindicância visando a apuração de ato meritório, in verbis:

 
Art. 55. A Sindicância é o procedimento inves�ga�vo por escrito, discricionário, sigiloso e
dispensável, que serve à apuração da autoria e materialidade de transgressão disciplinar militar e,
por ser de natureza inquisitorial, seguirá as mesmas regras e rito procedimental do Inquérito Policial
Militar – IPM (exceto quanto à nomeação do escrivão e ao arquivamento dos autos, que serão
faculta�vos), e visa ao fornecimento de justa causa para instauração de PAD e/ou IPM.

Parágrafo único. A autoridade poderá determinar a instauração de Sindicância Meritória para a
apuração de fato de interesse da administração e do militar, que, por isso, poderá auxiliar na
coleta de provas que demonstrem a prá�ca do ato meritório.

(grifo nosso)

 

8. Das disposições colacionadas resta evidente que o legislador impôs à autoridade
administra�va competente o dever de proceder à análise prévia do requerimento de promoção por ato
de bravura e, à luz da legislação, determinar ou não a instauração de sindicância para apuração do
mérito.

 



9. Carecendo a legislação da devida regulamentação, e cumprindo ao Comandante-
Geral da Corporação baixar normas, diretrizes e ordens gerais e específicas aos diversos setores da
Corporação, nos termos do art. 11 da Lei estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, editou-se a
Portaria n° 32/2015 - CG, que estabelece providências a serem adotadas no curso da apuração de ato de
bravura pra�cado por bombeiros militares do CBMGO. Por necessário, definiu-se os elementos essenciais
que descrevem o ato de bravura, conforme art. 1º da referida Portaria, nos seguintes termos:

 
Art. 1º O processo instaurado para a inves�gação sumária, com o fim precípuo de apurar suposto
ato de bravura pra�cado por bombeiro militar do CBMGO deverá observar as disposições legais
aplicáveis, sendo imprescindível a formação de conjunto probatório capaz de propiciar a
elucidação dos fatos.

§ 1º Na condução da instrução processual deverão ser abordados os elementos essenciais que
descrevem o ato de bravura, quais sejam:

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

Revogado pela Portaria n. 31/2019 - CBM

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.

§ 2º Nos termos do parágrafo anterior, a conclusão das a�vidades de apuração do fato deverá estar
fundamentada na verificação da presença dos elementos legais que descrevem o ato de bravura.

§ 3º Compreende-se por cumprimento do dever, todas as atribuições legalmente estabelecidas e
previstas a serem desempenhadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás na
execução de serviços que se fizerem necessários à proteção da comunidade.

§ 4º É necessária a constatação de que a ação desprendida pelo bombeiro militar, colocou em risco
incomum sua própria vida.

(grifo nosso)

 

10. Na esteira da legislação recortada, e para subsidiar a análise prévia preconizada no
art. 9º, §2º da Lei estadual n° 15.704, de 2006 pelo Subcomandante-Geral da Corporação, passa-se à
análise do requerimento e documentos apresentados, tanto com relação a seu aspecto formal, quanto
com a subsunção do fato elencado com os elementos essenciais que descrevem o ato de bravura
enunciados na Portaria n° 32/2015.

 

11. Quanto aos documentos apresentados pela requerente, quais sejam documentos
pessoais do militar e sua viúva (000031949419), instrumento de procuração (000031949419), cer�dão de
casamento com anotação de óbito (000031949717), declaração de Subcomandante do 4º BBM sobre a
lotação do falecido (000031949820), e cer�dão de óbito (000031949916), verifica-se que os mesmos são
suficientes, tão somente, para comprovar o vínculo familiar da requerente com o militar falecido, sua
úl�ma unidade de lotação e a causa e data da morte, mas ineficazes para evidenciar as circunstâncias da
enfermidade e seu nexo causal com a a�vidade realizada pelo finado bombeiro militar em serviço.

 



12. Compulsando a fundamentação construída no pe�ção inaugural , conclui-se que a
requerente não referenciou ou indicou nenhum elemento de prova em sua peça, qualquer que fosse,
capaz de subsidiar substrato probatório mínimo da prá�ca de conduta do finado militar que possibilite
avaliação e conformação com os elementos essenciais ensejadores do ato de bravura. 

 

13. Desta forma, por carecer totalmente de indicação obje�va de ato individualizado a
ser avaliado e possivelmente enquadrado como ato de bravura, bem como de documentos e elementos
de prova que jus�fiquem a instauração de sindicância meritória, entende-se pela necessidade de
indeferimento do pedido.

 

14. Ainda assim, por amor ao debate, analisemos as afirmações proferidas na pe�ção
inaugural (000031950081 ), ensejadoras do pedido de promoção por ato de bravura. Vejamos:

 
O Subtenente Jarbas Pires Borges ingressou nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Goiás em 04 de fevereiro de 2000. Lotado no 4 º Batalhão Bombeiro Militar – 4° BBM, esteve na
escala diária de serviços operacionais na Pandemia da COVID19, sendo que, a pandemia avassalou
o país e o mundo nos úl�mos 2 anos, conforme Declaração (Documento 04, anexo).

A sociedade passou a viver sob uma nova realidade, o vírus da COVID-19, hoje conhecido por todos,
está marcado pelo dano que vem sofrendo por todo o mundo. Por ser um vírus recente, faltam
informações acerca da doença e suas variantes, causando uma grande insegurança para com toda a
população.

Não sendo diferente com os policiais militares e bombeiros militares que estão diariamente na
a�va, fazendo a segurança da população e da cidade e colocando a própria vida em perigo pelo
risco de contágio. Vale destacar que, a Pandemia da COVID -19 deixou mais de 600 mil mortos no
país, incluindo o falecido/esposo da Requerente, o bombeiro militar Jarbas Pires Borges
(Documento 05, anexo).

Sabe-se atualmente que a Covid-19, possui alta taxa de contágio, e sua contaminação pode se dar
em qualquer lugar, sendo certo, que na maioria dos casos, é impossível determinar o momento ou
razão do contágio. Desta forma, toda a atuação do falecido ocorreu dentro da calamidade que o
país vem passando, dos perigos do serviço e principalmente, sem ter nenhuma proteção
adequada. Ou seja, quando a sociedade goiana precisava do apoio, vários militares, como o
falecido/esposo da Requerente, colocaram em risco a saúde e a própria vida, para o correto
cumprimento de seu dever, mesmo sendo altamente prejudicado por isso. Assim, dúvidas não
restam que o militar ora falecido agiu no caso da Covid-19 de maneira além das funções que lhe é
cabível atuar, não medindo as consequências nefastas a sua saúde, ultrapassando os limites comuns
de trabalho, na tenta�va de colaborar com a defesa da população, por consequência, contraindo o
vírus e vindo a óbito exercendo sua função, conforme cer�dão de óbito.

(grifo nosso)

 

15. Depreende-se, de todo o relato da requerente, que o mo�vo do pedido de
promoção por ato bravura é o fato de ter o falecido ST QP/Combatente Jarbas Pires Borges laborado nas
escalas diárias de serviços operacionais durante a Pandemia da COVID-19, o que teria o colocado em
risco de contágio e posto "em risco a saúde e a própria vida, para o correto cumprimento de seu dever,
mesmo sendo altamente prejudicado por isso".

 

16. Compreendendo dever essencial dos bombeiros militares a dedicação integral ao
serviço e a fidelidade à ins�tuição a que pertencem, mesmo com o sacri�cio da própria vida, nos
termos do art. 33 do Estatuto dos Bombeiros Militares, não nos parece o simples fato de concorrer o
militar às escalas operacionais diárias, ainda que durante o enfrentamento da Pandemia do COVID-19,
configuração de ocorrência de ato incomum de coragem que tenha ultrapassado os limites normais do
cumprimento do dever. É cediço que o atendimento a emergências de saúde se amoldam ao rol de
deveres cons�tucionais dos Corpos de Bombeiros Militares, sendo o risco biológico inerente ao



exercício dessa atribuição. Destarte, a par�cipação do Corpo de Bombeiros Militar no combate à
Pandemia do coronavírus é, muito naturalmente, consequência das próprias missões ins�tucionais e,
portanto, plenamente exigível pela sociedade a par�cipação dos bombeiros militares em seu
enfrentamento.

 

17. Ao mesmo tempo, não pode o cumprimento de escala operacional, durante o
período do enfrentamento da Pandemia da COVID-19, evidenciar por si só a comprovação de
individualidade e discricionariedade em relação à exposição ao risco excessivo. Isto pois os
atendimentos aos chamados de socorro da Corporação não se encontram dentro do campo de
discricionariedade do bombeiro militar, ao qual compete a pronta prestação do socorro nos termos dos
procedimentos operacionais padronizados pelo CBMGO. Desta forma, em análise abstrata, o simples
cumprimento de escalas operacionais diárias durante o período da Pandemia do coronavírus não
atende, a nosso sen�r, aos elementos essenciais previstos no art. 1º da Portaria n° 32/2015 que
configuram o ato de bravura, especialmente quanto a seus incisos I, II, IV e VI.

 

18. Ante o exposto, à luz da legislação colacionada, e considerando a falta
da apresentação de substrato probatório mínimo, carência de indicação de ato individualizado a ser
avaliado e, no mérito, a inadequação do fato levantado quando subsumido aos elementos essenciais
do ato de bravura, esta Assistência reencaminha os autos ao Senhor Coronel Subcomandante-Geral do
CBMGO, para que se proceda à análise prévia prevista no art. 9º, §2º da Lei estadual n° 15.704, de
2006, com nossa manifestação pelo indeferimento da abertura de sindicância.

 

Assistência do Comando Geral, aos 19 dias do mês de agosto de 2022.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por HEITOR BRAGA DE PAULA, Bombeiro (a) Militar,
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Documento assinado eletronicamente por CARLANE CALIXTO DE BRITO, Bombeiro (a)
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Decreto nº 8.808/2016.
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